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. ~ .:,· . 
A Lynirio Celso da. Trindade, ,iuiz de .direito do Alto Pnrús: , 

Pag. 360. · . · · · ·. · · ·· · · ·,', 
. ' . 1.~ 

Ao Dr. Beneclicto Gaivão Pereira Baptist.'l., clireetor da. Estatistica, 
CommercinL Pags. 426, 61>8 a G!i\l. ·· . ., 

• 
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A Jôsé Antonio t!e Alrnetda, liscal do imposto de .eonsumo dost.:L 
Capital. Pag. 427. · 

A Eduardo Dt·olhe Faei otti, consul geral do Brazil em Val[1i\• 
paraiso. Pag. 427 •. 

A Auto da Silveil'a Fontos:Pag. 427. 

Ao bacharel M:mocl Durval, juill federal na secção da Bahia. 
Pags. 427 c 6~0. 

A Agunot· Cat•t·ilho da Fonseca o Silva, amanuense d:L Seeretat;i;L 
d~ Policia do Districto Fedet·al. Pag. ·1!14. · 

A Mat•io Villarim de Vasconecllos Gal vão, praticau te tios Cot·-
retos de Pct·nambuco. Pag. 495. 

A José Braz de Siqueira, fiel de pagador no Thcsouro Nacional • 
.. Pag. 531. 
A José Aguiar Corttinentino. Pag. 5;12. 

A José Vieira de Rezendc c. Silva, runcciona.rio do Tl'ibunal de 
Con ta.s. Pag. 534. 

A Renato ele Lim:L Nogueit•a, conductor rJ·e trem da Estrada do 
Ferro Central do Brazil. Pag. 535 ~ 

A Cal'los Tellcs Alvim, auxiliar do L:Lboratorio de Ctlimic:L e Bio
loghL da. Hepartição de Agua:::, Esgotos c Obt•as Publica:>. (P;L· 
recur contrario da Commissão do Finanças:) Pag .. 54!. 

A Vicente Ferreira, trabalhador da EsLrada de Ferro Centt•al do 
Brazil. Pag. 647. 

A·Antonio Dias Pa.cs Leme Sobrinho, agente na Estrada de Fert·o 
Central do Brazil. Pag. 653. · 

A Joaquim Duarte Pinto de Azevedo, thcsoureiro da Adroinis· 
traçfi.o dos Correios do Espirita ::5anoo. Pag. 653. 

· Obser·vações : 

· Do Presidente do Senado. Pa.gs. 4-23 a 421:. 
. ' 

om.cio~ 
.. 

Do Sr. Eugenio Montero, pt'csidente do Senado Hespauhol, agra~ · 
decendo as manifestações de pezar do Senado Brazileiro na. 
occasir•o do attentado contra. o Sr. José Canaleja.s. Pa.g. 283. 

Orça:m.en"tos : . 

Do Ministerio da Guerra..· Pags. 84 a !17; 287 a 2!li (emendas). 
Pags. 434; e 808. . 

Do da. AgricnlturfL, InrlustrifL e Conuuercio. Pags •. 267. a .283. 
. . ' 

..... 

•'· ''· 

.. '~ . 



XIV !NO ICE 

Do da Fazenda (emendas da Commissão de Fin~.nçasj. Pags. 332 
a ao7, 3!)1; a 422. . ' 

Da Receita Get·al d<L Hepublic;L, Pags ·W2 a .\,!J2. 

Do 1\linistel'io da Fazenda, I'ngs. -),07, 77G a 700. 

Do ela MarinhtL. Pags ,' 80!i, 328 a :-132, 80ii Ít; 807. 

De Constituiçãc:. e l:>iploJuacia : 

N. ·~li8, dei 0:12, J'avomvcl tqll'oposição approvando o convenio 
solH'e <L questfio do limites entre Minas c E~pírito Santo, cele
brado entre os respectivo~ Govet·nos. l'ag·s. 390 !'· 39L 

N. ·~7·1; de.1912, opiuaudo que seja ouvido o Governo sobre a 
preten~fio de Luiz Fe!'reim de Ab1·en. Pag . .f29. 

N. ·~71i, ele :l !H2, J'CCJIIisitando doeu meu tos para. ju.lgat· a prctenc;Ú• 
da professora D .. Joaquina· Ros<L Pereira de Assumpctão. Pagina 
·i·29. 

E:,;pecial do Cod:igH Civil: 

N. 432, rle 1912, apresentando emendas ao projecto do .Cocligo 
Civil. approvado pehL Gamara dos Deputados.' P;1gs. :l:l a 7ü. 

De Finança:,; : 

N. ·~3:l, i:! e :l 012, favomvel {1, conces:>ão de licuuça solicitada ·pelo 
bacharel Antunio de Amorim Garci11., Juiz substituto fedCI.'al na 
~ucçito do Cc:w:L P ag. 77 • 

N: ·~37, ide111, com emenda, :í. JH'Oposi•~fl.o uunc;edendo Lice'nça a 
.Tosé Vieira da Cunha., escl'ipturario ela Inspectoria Federal das 
Est1.·ad:Ls ele Fe.rro. Par;. 84. 

N. ·138, de 1fH2, i dum, idem, ft proposic;ão orçando a clespeza 
do Ministerio da GL1err·:1 .. Pags. 8~ a 90. 

N. 439, de {912, autorir.ando 11.bertura ele ct·edito :to Ministerio 
da Viação, de i.LCCÕrclo com a proposir<O.O n. Hli, de :1.912. P:t-· 
ginas 97 a 00. · · · · . · · 

N. 421, de 1.912, indeferindo o reqnerimento de .Tosé Fet·rcit;a So-
ill'iuho e outros. Pn.g. 1tHi. · · · · 

N ... ;,20, de 1912, idem o de DO. AnmL "L~l'aucisca e Mari:L di.LS 
Mercês Xavier Brandão. Pag. :lli5. ::.. 

~. 

N. [!.~1, .de :l912, contrm:-io ó. emenda ao projecto sobre licenQa ao 
Dr. Antonio Pires.de Ca.rv:Llho c Alhuquerpue, juir. da 2" Vara 
desta. Capital. Pag. 218. · ' 

N. 442, de 1912, favoravel:'t. prctenc;.ií.o !lo engenheiro .Tustin N?r
bert, sobre. ·construcr~ilo de · mmt estrada elo ferro de Guaratm- ~ 
guetá a. Paraty-Mirhn. Pags. 218 a 220. · ... 

·j 

' 
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INDlCE X. V 

N. 44:3, de i9i2, aconselhando a rcjciç;to da emend~ do Sen;~.dot· 
Lauro Sodré, sobre vagas de fieis tle armazenúla Alftwdcga. do 
Rio de .Taneiro .. Pag. 222. · 

N, -1,41:, de Hl12, aceit;wclo, cóm elllcDcla., a proposição que con
. L:ecle !icen<;tt <t All'ouso da Costa Negt·aes, praticante dos Cor-

• d ~ p l !) '>'>3 l'OlOS C ::S. 3.U O. a.g. ~~ . 
N. 445, de 1912, favoravel á eom:essrw de licem~a a Tliemistocles 

Gonçalves ·Ramos ele. Anclt·ade, funccioua.rio ·dos Correios ele 
Pernambuco. Pag. 224.. 

N. t~Mi, de HH2, idem idem ao cugenheit·o 1\Ianoel Peretti da 
Silva. Guimarães, ajudante da Inspectoria Agricola. Pag. 22·L 

N. 4.47, de :1.912, idem iL proposic;ão que abre credites supplemeu· 
tares e extraordinaJ.•io ao Ministi'O da Justiça, para paga- , 
mento da Brig;tda Policial c Corpo de Bombeiros. Pags. 225 
a. 22ti. 

N. ·l:4S, de :L 912, idem á abertura ele ct•ctlito ao l\'Iinisterio do ln· 
terior, para pagamentos a. rel'ormttdos da Brigada Policial e do 
Corpo de Bombeiros. Pag. 227. . . 

N. 4·~9, de 19:1.2, idem iL proposição que concede licença ao Dr. Se
bastião Mascarenhas l:larroso, inspector sanitario da Dit•ect.oria 
Geral da Sande Publica .. Pag. 227. . . 

N. -1:50, de:L9I2, idem ide_m a José Coutiuho de Lim<L e Moura, 
escripturario.archivistá. da lnspectorht de StLude do fJorto de 
Santos. Pag. 228. 

N. ~,51, de) 91·2, idem irlem ao bacharel José Nov<~.es de Souza 
Carvalho, ministro do Supremo Tribunal Milit<~.r. P<tg. :228. 

N •. ;,;;2, de :1912, idem idem ao D!~. Má.nocl· Uchôa Hoclrigues, en-
genheiro .fiscal das obras do POL'to de Maná os. Pag. 22\1. · 

N. ·~53, de :1(1:1.2, idem it que abre credito para recep•~fio de llos.
·pedes illustres, em .representaçfto de governos estrangeiros. 
Pag. 229. · 

N. 45-:í:, de :L!H2, idem idem ao da Fazenda, pa.r;~. pagamento de 
aposentados. Pag. 230. · . 

N. -1:55, de :1.912, negan_do a~quiescencia ;í. proposil~ão que concede 
pensão {L D. Augusta de Miranda Mineiro. Pag. 231. 

- N. 45ü, de :L9f2, favoravel ;í. proposição que L:Oncede licença, em 
· prorogação, a. Manoel da Silva Guirnarftes Ferreit·;~., escriptu-
rario da Delegacia Fiscal no Pará .. Pag. 232. · 

N. 4lÍ7, de i 912, opinando que ~eja. ouvida 11 Comwissfto de Ju~
tiça e Legislação sobre a pretençã.o elo auditor d0 guerra Mano 
Tiburcio Gomes Carneiro. Pags. 232 a 3a3. 

N. 458, de 1912, apresentando projecto sobr~ concessões de li
licenças· a .funceionarios publicas civis ott militares. Pags. 283 
a 284. · 

.. 
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N. Mi\J, de HJ:I2, !avut•avel ú. emenda da Camara dos lleputadus : 
l'elativa á licença solicitada pelo Dr. Enéas Arrochellas Galvito, 
ministro togado do Supremo Tribunall'llllitar. Pag. 286 •. 

N. 46:!, de :19:12, manüestando-se sobre varias emendas ú. propo
posiçilo que fixa as forças do .Ministerio da Guerra. Pags. 287 
a 291. 

N. i62, de :19!2, acceitando, com ·emendas, a proposição rela ti v;~ 
ao orçamento do Ministerio da Marinha. Pags. 3:!5 a 330. 

N. 463, de HH2, sobre emendas ao orçamento da Fazenda, 
Pags. 3.32 a 357, · 

N. 1,713, de :UH2, autorizando licença a José Vieira de R~;1zunc:le c 
Silva, funccionario do Tribunal de Contas. Pag. 534. · 

N. 477, de 1!!12, idem, idem a Henato de· J..ima Nogueira, t:on
dnctor de trem da E. F. Central do 'Brazil. Pag. 53li.. 

N. 478, de HH2, idem abertura de credito pat•a pagameuto ;~. 
Antonio José Ferreira e outro. Pags. 231> a 236. · . 

N. 47!1, de :1.9:!2, idem. idem ao .Ministerio da Marinha, par:~ 
pagamento de diJl'erença de vencimentos a funccionarios da 

· Directoria do Expediente desse· .Ministerio. Pags. 836 a .840. 

N. 480, de·. 1912, homologando a pt·oposlçiio. que releva pre
set·ipçilo {~ D. !i'loriuda. ela.. Conceição Gil, filha elo tenente 
Emiliano Gil. Pags. 540 a 541. 

N. 48:1., de :19:1.2, rejeitando a proposiçrw que concede a Cn.rJo:; 
, Tclles ·Alvim, um anno de licença. Pag~ 34:1.. 

N. -182, de :19:1.2, acquiescendo á proposição abrindo credito par;~, 
pagamento ·a Alvaro de S9uza. l'ag. M·2.. · . .· · 

N. 483, de :1912, idem idem ao Ministerio da Justiça, para paga
mento de ac!clicionaes ao pessoal docente do Instituto Benjamin 
Constant. Pags. 5!1:2 a 5i3. · 

N. 484, de :i9:!2, idem á proposiçã~ que. concede licença ao 
bacharel Valdivino T1to de Oliveira., procurador da Rcj;mblica 
na secção do Piauhy. Pag. 543. • 

N. 485, de :19:!2, idemá qu.e autoriza credito para pagametl'to do 
pessoal lechmco da. Repartição de Aguas c Obras Publical:l. 
Pag. 544. 

N. ·Í:86, de :10:12, idem á. que abre credito ao Ministerio· da 
Fazenda, pa.'ra pagamento a Verano Gomes Alonso dé Almeida .. 
Pag. 5,1,5. · · 

N. 487, de :191.2, idem idem ao mesmo Ministerio, pará paga- .· 
mento a Francisco José Ferreira de Araujp. Pag. 545. 

N. 488, de :19:1.2, idem idem ao referido · Ministerio, para 
restituição á. D. Umbelioa An~usta de Barros· .Pimental •. 
Pag. 5\-5. · ,, 
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INDlCE X'I'Il 

N. :,.s\J, do 1'.H2, idem idem ao da Agrh:ultura, lndu~tl'ia e 
Commercio, para despezas com o ensino agronornico. Pa
gina 547. 

N. 490, de 1912, rejeit'audo a emenda da. Cama.ra dos Deputados, 
sobre licoru;a solicitada pelo D!·. Eduardo Studart, juiz federal 
da. sec•;lio do Ceará. Pag·. 5·~8. 

N. 401 A, de 1912, asseutindo na pt·opusil<ão que coucede uma 
pensfto á viuva e filhos do ex-SenadO[' Quintino Bocaynva. 
t>ags. 548 a 551. 

N. 497, de 1912, t•eluvaudo a tJeua de eonunisso em que incorreu 
o direito do Dr. João Pet·uit·a de :\levedo. Pa.g. !.i99. 

N. 498, Je 1912, sustentando a emenda do Senado à proposiçfto 
sobre licença ao bach:u·el :\fanoel Dnrval, substituto do juiz 
fedet·nl na. Ba.hia. P:1g;. GOO. 

N. 49\i, de 1\H2, appr·ovarHiu algumas emendas ao orçamento do 
Ministel'iO .da :\Iarinll<t. l'ags. GOO e 601. 

N. ?;00, de ·19:12, autor·i:mndn credito para pagamento de .dividas 
ele exet·cieios findos. l'ag·s. ü01 e 602. . 

N. 501, de 1 \l12, idem pm·a c um primen to do · ;trt. 97 da lei 
n. 2.~44·, de 4 de janei'ro ultimo. Pag·. no2: · 

N. 502, de :l9i2, idem, em vir·tude de sentença judiciaria, para 
pagamento a Francisco de Sá Brito. Pag. 602. . -

N. 503, ele 1912, idem pat·a pagamento de operados no Arsenal 
de Guerra; Pags. üO:l a 605. 

N. 50.1,, de 1912, idem ao :\hnistel'io da Fazenda, para. paga
mentos á D. Margat•icla. de Azevedo i\Iaia e outros. Pag. 505. 

N. 505, de 1912, idem idem, para restituições aos Drs. Carlos 
Balbino o l\Ianoel Lour·onço D1as. Pag. 606. 

N. 506, de 1912, acquiescendo á proposição que concede pensão 
. de montepio c meio-soldo ;\. D. Virgínia Bello de Andrade, 
viuva do cirurgião-dentista contractado, Francisco Bello de~ 
Andrade, e seus filhos. Pags. 607 a G09. 

N. 507, de 1912, idem á. que abre credito ao 1\Iinisterio da Fa-· 
zencla; supplementar. á verba 22• do at·t. 93 da lei orçamen
taria vigente. Pags. 609 e 610. 

N. 508, de 1912, idem á que concede licença· a Vicente Ferreira, 
.trabalhador da E. F. Central do Brazil. Pag. 647. 

N. 509,· de i912, apresentando o resultado do seu estudo sobre 
emendas ao orçamento do Ministerio da Guerra. Pags. 647 
a 650. 

N. lHO, de -:l9i2, fa.voravr.l à proposição coucedendo licença n 
Diogenes da Silva Guimarães, auxiliar ele escripta. da E. F. 
CClotra.l do Brazil. Pags. 650 e 651. · 

Son11uo - Vol. Vlli 
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N. 5H, de 1912, idem á que abre credito para pagamento á 
Companhia Brazileira de Electricidade. Pags. 651 a 652. 

N. 512, de 19:12, emendando a que concede licença a Antonio 
Dias Paes Leme Sobrinho. Pag. 652. · 

N. 513, de 1912, favoravel á proposição concedendo licença a 
Joaquim Duarte Pmto de Azevedo, thesoureiro dos Correios do 
Espírito Santo. Pag. 653. 

N. 51~, do :l9:l2, idem á que faz egua.l concessão a Manoel An· 
tonio Velloso, guarda da E .. F. Central do Brazil. Pag. 65~. 

N. 5:l5, de 1912, idem á que abre credito ao Ministerio da Viaçã.o 
e Obras Publicas, para pagamento de juros de estradas d,e . 
ferro. Pag. 655. 

N. 5:lü, de 1912, idem á que autoriza abertura de credito sup
plementar á verba - Correios. Pag. 655. 

N. 5:l7, de 1912, idem idem, para pagamento do aluguel de um 
predio para a Inspectoria Geral de Navegação. Pag. 656. · 

N. 518, de 1912, idem idem á. verba 2~" (ajuda de custo). Pag. 657. 
N. 519, de :l9i2, idem idem ás verbas 11" e 20" da lei orça
mentaria, para pagamento de operarias dos Arsenaes de Ma-

rinha da Repnblica. Pags. 657 a 658. 
N. '520, de 1912, idem á. que concede licença ao Dt·. Benedicto 

Gaivão Pereira Baptista, director da Estatística Cemmercial. 
Pags. 658 a 659. 

N. 523, de 19:l2, idem is modificações da Gamara dos Deputados 
aosubstitutivo do Senado ;\. proposição n .. 73, de 1896, sobre 
accumulações remuneradas. Pag. 769. 

N. 52~, do i 912, idem ao projecto contando tempo de serviço ao 
Dr.· Cincinnato Amarico Lopes. Pag. 770. · · 

N. 523, de :l912, idem, com emendas, á. proposição que regula os 
pagamentos a pessoas extranhas ao funccionalismo federal. 
Pags. 771 e 772. , 

N. 326, de 1912, idem á. que releva prescripção á. D. Justa Theo-
dora Soveral de Avila. Pag. 77~. . 

N. 527, de i 912, idem á que determina· o pagamento de taxa 
pelos funccionarios civis ou militares que residirem em predios 

.nacionaes. Pag. 77~. , . ' 

N. ~28, de .:l912, sobre emendas ao orçamento da Fazenda. 
Pag5. 776 a. 790. ·· 

De Justiça e Legislação : 

N. 492, de :l912, attenclendo a reclamação do bacharel Mario Ti
burcio Gomes Carneiro, sobre auxiliares de auditores de Ma~ 
rinha. Pags. lHí:l a 553 . 

·. 
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N. 493, de i 912, apresentando projecto favoravel á contagem de 
tempo de serviço ao Dr. Cincinnato Amcrico Lopes. Pags. n53 
a 554,, ·no e 771. 

De Marinha e Guerra : 

N. 1,34,, de 19f2, favoravel ao projecto que concede certificado 
, de O!Jgenheiro aos aluronos que concluírem o curso de engenha

ria milita r· de accôrdo com o regulamento de 1905. Pag. 78. 
N. 435, de 1912, idem ao que fixa a força naval pat·a o exer

cício de 1913. l'ags. 78 a 82. · 
N. 440, de i 912, apresentando projecto que autoriza pagamento 

ao capitão de mar e guerra Spiridião Rodrigues Vaz. Pag.217. 
N. 47f, de 1912, contrariando a emenda do Senador· Azeredo 

'Sobre instructores estrangeiros. Par;. 395. 
N. 49·~. de i9i2, apoiando a emenda do Senado, rejeitad:t pela 

Camara elos Deputados, que restringe a matricula na E5cola 
Militar. Pag::;. 551, a 557. . 

De Obras Publicas e E!D.prezas Privilegi
adas: 

' N. 206, de i 912, favoravel á. preteução do engenheiro Justin 
Norbert, sobre a construcção de uma estrada de ferro, de Gna
ratinguetá a Paraty~Mirim. Pags. 220 a 222. 

N. 464, de 1912, contrario {L concessão de privilegio para con
strucção de uma estrada de 'ferro, da cida. i e de S. Paulo a 
Campo Bello. Minas, req uericla por Claro Libera to de Ma-
cedo. Pag. 389. : 

N. 465, du 1912, idem para construcçã.o de uma estrada de ferro, 
de Cabralia a Formosa, Goyaz, requerida por Lourenço 
Oliveira e James Waitz. Pag. 389. 

N. 466, de 1912, idem para a construcção de uma estrada de 
ferro, de S, Leopoldina. em Goyaz, {L contl uencia do Ma
deira, com um ramal de ligação com a Madeira-~famoré, em 
Santo Antonio. Pag. 390, 

N. 467, t:Ie i9t2. fa.voravel á proposiçi\0 que autoriza obras no 
Pa.rahyba do Sul e canal de Macahé a Campos. Pag. 390. 

N. 522, de 19i2, idem ao r·equerrmento de.Rafael Levy, pedindo 
vantagens par·a o.estabclecimento de uma usina do br·iquetta-
gem de carvn.o nacional. Pags. 766 a 769. · 

De Redacção : 

N. i60, de i9i2, da emen·Ja do Senado á proposição sobre re
forma do 2• cadete, 2• tenente honorario José Vieira da. Costa. 
Pags,- 286 o 357. 
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N. ·t69, de HH2, do pt•ojeclo solwo cer•titicado de engenheit•o mi
litar. Pag~. 3(14 e 42!!. 

N. 470, de 1912, do projecto antot·izando liOncessão ele licenl'.a ao 
Dr. Antonio .Joaqnim Pit·es de Carvalho c Albuquerque. rlagi
nas 304 e lt29. 

N. 472, de 1902, do projecto sobr·e licença ao IJUchar•el Antonio 
de Amorim Garcia, juiz federa.! substituto n:.r. secciw cio Ceará. 
l'ags. 1,28 e 495. 

N, 1,73, de 1012, da emenda do Senado it proposiçfLD concedentlo 
licença a José Vieim da Cunha, esct•ipturario rla Inspectoria 
Fedem! das EsLra ias de Feno. Pags. 1,-28 e 4!l5. 

N. 405, de 1 !H2, do projecto do Senado J'egulando as conce~sr.es 
de licctH<as ;L !'unccionat•ios publicos civis. l"ags. 557 a 558. 

N. -l,96, de HH2, do projecto mandando desart•;tuchar enfermei-
ros-mc'lr·es com mais de 20 armos de servic,o. Pag. 590. · 

N. 52-1, de i!H2, do projecto sobre liccnc;as aos funccionurins pn-
. blieos civis da União. Pags. Q;;9 a 661. . 

N. li2!l, de i9i2, á emenda do Senado á proposiçfto fixando a 
forc;a nav;Ll p3;ra i9i3. Pag. 790. 

N. 530, de HH2, do pro,iecto de licenc;a ao hach;trel Eduardo 
Studart, Juiz ferleral no Ceará. Pag. 790. 

·Pensões: 

A' D. Virginia Bello do Andt•ade, viuva do eirurgiií.o-rlontista 
Francisco Bello de Andrade, capitfi.o-tencnt~ honorarin, e scms 
filhos menores. Pag. 2i ã. 

A' D. Augusta de Miranda Mineiro, mil~:: dos faller:idos alferes da. 
Força Policia.! Podt·o José de Miranda Mineiro e An t.onio 1\li
neiro. (Negada pela Commissito de Pinança~.) Pag. 231. 

A' viuva e filhos de Quintino Bocayuva-. Pags. M13, !i48 a 551 e 
7G6. 

Ao maestro l!:lpirlio Pereira. Pag. 532. 

· l?roj ectos : 

N. 73, de f9f2, concedendo certificado de engenheiro militar 
uos alumnos qne conclnirem o cm·so pelo regulamrnto de 1 'JOn. 
Pags. 'J, 78,. 3G9, 39/~ e '~29. ' 

N. 7G, ele :1912, autorizando concessfto de licenç;t ao bachnrel 
Antonio ,de Amorim Garcia, juiz snhstituto federal na secc;.ií.o do 
C e 1 rú . Pags. 77 e 1•21; • 

N. 71,, de 1912, ideio idem no bacharel Antonio Pit·9s de Carvalho 
11 Albuqncrquc, ,iniz fccler·al da 2a Vm·:t desta Capital. Paginas 
iã!i, 31)0, 3().\. c !•2!1. 
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l'odt·o .Hol'ges, Cnndido de Ab•t·ou, .T;onaiJras Pedrosn, Arf.llur 
Lemos, Tndi:o1 do Brazil,, J~aur·o Soclt·ô, Urbano Sanl.os, Mendes 
de Almeida, Pires Ferreira, l"rancisc•O• Sú, Tavares ele Lyra, 
Cunha .Pedro~a. Walfredo L::!:<l, Sigismundo Gon~ialvcs, Gion-

.. çalves Ferreil,n, Ribeiro de Brito, .Raymundo de Miranda, Gúi
lherme .Campos, Coelho· e Campos, Olivc~ira Val•ladão, Ruy 
Barb•osa, Luiz Vianna, Bernardino Monteiro, Moniz Fr·eire, 
Nilo Peçanlla, Sá l!lreire, Alcindo Guanabara, Bueno de Paiva, 
-Berntll'do. Monteiro, Feliciano Penna, Alfredo· Ellis, Francisco 
GlyCieri-o. Braz Abrantes, A. Azeredo, Metello, J:osé l\hrrtiuho•, 
Generoso•. Marques, Alenc:w Guimarães, Fclippc Sclunidt, 
Abdon Bapt.isttt e· Victorino Monteiro· (.13); 

. Deixam do compnrecel' com cauiS~t jusl.ificada os Srs. 
Piulwiro MaehadrO\ .SilveriiO•. Nery, Gabriel· Salgado, Jos•~ Eu
zel.Jioo, 'Ribei!'lo·. Gonçalves, Georv.asio Passos, Thomar. Acciolw, 
Antonio do Souza, Gomes Ribeiro, José· Marcellino,, J•oão Luiz 
Alves, Lom;enco Baptista, Francisco. Portella, Augusto . ele 
Vrusc'o,nce.llos, Alcinclo Guanabara, Camp•os Salles, LeiO'[)oldo de . 
Bulhões, Gonzaga Jaymo o Hercilio Luz ( 18). 

E' lida, posta em discussão e, sem dehate, approvada a 
acta da'' sessão anterior. ·. . · 
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O Sr. 2• Sec1·etario ,(ser.vind,o, de .f"). dá couta do; seguinte 

EXPE!DlE~TE , 

Ofí'ici!os : 
. Um dor Sr. 1\iinhsü-o da Justiçri. o Neg.acios Interiores, de 
28 de novembro, eommunicando ·ter enviado ao At·chivo Na
cional o auúo•grapho do decreLo do Gorverno Provisorio n. 11!) A 
de .7. de Aaneit•() do 1890, remettido pela Mesa: do . Senado p01: 
solwitaçao clror S.r. Senador RuY. Barbosa. - Inten·ado•. 

Outro c1or Sr. Vida li Ramos, governador do Jl:sLado de 
Santa Catharina, ol'ferécendo um exemplar impres&o; da rncu
~·agem que dkigiu a.o Congress•o Legislativo, por occa.s;ião da 
ii.UStallação dos respectivos traball1ro•s. ·- ·Inteirado. 

, O Sr: 3" Secretario (se?''ttindor de 2") declat•a que não !1Ç1 
pareceres. · 

O Sr .. Pires l'erreira _:_ Sr. Presidente, . venho desobri
gal·-me da promessa que ha dias fiz ao Senado e· ao honrad~) 
i5enador por S. Paulo, com l{erlacú.o aos factos. por S. Ex. arti\.. 

· culaclos em nome de monsenhor· Lopes, viga rio, de 'l'hereziliu., 
que lhe expediu o telegramma de que teve conhecimento esta 
Casa pela leitur<a, que clellc fez o nobre representante paulista. 
Jl:sse despacho, .como muitos ·outros !f.'\Xpedidos da capital clQ 
meu Estado por·· occasião do ultimo pleito alli travado para a: · 
successão governamental, disse cu então, . v.isnvn, apenas, 
provocar aqui· a convicção de que no Estado do lliauhy existe 
perturbaçãO da ordem publica e ha cerceamento da liberdade 

· · individUal. l!~elizme.nte não me enganei é nem podia.·me eng•a- · 
nat• dado o conhecimento que tenho dos homens e das cous;as de . 
minha terra, principalmente do actual governador. A proce
dencia do telegramma autorizava-me sem receio :a tomar. pe- . 
rante o Senado o compromisso ue mostrar que havia proposi
tal adulteração da verdade,. para illudir a boa :fé do Hlust:ce Se
nador paulista, cujo. espi~ito liberal o levou a fazer as. consi
derações que eu ouvi com o maior aca1Jamento. Conheco ,o• .· 
processos de que lnnca:·mão monsenhor Joaquim.Loples pam 
levar por deanUe. os seus pl.üws políticos, de. modo.·. que dou 

• sempre o. credito que merecem as ·suas ·aí'firmativas politicas, 
·evidentemente apaixonadas. ·Não. sCJ conformando com as der- · 
'rotas SUCCessivas que lhe ·. teem sido infligidas .. em ple~tQS. 
frequentes, ·revQlfJa-se contr:a· a sua situação de ve~1cido, con'!e-

. ça a ver perseguidores em todos os seuS. adver.sar10s. c :forgrcn 
. planos de uma. í'icticia. perturbação ao .c);llto, de qll\C' é ope,r:oso 
'sacerdote .. A. sua constantre p~eoccupaçao é mostrar .que 110 
Piauhy não ha liberdade ·e:spiritual. Mais de uma vez ·tem elle 

. ,tentado levar . no .. espirita publico · es~a conyicção; :felizJP:ente 
abortada pelas provas que me tem srdo i'acrl obter. . S1 os• 
meus nobres c o !legas se rt~cordam devem saber que . Já l,he'B 
tom.Qi att~ncão. para mostr .. l!r qui:\. não passava d~ um plo:np . 

• 
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r,o[it,ieo n. imqrin::u·ia deposição do p!'imeü·o prelado pi;,,,_ 
liye~l::ie, umen_çaqo .de ser deportado pelo governo do ]~~Latiu, 
eun1orme .se msrstiU em maud~tr dizer para 1esDa Capital. 'l'ão 
desproposrtado era, porém, o mvento, que a opinião do paiz 
eedo se c~nvenceu d~ que a. verdade estava commigo e o bispo 
do meu Estado eontmuou hvremente a exercer o seu ministe
l'iO até ~ue foi transferido para Natal. 
.... ~ia.rs tarde, P.or s.ugg-estão ainda de monsenhor Lopes, era 
.und.t .fechaóa a IS'l'eJa do Amparo, de que 6 elle o vigario 
sob pr·etexto de que o Templo Catholico ameacava ruinas po{· 
~ulpa do g:overno, que no. local desejava construir um templo 
~l Maçonarm. q Apostolo, JOrnal clerical e orgão de monsenhor 
J~op.~s! aprove.rtando as ~·endas abertas na parede posterior do 
ed!!rcw e~ consequencra óas repetidas chuvas que diaria
~nenbe caluam, fez constar, em insistemes artigos cheios de 
msultoo, que os estragos do edifício provinham das escavações 
feitas para nivelamento da praça em que a municipalidade 
eons~r~Liu um bel!o jardim . .A. vistoria requerida pelos poàeres 
mumcrpaes e feita por profissionaes alheios ás lutas politicas 
lqcaes confirmou que os pequenos estragos observados, pela 
suu: natureza, não podiam ter resultado dos servioos feitos pela 
Jutendencia e que eram certamente obra da estação inv-ernosa. 
IJ fim, porém, do paare Lopes. era uma e:J.l)loraoão politica, 
c não obstante o parecer àe · profissionaes · j ulgancto sem 
nenhum fundamento os seus receios, o culto· foi suspenso e a 
igreja continuou fechada, sem que as suas fantasticas pre-
:v i sões se realizassem. . . 

Estes àoUJS factos, entre muitos outros, bastam para justi
ficar o juizo que sou obrigado a faz·er do padre Lopes, cujo 
telegramma dirigido ao meu nobre amigo Senador Glycerio 
não escapou ao .seu velho habito de exagerar os factos. E' 
assim que elle diz que por falta de garantias foi obrigado u. 
suspender o exercício do culto, visto ter sido preso e esbor
doado o seu sacristão. Ora, ninguem de boa í'e pode di~er 
que a prisão de um sachristão importe na. falta de garantlf!.S 

. para o. exercicio do culto ê •. tholico. Fosse ·assim, como deseJa 
. o padre Lopes, e ha de concordar o honrado Senador por São 
.Paulo. que o seu amigo de Therezina, sob o Jutil pretexto. de 
que se offende a liberdade religiosa, pretende para· o seu aJU-
dante uma. excepcional situação, evitando· que ~ualgu_er a~~t.o-: 
ridaG.re lhe tome conta dos actos, porque com 1sto rra soifrer 
a religião catholica, que. é a minha. · 
· Familiarizado com a logica do sacerdote. de minha terra, 
pelas murtas vezes que tenho tido opportunidade de impugnar 
as suas pretel.()ões,. comprehendi, desde o p:dmeiro momento, 
o seu alcance, e, por isso, me promptii'iquei a pedir aç Senado 
que suspendesse. o seu juizo ,gobre os factcrs occorrrdos no 
Piauhy, que eu me compromet.tia em breve a .lh.e nf!.rrar a 
,verdade em todos os pormenores .. Foi corr 1 esse mtmto que 
me dirigi ao digno, illustrado. e moderado governado~ do metu 
:Estado, de quem sómente no dia su do ntez proxrma.xq.en e 
fi!!dO ~Qceb! O:S. ª~!)J~!QQimentO§ Jlgdid.Q:S. ~ .qi!l.~ fo~am c.n:m~do~ 
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a 2ü. Aliás, a cle~~JOra não me su.J.'J)l'ohenclcu, c por contar 
mesmo co1~1 ella .11z _ver ao meu ciJstineto c;oJJega. que a minha 
1:esposta nao s~r1a. tao prompta. como eu .dose,/ uva, porque rnc 
wnstava que I.J.nhum soprado na costa, de norte a sul fortes 
vcr:~u:'ucs, desses que sempre clumnil'icam as 1 in h as {eleg·1·a
].Jh~c~·~· O l.e.Jegrarnma elo goveJ•uaclor do meu l~stado que vou 
ler, o lf!Un. r~sposta, ~1ão a _monsenhor Lopes, mas ao Senador 
GlycerJO tal c a cons1deraçao que S. Ex. nos merece. · 

Eis o telci;ramma : 

. «'l'herez~nc, 26 c!e novembro de 1.!1'1~ - Marechal Pires
llJO - DomJfl:S'O .uii.Jmo, uma patrulha quando procurava re
conhecer· um mdrv1duo que sobr:acava um gJ•ancle volume alh 
maclrug~da, foi repellida a punhaÍ. Travada a luta, os solcladÓ~ 
eonseguu·am ~ornar a arma, porém o typo su.speito sacot, de um 
!'evolver .alvc;/anclo a .ror~la tres vezes. Ai'inal, sulJ,Iugaclo, apre
sentou diversos !'erimentos ele sabre, reconhecendo a patrulha 
tr·atar-se clç Jose ele )Vlo_ura, capar~g·a do puqre .Joaquim Lopes, 
homem perigoso e crrmmoso de clJversas mortes. Peito o corpo 
ele clelicto e instaurado o inquerito, foi Moura posto em 1 iber
claàe. A opposicão, entretanto, en.'wr·gou no facto um ataque 
premedit.ado e as.soalhou que diversos outros· indivicluos iam 
ser aggredidos. 

Hoje o escrivão elo ,iuiz fedem! foi em plena Secretaria ele 
Policia dizer ao Dr·. !!h'ei'e ele Policia de parte do ;juiz :federal 
Demosthenes .Avelino que constando que os seus fUhos iam 
ser cles.:'lrmaclos mandava ·declarar áquella autoridade que u 
sua cabeça ou a minha rolaria caso o facto se realizasse. 

Não cogito siquer da amouca; entretanto refiro o Jacto, 
ti repi·esentação para reconhecer até onde a. paixão . parti
daria leva o juiz federal. O odlio e o despei-to desse magis
trado vão ao ponto de recusar ainda hoje entrar commigo em 
relações officiaes. Heina absoluta calma, pois o 1'actó relatado 
não trouxe consequencias. Saudacões.- Miauel' Rosa, gover-
nador.) . 

A simples leitura do telegramma basta para provar ao 
nobre Senador e ao' Senado que o governador do Estado elo · 
Piauhy está no Jirme proposito de dar ás opposições toda a li
berdade que as leis e a sua tolerancia podem consentir. Entre
tanto é preciso dizer com calma e rei'lectidamente ao Senado, · 
cuja attenção eu .peço para os .negocias do Piauhy, neste mo
mento, qual tem. sido o procedimento de monsenhor Lopes no. 
intuito de perturblJ.r a administração. do Est~do!.. tornando-a 
sem r'esultado ti população ,a;aquella crrcumscr1pçao da Repu-
blica. . . · · 
· I:Ia tempos eu declarei que os .cangac·eiros dos sertões pro
ximos á cidade clE1 Jaicós eram açulados por monsenhor Lopes 
para assaltarem aquella flo~escente cidade. ~e ~ombinação cçm 
outros desordeiros elo interiOr dos Estados lrmitrophes e ass1m 
perturbar a vida BOCial do Piauhy. Abusando :g1este· modo dos 
sentimentos religiosos da gente si:(nples do sertao, que explora . 
para fins pouco · l;lObres, monsenhor Lopes tendo· certeza. da 
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bonhomia e tolorancia do ·governo do Estado tenta razer 
:ve~ :;!O long~ 9ue elle e os seus amigos são vidimas de peJ·s·e
guJçoes politicas. 

Nada abona em favor. de um elevado m inisLro da religião. 
o. 'facto de haver ei_Io impo!'tarlo do Est:td1o do Cendt o indi
VJÇIUf? de nome Jose do ~I,oum, que lhe set·ve ele sacristão, 
cr1m moso de morte no VJsmho Estado. Esta minha declaração 
talve7. .. cause ~stranhe7.a aos Srs. Senadores, pelo Jacto das 
autor11cl1ades p1auhyenses permiLtirem que transite livremente 
um in(llividuo sabiqamente criminoso. Mas esse senlimento 
de admiração desappa,recerá,. certamente, quando se souber 
que pela lei de extradição a prisão do criminoso só terá Jogar 
a requisição da autoridade .iucliciaria do districto da culpa. 
Esta requisição da autoriodiade cearense não 'foi feita até este 
momento, o que tem impedido a acção mora.lizndora da policia 
piauhyense, que não age pela certeza dfr que no caso .de prisã.o 
sem aquella J'ormaliducle o criminoso se ncoberl;u.rú. com uma 
n1·dem ele ha.beas-t:m·pu.s N-essa qon,iuncLura, a policia piau
hyense r:! obrigada a consenti!' que, na capital do Est;ado, junto 
a um r·~~pres<\ntante elo clero, ~enha yida i'olgada um criminoso 
de mort~~. pl'eparrudlo, tnlve7., para em um momento azado tirar 
a vida a mais alguem que se.ia necessa·i1io :l'azm.· desapparec:er 
de. sf:ennrio da viela politica do J?iauhy. 

Como as cousas vão, poréti1, garante que, si reali1.adas fo
I,·em as tüneaças elos seus antagonistas, de 1'a7.erem rolar a ca
bet;a do chefe de Policia ou do governador do Estado, a rea(JI;ão 
h a de se fazer ú altura do crime pratiwd'o. 

Devo ainda, Sr. Présh:llente, antes de pôr termo ús con- · · 
siderações que venho fa7.endo em torno do telegramma de mon-
senhor Lopes, estranhar o facto, digno da maior censura, de 
havm· esse 1we)ado se dirigido no nobre Senador l}OI' S. Pau lo,. 
que é um dos grandes vultos 1clla .•l\'l'açonaria Brazileira. A si-
tuação de monsenllOl' Lopes na politica piauhyense elle a 'eleve 
nnica e exclusivamente ao :!'neto de queror firmar o seu pre-
domínio no Estado por meio da religião, atirando-se em lutas 
estereis contra_ os maçons, que não lhe teem atirado pedras, 
consentindo, aliús, que elle faça o que tem pretendido. 

A· sua cegueira politica, enLt·etanto, faz que elle .e~~1~1eça 
· o que. preg:: no Piaully contra a Maçonayia ya!~U.:. se clll'lg'IT' a 
um dos ma1s graduados membros dessa mst1tmçuo. 
· · Tudo isto prova como as cousas andam deslocada~. 'Q'm 
homem. que se 'diz repl'esentante. da Igre,ia Catholi_ca .A1_1ostohca 
Romana um .fervoroso tJrente dos santos prmcJptos que 
Ch.risto\leixou cscripto, vem se dirigir a um maçon !.t ... 
. · Só· isto basta para condemnar os di7.eres elo tetegrammn. 
do padre Lopes. 

O SR. FRANCISCO Gr.YCEIÚO - Não, senhol', na maçonur)a 
nã.o se-tratam :ele qucsLões poliLicas, uem religio~'ns. T~to é rnn

. dnmental na constituição maç.onica . . 
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O SR. PmEs FERREIRA - Sendo assim nã.ci sei por que 0 pa
dre Lopes move guer•rn. de morte aos m>a(lóns de minha terra. 
Acho, porém, que esse padre é um contradictorio. 
· . O Sn. FnANcrsao Gr.Yamnro -~·o. papa é contra a · Maco-
nar~a. · 

0 SR. PIRES FERREIRA - Si é verdade que O chefe d.::V 
chi:stand'ade reprova a Maconaria, como é que um dos. seus de
l-egado?', em um dos Estados brnzileiros, 'vem se dirigir a um 
elevado macon como é o nobre Senador· por S. Paulo ? Diz n 
Santa Sé que quem é catholico não p6de ser mnoon e vier-: 
versa. Ou se pertencer á Igre,ia ou {t Maçonaria. · 

O SR. MENDES DE Ar.MErDA- E' esta a verdad·ei!"a dou-
t,rina. · 

O SR. PIRES F:mnnEm,~- Na minha terr•a, o padre LoptlS 
quA só vive tratando na Igrc.ia de poliLi(la o rnaçonarin... · 

O Sn. J!'MNcrsco Gr.YaEmo - Isto ,não sei. 

O Sn. PIRES FERREmA - ... não tem constrangl!i1ento de 
se dirigir· solicitando favores.de um maoon graduado. Si elle riiio 
fosse um politiqueiro·. de sacristia, não se terin. dirigido no 
honrado Senador, mas a um dos mtembros desta Casa, que fosse 
Catholico Apostolico Romano, que tomaria as mesmas provi
dencias que S. Ex:.· tomou, porque qu•alquer Senador deseja que 
ha,ia ordem e respeito aos direito& de terceiros no Estado. d~f 
:Piauhy, ou em qualquer outro Estado. 

Séi que dentro dest:a semana terei de voltar ít tribuna pal'a 
1.1.•n.tar de negocios do meu Est.ado, porque a falto. de ~>erviço 
na Igre.ia a isto me Qbrigariio o padre r~opes e aqucllos qtw n 
f.'(1l'enm om companhia do ill'iminoso .Tosé de l\fom•a. 

0 Sa. FRANCISCO GLYCERJO - V. Ex. é incohercnte e jn-· 
JustQ, pois. .iít elogiou· aqui monsenhor. Lopes. Isto· const.a • oos 
A.nnacs desta Casa. . . : · ·. . · 

O Sn. PIRES FERREIRA·- Sim, Sr. Presidente, eu disse fJIHl 
nlle cm um bom chefe de fami.lia. (Ri.ços.) .·. . · · · · 

O SR. 1\IEN.DES DE Ar.MEIDA- TamlJem não é a·ssim: 

O SR. PIRES FERREIRA - Ora, ahi est:!., Sr. Presidente. 
como são. os defensores do padre Lopes.· Eu disse que elle 
ra .um excellente chefe de familia, porque em sua compa
lhin vivem sua veneranda mãe, suas . digna·s. irmãs e muitos 
los seus parentes que elle ampara, educa e prot~ge. Si como 
1omem eu lhe reconheço essa:; superiores qualldades, como 
politico os factos . demonstram que. faz .da religião uma arma 
de exploraoito perante as pessoas f1;acas .que veem ainda . no 
padre um deue, com poderes· para· absolver as maiores faltas· 
o perdoar os ;maior(Js crimes. 

O Sn. MENDES Dlil' Ar.M.moA' - Esta: explicação J~n.l 'é muito 
!WeosRadn. n()S firedit,os (]O sacerdote.. · .. . ·. 
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. O SR. PIRES FERREIRA - Agora, como nunca, elle Re scnlo 
encorajado LOm os exemplos de desrespeito tí autoridade, pra
ticados pelo juiz federal, que é tambem um nnlitico apai-
xonado. . · · 

Pelo telegramma que acabei de ler, vê o ::lenado que o gover
nador do Piauhy-tem sido, de certo tempo a esta parte, provo
cado pelo juiz federal, que se esquece da respeitabilidade do 
seu cargo para se tornar um cabo eleitoral sem escrupulos .. 

·Para bem definir a attitude desbragada desse juiz politico, 
basta que o Senado ·saiba que até ho.ie não quiz entrar em rtl
la!)ões officiaes com a primeira autoridade do Estado. 

Os filhos do Dr. Demosthenes Avelino, juiz federal em 
meu Estado, .um dos quacs foi candidato derrotado á ultima 

. etei!)ão para·. deputados estaduaes, são rapazes m<>c;os e di
zem que bem· preparados, ruas excessivamente violentos e· 
como violentos que sfio entendem que todos devem seguir o 
caminho que se trac;aram e ao seu alliado, o padre Lopes, 
allianc;a · essa· que deu em resultado constantes tropelias no 
Estado. · A justiça, Sr. Presidente, vae·-se tornando cada vez 
mai;; fn.llivcl em minha. terra. principalmente a :federal, cu,io 
juiz, esquecido dn. impat•ci::tlidade exigida pelo cargo, emba

. raça . a. sua distribuição aos seus adversarias, obrigand<J.,..os 
· :1. recorrer de todas as suas decisões para o Supremo Tribu
nal Federal, que lhe reforma quasi sem excepcão os despa
chos. Eu .mesmo, em ruais de uma occasião; .iá tenho -tido ri 
prova desta minha affirmativa. Para prova do seu partida- ·· 
rismo, tenho exhibido desta · tribuna documentos comproba
torios de actos. truculentos por elle praticad<JS. J:'i. li mesmo 

· carta em que elle, esquecido do cargo que occupa, olvidado 
de que é· o juiz federal quem preside todo o processo .eleito
ral, solicitava votos para um candidato. E, si tudo isto não 
:rosRe sufficiente para constituir n: · esmagadora prova que . 
venho fazendo, bastava, .. para evidenciar o seu exaltamento, 
o facto relatado ··pelo governador,· da ameaça feita ao chefe 
de policia e.da qual :foi portador o pl'oprio escrivão do Juizo. 
Não me pronuncio deste modo para concluir por pedir pro
videncias· contra os de·amandos. do .iuiz, porque sei que -seria 
Perder tempo,: pois, o Senado . nãà pó de reruedmr os males 
.11or· elle praticados. · · · . · 
. · Sei mais ·que não póde Àer removido, e difficilmente p~
derá ser processado, porque .tem tido ;a; habilidade de conse-. 
guir sempre escapar ás malhas da justica. Meu fim, occupando 

·· :01 tribuna, é chamare pedir. a attencão do Senado para os des
proposites desse·juiz, pois que, quando a reacção tiver de ser 
feita, e fôr á altura dos delictos oommettidos, o Senado terá 
])em patente á sua memorin, que em tem'Po o oradOrr e os seus 
amigos procuraram ·evitar os desmandos. · 

·· A justica poHtica tem sido um constante estowo á blini 
marcha da .. aaministração no Estado do P~nuhy. Agor.n."mesmo, 

· segundo noticias que me foram tmnsmit.tidas, um. desembar~ 
g-adQl' notaVIe·J, .chefiando. ostensivamente um:t camp·anb:ru· con"' 

' 

., 
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U•;"t o governo, chega ;n •neg·.nr a.Lé crimes commettidos por· seus 
npnnigundos. • . 

A minha atUtude e a dos meus !amigos crontinú.ru a ser d·a 
mais absolu l.a tolerancia ús c;reni)O:S politiças dos nossos adver
sarias, cu,ios desmandos encontrar·ão semp,re. em mim uma 
h:n•rreira e um protesto inspirado no deseJo patriotico de bem 
servir ao meu Estado. Sinto . contrariar com o meu gesl.o o 

. honrado Senádo-r por S. :Paulo, mm; julgo-me no exerci cio de 
um direi to tanto m:a.is nobre quanto• •assenta na verdade evident,e 
dos factos. Conto voltar ainda. a tratar desses assumptos, com 
mais minucüus, em occasião opportuna; por -agora espero que ú 
honrado S'en'ador pelo Estado de S. Paulo receba como ver
dadeiras as explicações do telegr.amma do honrado ·e moderado 
governador do Piauhy e peço a S. Ex., .ití que· -foi o escolhido 
para intelrprete da.s queixas do· padre Lopes, que faça o que 
prometteu da tribuna : aconselhe moderação, calma e resigna
{.~ão ;ís ov•olhas que obedecem ao· padr·e Lo.pes. E' isto o que todos 
dese,jam e si S. Ex. isto conseguir, desde .i:"t declaro. que per
do:m;,i t.odos •os males que por seu ·intermedio teem rccnhido 
sobre o Piau!Jy e o nobre Senadot· ter:"t <'lSRim concorr.icloo pn1'a 
o ppogJ•esso c a Lrnnquilliclacle que tanto ·almejo pa·ra nquella 
pal'l.e da Feclernção Braziloeil•.n:. (Mu:ito .bem.; m.uil'o bem.). 

ORDEM DO DIA 

"~· 
O Sr. Presidente - Cons·tando a ordem do dia .de trabalhos 

tle Commissões, vou leva~tar a sessão, 

Designo para ordem do d•ia da seguinte : 

·i" discussão do projecto do Senado n, 73, de 1!!12; conce
dendo o certificado de engenheiro militar aos alumnos ·que con
tluirem o Cturso de .. engenharia militar pelo regulamento de 
t905; ·sendo-lhes permittido gosar · todas as vantagens e re
galias conferidas aos engenheiros miliLares pelas leis cm 
vigor; · · · ... 

3• discussão da proposição da Caina.rn. dos Deput,ridos n. 98, · 
doe :l912, creando o· Jogar de zelador. ·elo' Museü Naval, :innexo 

· (L Biblil()-tlreca de Ma.rinha, com os vencimentos e ga.ranl.i:t.s · 
ident.icas aos dos mestres do Arsenal de Marinha. (com. Jlarecer· 
favoravel· da Commissão de Finanças.) • 

. J~evn.nta...:se a. S'CSSãO á 1 hora e ?0 minutos ... 

I 
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A' 1 hora da tarde, presente numor·o legal, abre-se a. 
sessão, a que eoncorrem os Sr·s. P inlleiro !\tachado, Ferreil'a 
Chaveil, Arnu.i o Góes, .Pedro Borges, Canclido ele Abreu, Jonathns 
Pedrosa, Arthur Lemos, lndio do Br·azi\, Urbano Santos, Mondes 
de tAlmeida, Pires Ferreira, Franciseo Sá, 'l~avares de Lyra, 
Cunha Pedrosa, Wali'redo Leal, Sigismundo Gonçalves, Goncal
ves Ferreira, Ribeiro de Brito, Raymundo de Miranda, Guilher_ 
me Campos, Coelho e Campos, Uliveira Valladão, Luiz Vianna, 
BerntU'dino :Monteiro, Moniz Preire, Nilo Peçanha, Sú Freire, 
l3ueno de· Paiva, Bernardo Monteiro, Feliciano Penna, Alfredo 
mllis, Francisco Glycer·io, Leopoldo de Bulhúes, Braz Abrantes, 
Metello, José Mur•Linho, Generoso Marques, .Alencar Guimarães, 
l?e!ippc Schmidt, Abdon Baptista f\ Victorino Monteiro (H). 

Dnixam de eompareeer eom eausa ,jusl.ifieada os Srs. · Sil
. vel'io Nery, Gahr.iel Salgado, Lnur·o Soül·t;, .José Euzobio, IU
hnil'O Gon(!alvos, Gervasio Passos, 'rhomaz Accioly, Antonio 
fle Souza, Gomes .nibeh·o, .Tosé Marcellino, Ruy Barbosa, .Toão 

Lulz Alves, Lout·t~uuo .l::apl.i;;ta, Franciseo Portella, AugusLo 
de Vasconcellos, .Aicindo Guannbara, Campos Snl\es, Gonznga 
.Tayme, A. Azeredo o Hereilio Luz (!lO ) • . 

E' lida, pos•t,a. em c1 iseussão c sem r\cl1a'l.e approvada a 
neLa ela sessão anterior. 

O Sr. 1 • Secretario declara que não h a expediente. 

O Sr. 2" Secret~rio cloc\arn. que não ha pareceres. 

ORDEM DO DTA 

CER'l'!P!CA DO llE ENGllNI-mmo M!Ll'PAR 

·1• discussão do pro,iecto do Senado n. 73 de 1.9'12, conce
dendo o certificado de engenheiro militar aos alumnos que con
clilirem o curso de engenharia militar pelo regulamento de 
1905, sendo-lhes permittido gosar todas as vantagens e re
galias conferidas nos· engenheiros milHares pelas leis om 

· ViS'Ol'. 
.1A111Wovn.do, vae :'t Commissão fle Mn:i:'inha c Guerrn. 

Zllf.ADOR DO :MUSEU :NAVAJ. 

3" discussão da proposição da Gamara dos Deputados n. 98, 
do 19:L2, creando o logar de zelador do Museu Nava.J, nnnexo· 
:t Bibliothecn de Marinha, com os· vencimentos e gnrnntias 

iclent,icos ·a.oR dos mesLr·c·:; do Arsenal de Marinha. 
Approvadn., vae ser suhmo'Ltida. :'i 'sancoão. 
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O Sr. Presidente -Nada mais havendo a tratar, vou levan
tar• a sessiio. 

Designo para a ordem do dia da seguinte: 

2" discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 97, de 1912, fixando a despeza do l\finisterio da Fazenda, para 
o exercício de 1913 (com 1Ja?•eccr da. Comrn'issüo rl.c Ji'inanr;as, 
o((rweccndo emendas); 

2" discussão do projecto do Senado n. 74, de 1912, auto
!'izanclo. o Presidente da Hepublica a conceder licença, por um 
armo, com ordenado, ao bacharel Antop.io Pires de Carvalho 
e Albuquerque, · juiz federal da 2" vara desta Capital, para 
L1·atamento de saude. (o({e1•ccido pela Commisslio de Ji'·lnan'Qas); 

2• discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. üO, de· 1911, que manda considerar como concedida no posto 
de 2" honente, com o respectivo soldo peln. tabella consignada 
na lei n. 247, de :l5 de dezembro de 1894, a reforma do 2" ca..: 
dete .Tosú Vieira da Costa, sem direito a vantagens pecuniarlas 
n.ntel'iores á presente lei (com 11areceres das Com.rnissúes de 
Uar-inha e G.tt.el'?'a e de F',inanças o((erecendo emendas); · 

' 2• · discussão da proposição da . Gamara dos Deputaaos 
n. 2G, de 1912, autorizando o Presidente. .da Repu])Jica a abrir, 
pelo Ministerio da .rustioa e N egocios .Interiores, o credito ex
traordinarlo de 4.0 :OOO$,_para acquisição de uma lancha a vapor, 
destinada ao serviço da Ins'pectoria do Porto de Santos (com 
tJm•ecer (avoravel da Com.missão de Finanças); 

2• · discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 107, de 1912, autorizando o Pnesidente. da Hepublica a con
ceder licença, por um anno, com todos os vencimentos, ao Dr. 
André Cavalcanti de Albuquerque, ministro do Supl'lemo T.rilm
nal Federal, para tratamento de .sande (com 1Jm•ecm• da Corn-
misst1o de Ji'inanças o((e1•ecendo emenda); · 

2• discussão da proposição . da ·. C amara . dos Deputados 
n. 132, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a ábrir, 
pelo Ministerio da Justiça, o credito. supplementar de. 2 :,000$, 
para occorl'ler ao pagamento de ajuda de custo a que te em di
reito os Deputados Moreira Guimarães te Cunha Rabello (com 
1Jarecer {av01:avel da Comrnissão de Finanças). · 

Levanta-·se a sessão ú 1 hora e 40 minutos • 

• 



•· SESSÃJO Elvt 4 n:: DF'O.EMBF\0 DE 1!'!12 H 

163" SESSÃO EM 4 DE DE2'J!JlVIBRO DE 1912 

I?RESIDENCIA DOS SRS. PINHE!JRO :MACHADO, VICE-PI\ESIDENTE I~ 
PEDRO BORGES, 3• SECRETARIO 

:A' 1 hora da tarde, presente numero legal, abre-se ·a sessl!o 
a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Ferreira Chaves, 
Araujo Góes, Pedro Borges, Candido de Abreu, Jonathns Pe
drosa, Arthur Lemos, Indio do Brazil,· Urbano S'wntos, 1\fendt"';; 
de Almeida, Pires Ferreira, Francisco Sá, Tavares de Lyra, 
\Valfredo Leal, Sigismundo Gonçalves, Gonçalves Ferreira, Ri
beiro de Britto, Raymundo de Miranda, Guilherme Campos, Oli
veira. Valladão, Luiz Vianna, 1Bernardino Monteiro,· ~f'oniz 
Freire, S:í; Freire, Alcindo Guanabara, Bueno de Paiva, Ber
u1ardo Monteiro, Feliciano Penna, Alfredo Ellis, Francisco Gly
cerio, Leopoldo de Bulhões, Braz Abrantes, A. Azeredo, MeLello, 
,Tosé Murlinho, Generoso Marques, Alencar Guimarães, Felippe 
Schmidt, . Hercilio Luz, Abdon Baptista e Victorino Mon-
teiro (H). . 

Deixam de comparecer ·com causa justificada os Srs. Sil
verio Nery, Gabriel Salgado, Lauro Sodré, José Euzebio .. H.i
beiro Gonçalves, Gervasio Passos, Thomaz Accioly, Antonio de 
Souza, Gunha Pedrosa, Gomes H.ibeiro, Coelho e Campos, José 
Marcellino, Ruy Barbosa, João Luiz Alves, Lourençl) Bapt.isln. 
Francisco Portella, Nilo Peçanha, AU!>''lJsto de Vasconcellos .. 
!Campos Snlles e Gonzaga Jayme (2.0) • 

E' lida, posta em discussfio e sem dohalo, approvada a 
aela da sessão a~JJ:Lerior. 

O Sr. 1• Secretario d:'i. contn do seguint.e 

EXPEDJJIDNTE 

Requerimento de Alcides Cat.ão da H.ocha Medrado, solici
tando ao Congresso Nacional que . autorize o Governo a lhe 
mandar pagar a quantia de 17:000$, a que se .iulga com direito 
eomo indemnização pelas despezas for(;adas Ci'l.le fez, nos Es
tados Unidos, em serviço de propaganda dos minerio's c minc
rat~s do Brazil, na Exposição Pa111-Americann. de Buffn lo, como 
seu delegado. -A'. Cornmissão de Finanças. 

O Sr. 2" Secretario procede :i leitura dos seguintes 

'PARECERES 

N •· '432 -19:1.2 
!iU:"', ... , 

· !A Commissiio especial encarregada de cst.udnr o pro.ieeto 
~e Codigo Civil apprp:vndo peln. Cnmam .elos Srs ... Deputados, 
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soJ•rreu critica acerba dos poucos juristas que cogitaram de 
acompanhar seus t-rabalhos, sendo, então, acoimada de não 
b.aver aprofundado seus estudos de accOrdo com o desenvolvi
mento do !Direito Pr·ivado ú luz dos •principias acceitos e pro
clamados pelas nações cultas, limitando-se á · :l'undame.ntação de 
eme.n das oJ'J'erecidas · tí ·disposição· do projecto. 

Poderia ter sido julgado imperJ'eito o trabalho da Com
missão, embora represente o r e sul ta do de dedieação e esi'oroo 
dos que se abalançaram a concluir a grandiosa obra dos au
tores do projecto; sem preoccupações outras que não- fossem o 
de cumprir um elementar dever; no plenario· verificou-se, 
emtanto, que o estudo da Commissão foi salutar, embora ainda 
incompleto, pois que raras foram as emendas combatidas. 

O parecer: por ser modesto não deixava de indicar o cuida
doso exame de tod~.a proposição; resenti.ndo-se talvez da falta 
de unidade, por 1nao haver sido lançado de um só punho e 
antes representar a collaboração de muitos. 

Seria nútis brilhante, talvez, um parecer, que. 'PI'OCiamando 
a opportunidatlc da uni'l'ieação do. Direito .Privado, f,ransplan
tai'Re para a rn·oposição da 1Camara as idéas consubstanciadas 
na brilhante c erudita introducçüo do. relatorio apresentado 
ao Ex mo. Sr. Presidente da Republica a 25 ele abril de 1 9:lt, 
pelo i Ilustrado Ministro do Interior, Exmo. S1•. Dr. .Rivadavia 
Corr.~a. estudasse as emendas elaboradas pelo eminente ,iuris
r.onsulto Sr. Dr. Inglez ele Sour.a, au:tor ·do projecto do Cocligo 
Commercial, :fize::;se um resumo elos exhaustivos pareceres dos 
illust.res membros da Commissão ela Gamara e de todos quantos 
se empenharam em proficuamente collaborar na ingente ta
:refa de dotar a .Republica de um ,Codigo Civil; julgou, emtanto, 
a Commissão que mais proficuo foi o methodo· seguido, indi
cando apenas as emendas cuja ·approvacão ·propunha ao Se
nado, com os fundamentos demonstrativos de seu acerto. 

O debate durou menos que se devia esperar em assumpto 
C(Ue desafiava a eompetencia de quantos se interessam pelo es-
tudo de projecto de tanta magnitude. · · 

Novas emendas tforam offereciclas; principalmente· no ti
tulo primeiro da Lei Preliminar, cuja denominação Joi substi-
tuída Jklo vocabulo « introclucção ». . ' 

Solicitando escusas aos censores ele boa i'é, se,ia Iicito agora 
fazer. um ligeiro exame ela proposição, uma vez que o Senado 
vae se pronunciar sobre ella em seu ultimo turno, apreciando 
gmclativamente as emendas que, opina, sejam approvadas-. 

' 

* 
* * 

O projecto elaborado por um dos mais notaveis juriscon
sultos brazileiros, so:Cfreu modificacões sensíveis ao ser ':e
visto pela commissão nomeada pelo Governo, composta c!e o.ni
nentes juristas e maiR J•aclicaes, ainda', qua:ndo sujeita ao 
exame ela 'Gommissiio dos Vinte e Um, da Camar:i elos Depu
Lados. 
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Não é i'&cil di~er, se u. L·evisão das emendas a,pprovadas 
pela outra Casa do Congresso melllol'ar:·am sempre o projecto 
primitivo, pó de-se, om twn.Lo, seguramente a1'Ji!'!naL· que, detlLre 
os pareuut·os publit:ados e que aeompanham o pt·ojedo, ôe des
tncmn muitos, u.ttestando a uultura jul'idiea no seu rnab alto 
expoente, sendo para notar que a appwvação do Codígu, uma 
vez redigido com a macstria elo ex-.PL·usiclcnte da Com tu issão 
não diminuirá o --conceito que met•et:idamcnte icem manUdo os 
le·~isladores brazileiros. 

° Como H.aoul de la Grasseric, estudando o titulo p1·eliminar 
do Codigo Civil· de Venezuela, púde-se assegurat· que o pro
jellto « prut:larna os .grandes princípios ele Direito Civil ret:o-
1lhllllidoo; POL' todas as liJgisla\,'Ões »·.· . 

O e'l'i'eito não J•etroae.tivo das IIJis, ga,·wntido, alitis, vda 
Constitui~:.ão Federal, o momento em que comer;.am c deixam 
de obrigar e os principias de direito intemacional e de Direito 
l)r·ivado, vencedores na doutrina por argumentos os mais eL·u
clitos de laureados mestres, são uxrn;cssamente at':rirmados. 

Com el'l'cito, tt·atando es(JtJeiahnento da introclueção, veri
fica-se· ,que o ai.' L. 8", com as modii'imt1;.ões agora propostas, 
deve satisfazur os mais exigentes. -

Diz o lJitado artigo: «A lei nacional da vessoa determina a 
capaciclacle civil, seus clirei.:tos ele família, as rela~'ões pcssoaes 
dos co.njuges e o regímen dos bens no casamcmto, sendo licito 
quanto á estes a opção pela lei brazileira. » 

Esta norma ;iuricli.ca, destinada a regular a:; relavõ~~s de 
Direito Internacional Privado, ficou victoriosa uma vez que a 
Convenção ele Haya de 12 de .inlho ele .1902 conrfirmou a regra · 
de (i'l.le a loi nacional uo individuo regula seu estatuto pes
soal. 

Se ainda quizesso a Commissão haurir argumento:; 11a liJ
gisla\iãO ·cornr•arada, tJneontrar.itt no Codigo Allemiio (Lei de 
lntr.oducção, ~ 7") o seguinte: «A capacidade de uma pessoa 
é regulada pela lei da:quelle Estado a que a mo:;ma· ]Je::;::;oa 
peÍ'tence. » ('1) 

·No Codigo Italiano•, art. 6": « O estado e capacidade das 
pessoas assim como •as relações da· l'amilia; são L'egiclos pelas 
leis das nações a que ellas pertencem. » · 

E' certo que nos Estados Unidos da Amarica do Norte é 
preferida a lei. domi.c;iliar, mas, como vondertt o illustmdo 
nr. Fischer, nas eruditas .razões publicadas .uo « Dil'ciLo »: 
«verificando-se, porém; a instabi.liclade ela lei ·e j urispru
clencia, o Estado da .. Pensylvarua rompeu com o estado de 
cousas antiquadas e promulgou o Estatuto de 8 ele junho ele 
18!H ». 

O Codigo Civil Portuguez, titulo V, ar L. 27: «.o msLado e 
capaoidade civil . elos estrangeiros são rei;u-lados pela lei de 
seu paiz ». . 

O brilhante. advogado paulista, <rue a Commissão acaba de 
. citar, estuda ainda o assumpto perante o Direito Palrio e ci
tando Fiori diz: «os jur.istas que seguiram essa. escola, selec-

( :L) Meulenaere- Codigo Civil Allemão. , 



niiJI!a.dll,.;, élll.i'U OS llJlLiS adeautadOS e (jUe UC1'CUUÍU!l1 a Sabia C 
li!lurnl duul.!'imt do Direito Internacional Privado, que consi
•Jcra a humanidade um vasl.o organismo de que as nacões são 
nlementos integrantes, e sua vida um •Cóntinuo desenvolvi
mnn.l.o ela lei da sociabilidade e uma approximacão incessante 
das l'cll'l!as individuaes e collectivas, preparam •um novo ad
"'~n to do systema que vê no respeito ú. lei pessoal o mais· ;po
dt'l'''"o úwl.ol' elo dc'ISenvolvimento da sociedade irnternacional :ao •• 

p,~.,.le affirmnr a Conunissão ,que não é direito novo o que 
l'·•.•••~uh~l.auein o urt.. u. 8 da lei prelinlilnar; o decreto n. 3.08.1, 
d•! [i de. J'evereil·o de 1898, no art .. n. 9, dispõe: . 

«As leis e usos dos paizes estrangeiros no direito emn
mcrcial. como no civil, regulam questões sobre estado e a •ua
pac.idude dos estrangeiros residentes np tBrazil; o art. 3", § ·.1. 0 

do regulamento n. 737, de 25 de novembro de :1850, faz re
S"Ular as questões sobre estado dos estrangeiros residentes no 
imperio pelas leis e l.J.SOS. de seu· paiz; o decreto n. 1. O!Jü, (Ju 
10 de setembro de :1860 (art: :f.•) manda applicar ao esl.atlo 
civil dos filhos dos estrwngeiros nascidos no Brazil, o direito 
(!ue regula no Brazil a situação dos mesmos estrangeiros uhi 
residentes. » 

li'inalmenLe para certificar que_ a principio vencedor 'lltt 
doutrina ,iú tinha sido erigido como regra en1 nosso di:reito, c ou-. 
vérn citar Andrade Figueirw, o maior collaborador nos trabalhos 
c no estudo do Codigo Civil que, deixando· de assignar comiJ 
pleniopotenciario do Brazil IIIO !Congresso de ill!'ontevidéo o tra
tado ele direito internacional privado, o fez, declarando : 

«O Governo, que tenho a honra de representar neste . 
.Congresso, não póde celebrar tratados que se opponham ·aos 
JJrincipios :!'undamentaes da legislação patria e este repousa 
sobre o principio de nacionalidade como norma reguladora do 
estado ~ da capacidade. geral· das pessoas. :ao 

Nos projectos de Codigo Civil de Felicio dos Santos, m·
J.igo n. 18, no de Clovis Bevilaqua, art. n. 8, e no de Coelho 
Hodrigues, art. n. · Gi, todos .confirmam a salutar doutdna . 

. A Constituicão Federal por disposicão expressa (artigo 
n. 69) vedava a mrunutencão do i)wrographo unico do art. n. 8 
que a Commissão propõe seja supprimido. 

· Emfim, a Introduccão, ·ora o repete, cuida do inireio da 
obrigatoriedade das leis, da exténsãO' territorial de seU im
pcrio, sua interpretaoão e appJi.cacão, sem esq.uecer dos casos 
omissos, nos quaes devem ser · applicadas as disposições dos 
casos analogos e não os havendo, os principios geraes de di-
reito, (art. n. 7) •. . 

.<~:Um codigo não sendo, embora, um trab~ll10 de consL~u
ccão doutrinaria (1) deve deixar campo aberto para o do
minio dos .principias sustentados, proclamados e acceitos pela 
----

( 1) .Clovis Bevilaqua __;. Obs. para esclarecimento ao ao
digo Civil.; 

' 
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soiencia, uma :vez que não con~rariem disposi1:ões da ll'i es-
cripta. ~ · 

O 1Codigo iGivil Suisso, de 10 de dezembro de 1907, pt·c
feriu entregar ao juiz a faculdade de se substituir ao.legislaclot· 
!(art. 1° do titulo p['eliminar), norma que não podia receber 
acolhida na legislação brazileira, em :L'ace do dispositivo do 
ar.t. n. 15 da Constituição Federal. 

As Ords·, tambem não deixaram no esquecimen~ o auxilio 
poderoso de analogia. 

No livro 3", :tit. tHJ, os tatue: :P'01'que não podem lodos os 
oasos se1• decla·rados em lei, procec!erão os julgadores de simi-· 
Jlmnte a similhante. 

iii: no tit. 81, § 2o, do mesmo livro accroscenla: e ·isl:o que 
dUo é em estes casos aq1ti cspec'iJ['icados haverá loaar~ cm rruacs
qncr 01lt1•os· s·irnilhantes ent q·ue a ra::.iio pa1'eça se1• ia·ual. 
· O Codigo Civil da Austria, esta tu e: · 

«Quando um caso não se póde decidir pelas palavms HCUJ 
pelo sentido natural da lei, recorrer-se-ha aos casos s·imi
lhantes, precisamente decididos pela lei e as razões de outras 
leis analogas ». · 

Disposições identicas encontram-se no Codig·o italiano, 
argentino, mexicano, .peruano, urugua.yo, Lei Colombiana c 
C o digo Geral dos Bens para o principado do Montenegro ( :l) • 

Em relação aos princípios geraes de direito app!icaveis 
.aos casos omissos sentencia o 111otavel autor do p1·ojecto: 

«.Si o processo analogico deixa subsis~ir; as falhas da le
gislação, si nem a lei•, nem costume providenciam para a hy
poLllese que se apresenta ao applicador da lei, si o direito ro
mano adoptado pelo uso moderno ou adaptavel ao estado actual 
da cultura é, silencioso, cumpre recorrer aos princípios ge,raes 
de direito, com os quaes o jurista penetra em um campo mais 
dilatado, procura apanhar as correntes directoras do pensa
mento jm1idico e canalizai-as para onde a necessidade social 
mostra a :ilnsufficiencia do direito positivo. E' então [iUe o 
direito se lhe deve afigurar con.,1o a1·s bon·i et aequie ~. · 

E com essas ,consideracões· pensa a . Conimissão ter offe
l'eciclo· ligeira analyse do Titulo Preliminar, e das emendaS que 
o modificam. 

A parte ·geral do projecto comprehencle as normas que 
l'egulam os direitos e obrigações das pessoas, ,quer naLuraes, 
quer jurridicas, entre si e em relacão aos bens (art. 1" da 
Parte Geral, Disposicão Preliminar) . · 

Era a vontade sub,iectiva o fundamento do direiLo antigo, 
decorrendo deste principio a autonomia como base do direito 
privado. Por essa razão, affirma Ihering (2) «por tudo o que 
diz respeito a seus interesses privados, o chefe da família pos
suía o mesmo poder judiciaria e o mesmo poder legislativo 
que o povo, no que interessa a generalidade .dos cidadãos. » 

. ( 1) Clovis Bevilaqua - C o digo Ci:vil.; 
,(2) ;L'Esprit :d~ D~~t R~main.!. l . 

. .. 
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A idéa da autoridade enLão era o prisma. atravéz do qual 
o direito antigo considerava a vida individual sobre todas· as 
suas faces. 

E si repousando o C!l.•lterio .iuridico espedfico das relações 
jul.'iclicas JJU iclúa da autoridade o 1Di.re.ito Ilomamo não se afasta 
dos verdadeiros principias, é indiscutivel que se i'az mister es
tabelecer os limites que devem ser trac.ados pela lei, de confolr~
midade com a sciencia, attendendo-se ainda a regra erigida em 
a.'Cioma, que todo o ser humano, sem distinc!Jião de .sexo, de 
nadonalidade, •r•eligião ou posição social, :tem capacidade para 

· ser su,i cito a direitos e obrigações. · 
Penet.raudo pois no estudo ela pessoa natural ·sem pre

tender defiuil-a, ou procurar a e,xplicação ela metaphora, como 
fazem todos os civilistas, quando a definem, seja permittido 
abor·clar o assumpto no ponto de divergencia das ·ese'olas, ,que 
levantam dtwidas e controversias, quanto ao i•nicio de sua 
cxisteucia como personalidade civil. 

«Das duas escolas,' uma que :raz conWIJat· a persoual.idacle 
civil com o nascimento, l'f;lServando ·para o nase.i turo uma es
pectativa de direito, outra ~uo 11'az coineidir a vida ,iuriclica 
com a vida pltysi.ç;a, dando por extremos a concep~1ão e a 
morte, ái:)uella, acceHa nos codigos Civil Portuguez, Chileno, 
Cantão de Zurich, Mexicano, Hespanhol', Allemão e o proJecto 
Coelho Ilodrigues, esta, no Codigo Civil ela Austria, Argentina, · 
Bernez, de Lucerna, de Soleusc, da Argovia, de Friburgo, de 
Valais, o Esboc,;o de •.reixeira ·de )!".rei tas, o Projecto de Felicio 
dos Santos e o Projecto de Nabuco; qual deve ser prei'er1da? » 

!Clovis BevilUJqua (1.) responde: «onde a ve1·dacle? Com 
aquelles que harmonizam o direito civil comsigo mesmo, com 
o penal, eom a phy.siologia c com a logka, como demon.strou 
•.reixeira de l•'reitas, na luminosa nota no art. 221. elo seu « Es
ho(;o». Hcalmentc, si o nascituro. é considerauo sujeito de di
reitos, si a lei civil lhe confere um curador, si a lei m·Iminal 
lhe protege ,comminrundo penas contra a provocação do aborto, 
a logica exige que se lhe reconheça o caracter de pessoa, como 
o i'izeram os Codigos e projectos acima citados, de· accõrdo com 
os quaes se mostra Raoul de La G!rasserie ». ,, 

• 
Consubstanciada no art. 4" a doutrina sustentada pelo 

eminente jurisconsulto, passa o projeeto a· regular a incapa
cidade ele facto, tendo a Commissão of:l'erecido emenda ele
vando a 1G em vez de '14 annos a idade dos menores e absolu
tamente · inca11a.zes de exercer por si os wctos ela vida civil. 

. Entre os relativamente incapazes foram incluidos os in
dios que habitam o interior do paiz em terras· selvagens; se
gundo emenda apresentada pelo Sr. Senador Moniz Fr·eire e 
sub-emenda ela Corrunissão. 

Os indios teem, na legislação vigente, ·Sido equiparados aos 
orphãos e gosam da protecção do Ministerio Publtco e de todos 
os benefícios para a defesa dos orph?os. 

( 1) Observ. para esclarecimentos do Codigo lc:ivil.. . _. 
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« O GoVellllO Imperial, uo decreto de 3 t.le junho de 1833, 
n:Inda confirmou o principio da lei de 27 t.le outubro de 183!, 
pelo qual os índios são, em todas as r·elacões de direito, equi
varado~ aos ut·phüo~. ~ ('1) 

Isto posto, a Commissão opina no sentido de ser a.ppro
vuda a emenda, dividindo-se em duas partes, u saber: no nu
mero IV do ar L. G~ deverá i'icar apenas o seguinte: Os se! vi
colas- e a segunda com redacção pr·opria na. parte a que se 
refere ao art. 7• do projecto, isto é, quando dispõe sobre a 
i'órma por que se sLupp1·e a incapacidade absoluta e relaLiva. 

No capitulo segundo do mesmo titulo trata o projecto das 
-«pessoas jurídicas». . · 

Não cabem dentro dos limites tr·açados 'no parecer sola·o 
emendas apresentadas na 3" discussão elo projecto elo C o digo 
Civil explicações theoricas a respeito de questão :tão interes
sante de Direito Civil. 

·,Basta recordar que polemicas teem sido mantidas pelos 
mais notaveis juristas até si a pessoa juridica é ou não ficção 
vara depressa eonveucet· ·que utilidado nfto adviria em respigar 
em semelhante assumpto. . 

Giot·gio de Giorge ,(2), depois de uwddarmeute definir o 
que seja a pesSôa jurídica, accrescenta «que não tem hav.ido 
ainda quem com precisão a tivesse cle'finido, pela razãl) da 
« rtiovanezza della dottrina ~. que .não havia chegado á sua ma
dureza, não se encontrando phras·e alguma que e::-.."!)rimi~;se ge
nericamente o conceito da personalidade ;jurídica. 

Os· projectos do Codigo Civil Brazileiro teem se preoc
cupado todos elas l)essoas ,iuridicas, mostrando o gráo de cul
tura dos nossos juristas. 

Assim é que Teixeira de :Freitas « teve nessa ma teria oc
ca.-ião de rr~velar as qual idades superiores de seu '"spirito ~ (3)' 
principalmente no «Esboço~: Coelho llodrigues, mostrando-se 
mais de aceurr:lo com a doutrina vigente nos centros scienLifi
cos, como o afJ'irma CloYis Bevilaqua. -que « emtanto ,julgou 
necessario i'ar.er alguns .retoques e accrescimos no i.·espectivo 
articulado ~. . 

Fundamentado largamente ·por este eminente .iur~ista o 
capitulo 2 do projecto em üace da doutrina e da moder.na orien
tação scientifica,. entende a Commissão que lhe ·cumpre apenas 
pronunciar-se sobre a emenda n. 23, firmada pelo illustre 

. Senador Arthur Lemos. 
Envolve .ella uma grave questão de direito, aliás constante 

elo art. 15 do projecto. 
O livro·.. que se póde denominar de classi.co, ela autoria dó 

mustrado Ministro elo Supremo Tribunal Federal Sr. Amaro 

(1) J. l\Jerides. «o~ Tndigenas no .B:rar.il, seus direitos indi- . 
viduaes ~. . • . · 

(2) « nottrina delle personne giuridiclie », Loru. I, u. -i. 
(3) Clovis-.. Loc. <Jit. projecto do Cocligo Civil. 

Vol. VIII ~ 

• 
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C;~\alt:aJJL<· ·, 1;, c·,.XJ!Jau.~LivauJL'IJl.t;. JtJJUUtJ:;Lt·a, !lO: c:.tpil.ulo. t.louo
lllluadu "A douLt•Jw1 prepont.leranLe »,. L;·ue as Jdeas. cousubstan
dat.lus ua •:Jtwuda nHH'C!et;m as::;en l.imenLo elo Senado. 

A t:onuuissão Julgou ainda indispen:;avel garantir ao EH
I ado u. dü•ui Lo t·egTessivo. coul.ra. os ~.:a1;sadores. do d:unno. 

PurvenLm:a. tt addição. ou sub-emenda ofi'ende a theoria 
onde assenta a l'esponsaJJilidade ~.:i vil das pessoas j uridicas de 
Direito Publico? · 

Si. twceil:a J'os,;o a bheoria. llu· Sa1·eJu (;!), quamlo aJTüm;;. 
rque. « o Ministro é o EsLado que governa.; o. Pnefeito, o Es
tado que administra; o magistmdo, o Estado que exercita a 
,iurisdicção; o intendente do l'inança, o Estado que arrecwcla •'l 
paga; o professor, o Estado que ensina; em menos palavras
o funcdonario não é o individuo, é urna. Joocção »,. diiTicil fi
caria. a. sustentação da emenda, pois que « a. consequencia 
logica a tira~~ seria irrecusa:velmente a de (iue o. Estado é o 
unico. responsav.el pot· todos os actos, legues ou i!legaes, licito~; 
ou illicitos, praticados pelo funcionaria, cuja individualidade 
desappar·cee. » (3) 

Mas foi. o autor c,ilado, conforme adv.erLe .Amaro Cava] .. 
cante,. que « apezar de sua concepção tão radical acerca da re
Jaoão existente entre o EsLado e o fu~lCcionar:io que não du
vidou, ao contrario distinguiu. os actos deste entre os j'u'l'e e 
non jU1·e, para, desta ar.Le declarar os primeiros como actos du 
Estado, c os, segundo,· não;. porque, accentua. elle, nestes é o 
individuo e não mais. o. i'unccionario. que tem violado ~ lei, 
q:ue cumpria observar,. e, portanto,. pelo mesmo deve respondei· 
sómente. 

Inconsistente ·como é a theol'ia de Giuseppe Saredo, pois o 
Estado é uma. entidade proin:ia, pevfeita. e distincta. doi;' indi
víduos ·que são autorizados ·como seus r:eoresent..'lntes a pra,.. 
ticar actos de accurdo com as attribuir;ões traçadas pela lei, 
parece fóra de qualquer duvida que o damno resultantt:: da 
culpa nasce na mesma ·r:elação de direito do terceiro para. com 
o Estado, assim do funccionario, como seu. representante, para 
com o mesmo Estado. . 

A emenda, pois, deve ser approvada. 
Antes de penetrar em outra ordem ele consideraoões, e~

cusa,.se a Commissão. de discutir a. magna qu~stão de saber, 
qual o direito que deve reger a materia. da respo1nsabilidade 
ciVil da administração publica. ou Estado. pelos actos lesivos de 
seus funccionarios. . · 

Si o (Direito Privado ou :PubU.co, ficará essa. tarefa á conta 
dos mais doutos, opinando,, em tanto, pelo. concurso dos- dous, 
facilmente decorre dos princípios theoricos- que envolvem as
sumpto tão delicado,.servindo.de JundamenLo mais par:a.appro
vacão da emenda.ao Godigo. Civil. a opinião de Ghir,oni,. quando 
ensina «o Direito Privado, .como dire'iLo ·commum, é expressão 

( J:) Resp. Civil do Estado. 
(2) IGiuseppc Saredo- «l .. a nuova. Jegge sulla aclminis

trazione. communale· e nrovinciale ». 
(3) tAmaro Cavalcanti- Qbr. cit; 

• 
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mais direct:a e mais completa dos princípios de Justiça, pelos 
quaes o lE>g·islaclor deve modela1• sua obra. domina tambem nas 
relaçõés ,que, pela qualidade das pessoas poderá parecer que 
não devem ser. regulados por elle ». 

·Continúa o projecto dispondo sobre o· registro •civil elas 
pessoas jurídicas, sociedades e a:ssociações civis, fundações o 
domicilio civil, tendo a .commissão acceito a emenda n. 33 qu•3 
crêa o "llomesLeacl'» ou o domicilio da :i'amilia: « 'rhe Home is 
a castle » é a ma:xima .corre11te nos Estados Unidos, ~ue de uma 
lfórma pitt.oresca :r,esume a proteeção concedida ao domicilio da 
familia. · 

Combatida; .embor;a; por I:leurt:eaU' e Paul Le Roi BeauUeu. 
que, como diz Louis Corniquet (t), agitam aos ollws dos lei
tores espantádos o espectro renascente do feudalismo; constitue 
unia justa gm·anti11 par11· o pobre;· o « llomestead » amerü:ano 
não é como o "hoferecllt » alleinão, a protecção da terra pela 
pessoa; é a protecção da pessoa pela terra.» (2) 

Para a Inglaterra como para a America o. domicilio da 
Iamilia, hmnu tem al:;uma 0uusa do sagrado, é o doums dos 
latinos, 

Foi elle pela primeira vez consagrado nos estatutos do 
Texas, em ·1839, seguindo-o, logo após, a quasi uriariimidil.dr: 
dos Estados da Federação Norte Americana e hoje dos, 49 Es
tados apenas os· de « Delaware, Orégi:m, Pensylvania; Rhode Is
land, e o districto de Columbia ·não possuem o domicilio da 
:familia, isento da: penhora. . . 

Como subsidio sobre a constituição do « homestead » de 
domínio privado póde a Commissão citar «a lei, do. territorio 
d'Idaho; de 2 de :fevereiro ele 1864, secção 1 . .26'1' do· Codigo Civil 
da Cali:fornia, de 1871!, lei do Texas (Const. ar't. 16i §§ 50 e 51) 
-do domínio· publ1co-Actos de 20 de nüi.io de 1852, de 21 
de marco de 1854 e de 3 de marco de 189:1.. 

No· parlamento francez as proposições :Céveillé, de 16 de 
junho de 1S9.i e 11· da lei· (3) Leniire. . 

Quanto· á sua constituição o « homestead » póde ser legàl 
ou ,formal; aquelle se constitue independentemente de qualquer 
formalidade, basta· o invocar em tempo util, este exige a se
lecção ou a individualização, a escolha das terras feita pelo 
requerente, a declaração ou descripção da propriedade com o 
respecLivo valor.· o' registro perante o: ofi'ic.ial compet'ente (4'), 

Preferiu a Gommissão o « horoestead forma]», cercando-o 
de ·todas as garantias, .collocando-o . a salvo das· execuções por 
dividas, com excepção apenas das fiscàes. · . . 

As outras disposições da· emenda teem. por' fim evitar os 
abusos, que porventura, pudessem ser praticados •.l. sombrá: da 
benefica instituição. 

(1) Le Homestead' eri .A.mer1que- Le foyer de famille in-
saisissable: , · 

(2) Ob'r·. cit. 
(3) Obr. ·Cit. 
(•h~) iObr; cit: 
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A lei do lt,rrilodo d'hlalto (2 de fevereiro de 18GI!)" esLa
ltt•lt•t· ... as t•uttdit·üt.·~ ;.;eL'llL'ti I'l!tíUUL'idas pal'tl a coutiLil.uição do 
« liutnt~~l.t•ad :.>, ;umlu pam uolat· quu a disvo~.ivúo, que Jarú 
parlt: do ·Cot.li"'O Civil Bruzilciro uma vc:t. tt[Jprovado pelo 
PoL!er LegisluLi~•o, contén1 (iuasi Lo das essas condioúes, a saber: 

a) que soja o benei'iciurio do homestead o cheio da i'a
milia· 

li) que Lenha uma propJ.·icdude immovel eotn o J•cspueLivu 
l.iLulo e que-a oBcupe -l!Olll intenção de ulli i'ixar Beu Liumi
cil i o. 

Foi exeluida a exigenciu de n:wionaliL!ade, de ueeurclo com 
o es.pirilo libm·al dos 1C!UC eonl'eeelonaram o Codig'O, 1i •Gonsli
l.nit,;ãu l!'edeml e :i eonsiclorução valiosa de se conset,ruir ra
dicaL' o esLmug"eiro ao Lerl'ilorio bmzilch·o, aLLeudendo-se ú 
eolHli~'ão imposta do .])ouel'icial'io :l'ixar deJiuiLivumcnte o do·
Inkilio no immovel livre da execução . 

• 
• • 

Gornprehe)1cle (I Li v. n ~Titulo unico, as LliJJ'erenle.~ 
classes de bens e dos bens considerados em si mesmos. 

Não apresenta a Gommissão ouL~·as emendas além uas LJLLll 
,i :i t!Ol'l'em · i ll1Jll'Cssas devidamente J'undamenladu.s, nem J'o L'llll1 
oHerecidas outras durante o :terceil·o turno da discussão do 
pro.i ecto, tendo o mesmo occorrido em relação ao livro 3° (dos 
.Factos .iuridicos) e apenas apresentadas •nu. parte relativa aos 
factos .iuridi·cos· c seus defeitos ('l'it. 1° do Liv. 3°) emendas de 
simples redacção. 

No capitulo IV do mesmo Li v. 3", Secoão V, a1·L. 139, 
adoptou a Commissüo uma sub-emendu á emenda allLCl'ior
rnenLe apresentada excluindo a excepção que Jazia do contracto 
de emphyleuse, quanto ú exigencia da escriptura publica para 
sua Jórma, no .iusto presupposto de melhor garantia desse con
tracto constitutivo ou tl'U11.S•lativo de onus reaes e no tit. III, 
capitulo I. além dos de simples redacoão, entendeu que devia 
ser supprimido o ar L. 183. 

O illust,·ado autor da emenda considemu que u at·Ligo tm.ia 
elirninaç;ão propõe, constitue uma perfeita redunclancia, pois 
que, estabelecendo o al't. 182 diversos prazos especiaes ..:le 
prescripoão, todas as acoües ahi não comprehendidas ficam sob 
a regra do prazo ordinario elo art. 18:1, mesmo porque é prin
cipio de direiLo, que em materia de prescripouo toda a inter
pretação é restrictiva. Valeria, accrescenta o illuslrado Se
nador, o mesmo dispor que Ludo ;quanto está comprehcndiclo 
no Codigo é regulado pelo Codigo. 

Os fundamentos adcluzidos em :l'avm· da emenda mostram 
que o Senado deve approval-a. 

E assim ficam encerradas as obsm·vac.:.úes da Gommissão 
sobre a parte geral elo pro,iec;Lo, recordando ainda uma vez a 
discussão proficientemente travada entre ós saudosos .iuriscon
sultos Gonoalves Chaves e Coelho Rodrigues a proposito do 
Jogar p'l'oprio em que devera ter sido colloc.ada a prescripcão 
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no systcma do Direito (Civil, ao que .Clovis Bevilaqua respon
dera: « Inconleslavelmentc o melhodo prefr)rivel é expor, na 
parte geral, os preecit.os sobre a preRcrip~ão propriamente cliln, 
pois qu1• niin ~·· applh:alll ••IIPs ~~·lllll'llll' a Ulllll •·lassl' •!Spet~ial 
rlc relações .iul.'iclicas, mas a todas, provendo-as rlo 1:ernr•rlio .ill
ridico que as gm·ante .fJO·rtlra as violar;ões. 

Ausurmpiíto, t~onsPI:Vrlnos o nnme r·orna1111, qlle ·nos n.iu
d:u:ú. a evitar a arnbiguiclacle l'Cinante, oc.eupa Sf'll posto naluJ·nl 
en l.t·c os modos de adquirir a pl·opriedadc (I) . 

A prescripçiio, instituto ,que exige penosos esluclos n CJtW 
na doutrina vem occupanclo ha longos annos, clesdr• o Dil'eil.o 
llomano, a atlenr;iLO dos mais brilhamtcs cultol'es elo direito P 
eu,ja l!isl.m·ia, t~fi'IIHI al'l'il.'llHt Banln·~· J.acaiJtinr•l'il• 1• TissiPJ' (:!). 
apresenta grande numero de dil'ficuldades, Joi LJ•al.arla pelo 
pro.i ecto com euidaclosa attcnçiio, conJormc se vô elo rcspeel.ivo 
Lcxl.o c das omendas oi'J'ereeidas •:\ consideraeiio do Sr~naclo . 

• 
• • 

Do «Direito da Familia » oerJupa-se a pnrle espedal elo 
projecto. e at,tendendo seguramente que ess1' insLit.ulo consli!.u•' 
·nn1. orooni.çn1.0 cl'ir;o wri.vr•,·.wl (3), no qur l.or·.a an cnsl.umf'. ;í 
religião c ao direito, não ubanclon:uam seus aul.ot·es cssl's ele
mentol'<, podendo sA nffirmar· eom Clovis ]3('.\'ilarJLW que « nfío 
são consider·aveis as nll.crtwúcs que csl.e li\'''0 aprescnla ao 
Dii.'Cilo vig·ent.e :~>. Buseando suas ron Lcs, no .r~asamcn l.o, ·fi! iação c adop1;.ão, 
regula a p1·oposição da Gamara os iusli Lu Los, eliminando a;1 
promessas de casamento, cm obecl icnciti ao r,nstnmc que p:ua 
J,r,m dizer ;itt os havia revogado. 

Niío o entendr•!'atn assim ns atil.oJ•es dn r.ndig·,) Civil Suissn. 
que nos arts. !lO c !15 estabolee.1'. n01·mas para ·«as fll.·onwssas 
de casamento:~> com direitos e nlwigat;l)r;;. quando par·e{~r~ l'•'n·a 
d11 .eont!'oversia, que os simples a,iuslcs niio di!YI•rinm Lranspm· 
as raias elas rclaoões cxLra-.iuriclieas. 

E' certo, entretanto. iQ u e os auLo I'CS do pro .i ndn rlo Cnrl i !.!;O 
Civil Brazileiro traduziram em raeto um costume adoptado, 
sem excepção. pelo povo, que ha longos annos ni:ío si' ul.ilir.a 
elos contractos esponsalicios. As alterac;:.ücs propostas pela Com rn i ssiio. 1rmas l'llf'.Oll lt·am 
fundamcnlos ;no parecer .iá conhecido pelo Senado, onl.rns vão 
sr. r agora estudadas. 'Drus duas emendas apresentadas no pl1mario pr•los illns-
h·ados jm·istas Senadores 1?.l'oniz Freir·e o Frlieiann Penna a:) 
arL. '188 Joi. preferida a do digno Sen::rrlor pelo ]~,:;pir·ilo Santo, 

· r.ue dispõe: · 
«A affinidacle resultante de :l'iliação ospuria. t)odnrt"t pl'O

var-,se por con:riss1io esponLanca dos asce.ndl'nles ria pessoa irn-

(:1.) Loc. cit. 
· (2) De la prescription. 

(:3) Filomuzi •Guell'i- « Enc~·cloper.lia », li" od., JflJO. 
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pedida, ·os quaes, si o quizerem, terão ·direito de faze!., a em 
segredo de justiça. 

Paragrapho unico. A resultante de filiação natural poder :i 
ser tambem provada por confissão espontanea dos ascendentes 
si da filiacão não existir a prova pres.cripta no art. 363. » 

Para mais clareza no estudo da emenda convem ponderai· 
que o art. ·188 se acha subordi•nado ao Capitulo II, que regula 
os impedimentos para o cas.amento. · 

·.Descrevendo o art~ 187, as pessoas impedidas por prohi
hioão di-cimente de casar-se, •fazi-a-se lneieessa!rio ~ncontrar 
expressões, que o~ comprehendesse todos, para o effeito- da 
prova da illegitimidade, pois que par·a os legitimas a prova 
escripta sempre apparece collimando seu ob.i ectivo. Era ainda. 
indispensavel evitar a publicidade e o escandalo que obrigaria 
a prova publica e1fi muitos casos. 

Assim, rtendo em vista a Commissão, que, parentesco, con
sanguinidade ou cognação, é a proximidade que ha entre duas 
pessoas que descendem de um tronco commum, ou ella pro
veniha ele maj.l'imonio ou ele ·eongres;;o illicilo (:1); af:rinidade, 
a proximidade que ha entre um dos coniuges· e a i'amilia do 
'outro (2), fez compPehender nas expressões: <dili.açã.o natural 
e affinidade resultante de filiação espuria », todos quantos 
descendem ·de congresso illicito e da proximidade que existe 
entre um dos contrahentes e a familia do outro, que decQrra de 
congresso illicito. 

A emenda, pois, resumiu com clareza as disposições do 
projecto e as do art. 7•, § 1•, 2• parte e art. s• da lei n. 1.81, de 
24 de janeiro de 1.890. 

Além das emendas indicadas com a nota de terem sido ao
ceitas e que não exigem fundamenta~.ão ·foi offerecida uma que 
deve constituir artigo novo, depois do art. 278. 

Refere-se aos bens cuja acquisicão no regímen datal tivel' 
por t.itulo uma causa. anterior ao casamento. 

No regímen dotai formam os l1ens pertencentes aos con-
juges as ·Classes seguintes: . 

L Bens dot.aes, ou os ,que especificadamente e com a res
pectiva estimação constituem o dote, com expressa declarar.ã.o 
de ficarem su.i eHos a este regimen. (Art. 28'! do pro.i ectô .) · 

II. Bens extra.,dotaes. 
A emenda foi haurida no § 82 qe Lafayette, Direito de Fa

mílias e t.riumphou na Gommissão por insignificante maioria. 
tendo-se pronunciado ·contra ella o relator do presente pa
recer. 

A emenda uma vez approvada terá a virtude, talvez, tle 
esclarecer um ponto sujeito a cont.roversia suggerida pelo ii-
lustrado Senador Moniz Freire. . 

A duvida nasceu de attender T)lais o operoso .iurista á 
noção de Lafayet.te sobre bens dot.aes, isto é, « aqu'elles iGU.e 
com declaracão expressa ou vi1·tualmente contida nas c)nnsnlac; 

( 1) Borges Carneiro, 
(2). A. Cit. 
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estipuladas ficam sujeitas ao nexo do tal» (-1). que a do pl'O
j ecto que estatue precisamente. 

«E' da essencia do regímen do tal a indicaoão especificada 
e a estimação dos bens que constituem o dote, com eÀ-pr·essa 
declaração de ficarem su,icilos a. este regime;n (art. 284). 

Referindo-se o eminente jurisconsulto brazileiro, « em de
claração expressa ou v·irtu.alrnente contida nas clausulas esti
puladas, «cumpria em relação aos acquestJos conjugaes, dis
tinguir aquelles qHe virtualmente ou se não deviam comum
nicar. 

O projecto, porém, declara que é da essencia do regímen 
dota! a indicação especificada c a estimação dos bens que con
stituem o dote e no art. 294, paragrapho unico, para dar maior 
vigor a seus :i!ntuitos dispõe: em falta de expressa. declaraçãi'l 
sobre o regímen dos bens cxtra-dotaes, prevalecerá o da com
munhiio, salvo os ea~os de scpara,:ão olwigatoria provista. c 
mencionados neste codigo; de onde decorre c;:ue. de accôrclo com 
os princípios expostos, só são dotaes os bens especificadamentc 
descriptos e estimados na escriptura.; todos os outros que os 
con,iuges possuam ou adquiram por quaesquer causas ou títulos 
antes ou depois do casamento são communs. 

Si ao casal póde trazer perigos ou desvantagens ou não 
convir a commu•nicacão dos bens havidos por titulo oneroso ou 
g:rat.uiLo, soh eonujcfin ;;us]wn;;íva qno :l'c'rr verificada .iá na 
constancia do matrimonio; dos vendidos por um dos con,juges 
sob condição resolutiva que só vem a realizar-se depois de 
cvntrahido o matrimonio; dos reivindicados por acção anterior
mente iniciada e do domínio util preexistente, consolidado lfiO 
direito depois do casamento, que os excluam da communhão 
na escriptura ante-nupcial. · 

E sente-se mesmo que o fim do projecto era o de simpli
ficar,ão, evitando divisões e sub-divisões e interpretações ca
suisticas, que tantas vezes leem contrilmido para os sophismas 
em c;'lle cabem os que de boa fé se su.ieitam ao regímen dota!. 
· Tantas são ainda as questões merecedoras de especial re

ferencia, como as que entendem com casamento civil, o di
vorcio, reconhecimento de filhos illegltimos, investigação de 
paternidade, pat.rio poder da ·mãe illegitima e outras compre
b.endidas neste t.itulo, que a Commissão, na impossibilidade de 
fazer um exame cuidadoso, reporta-se ao vasto manancial con
stante dos trabalhos da Gamara. onde. nunca é demasiado re
petir, os collaboradores do projecto do codigo não pouparam 
esforços e estudo para a consecuçã.o do fim almejado, inspi
ranclo.,.se ·sempre nos princípios sadios da sciencia, nos ensi
namentos dos mais notaveis juristas e formulas proclamadas 
nos codigos elas nacões cu.Itas. · 

Repelliu o divorcio a. ·oincu.lo, manteve o casamento civil 
de accôrdo com a Constit,uição Federal, que foi uma conquista 
do regímen republicano, sentindo que a instituiçã.o «representa 
a consequencia e a cxpressã.o do pri•ncipio mais elevado que 
compete ao Estado, como orgilo supremo da soberania nacional:!> 

(1) Lafayetl.e- « Di1·eito elas :l!'amilia:s ». 

• 



'(:1.), ;:pifn•dnu a trarlir;fí.o do direito vig·enl.c quanto ao regímen 
de bens no casamento, repcllido o da septwar;ii.o múo grado t1 
~menda apresentada c susl.cnt.ada pelo emct·ito Jm·isl.a Dt·. Souza 
Bandeira: ;,m·anLiu o paLt·io pocl•'r ú mii.e naLuml (ar!.. 3\JO), 
J•eg·ulou l'.inalmcnt.c Locla a mal.el'ia c;ue diz t·espeiLo ao direil.n 
ela :l'amil ia, .1'.i1·mrundo-se sempre em principias liberaes c res
peitauclo as J•azões ~~ociolog·icaR que elevem inclieur n r~arnin!Jo 
se,~;"ln·o elos que legislam. 

• • 

1\lethodicamcnte c sob o Lilulo IT. livl'o :Z" «Direilo das 
cousas»', trata. o projecto da .11ossc. sua classi'l'icar;.iio, aequ isiç:in, 
et'feilos, perda 8 proLecc.ão da. 11't'OJl1'icdadc r.m geral, I' clireil.o,: 
reaes sobre eo11sns alheias. 

SoJ)re a posse não foram ;:ug·g·ericlas emendas, o qtw não 
nconteceu eom a. propriedade. -

Estudado o capiLulo 5" do mesmo Li Lu lo «Da l1l'Opriecladc 
resoluvel », aeons(•Jha a Commissfío se,ia approvada a emenda 
substitutiva do arl.. ti53, :l'icanclo p1.·rjudicada a suppr·essiva rio 
mesmo artigo. 

Dispõe a emenda subsULuf.iva: 
«Si, pot·•;m, o dominio se resolver r10l' onLt·a causa super

veniente. o possuidor que Liver adquiriclo por tHulo anterior tí 
rcsolucfío, sor{l eonsiderado Pl'OJH'.ieLm·io per:l'eilo, restando {l 
.Pessoa em en.io bencfieio l1ouve a resoluc.ão, aec;iin eonü.·a 
aquelle eujo don1inio se resolveu para haver a pro,wia cousa 
ou seu valoe». 

Além ela desapropriação por ut.ilidacle publica nos casos em 
que o bem :;era!. legalmenl.e verificado. requer o emprego c IJ 
uso da propricclarlc, « ha uma espr.eie ele clominio CjUO por vir
tude do 1il.ulo de sua constituição •! revogavel ou resoluvel, 
Jlhenonwno csLe que occone quando a crr.nsr.r. de acquisiçiio ele 
rJominio encerra cm si um princ;ipio ou uma condir,iio resolti
liva rlo mesmo rlnminin, 0xprrssa on t.arita ». 

« Ar:onl.rr,l'. :ís vez,-.s. conLint'la Lafa~·elle. que a aeC]UlSJ(:.no 
do dominio, in·rvn:;avel rm sua origem, vem a ser revogada por 
eausa snpm'7Jcm:cnte ». , 

Nestes casos, a. revogac.:.fío só m·oduz seus el'feil.os da rlal.a 
da. causa que a determina. donde se segue: 

:1.", ,que são validos todos os netos ]Wesl.ados em relaçilo :.\ 
•:ousa. antes ela. cansn slt.}JC7'Veniente rlc rcvogar,.ão, 1aes COIIlo 
alienação, a. instiLuiçfí.o de onus; . 

2", que, po1' r..onscqlwncia, a. pessoa a c;ucm a]wovcita a 
revogação 11ão tem acç:io 1·eal. r1ontra. terceiros possui dores, 
senfío contra nf]uellr e.ujo tlominio se resolveu pal'a obrigal-·J 
ou a r.n tregm· a. consa on restituir o valor. ) 

A emenda. consnhslnmcia. os ensinamentos rlo granrl() ,jnris
eonsnll.n hrazileiro. 

('i) Gimbnli- Direil.o Civil. 
(:?.) Lnl'•lyct.IP __:.«Direi lo rias Consas », 
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O brilhante pnrlamentai' o honrado Senador Glyccrio apre
senLou a emenrla.11. :H, suppressiva do :wl. St8. 

Dispõe o ai·Lig·o eitado: Vnncida a bypotheca poste1·ior. 
repu!.n-se vencida a anlei·iot·. (' o :;egundo ci·edor ni'io l)Oder~t 
PXPL'.\II:ll' U !I~·poi.IIt'l!il ~1'111 Illliifieni' ,iudil~ia)IIII!ltli• n pl'illll'ii'U, 

]~ste dispositivo faz pnt·Le do pro.iPeLo. mercê ele emenda 
apreRentacla peru.nt.e a Cornmi~~ão elos 2l pPlo illusll·r· Drputnrlo 
por S. Paulo. S1·. Aclolpbo GorLIO. 

Combalida pelo saudoso conselheiro Andn1cle ]cjgueit'fl. e 
Depui.a(Jo SL'. A.zevedo l\larques. foi approvada. 

O il\ustraclo professor da Aeadem ia de S. Paulo, mcmlH·n. 
que era dos mais clistinctos. daquclla Commissfto, pt·ol'et·iu no
t:wf'l discur~o comhatrmclo ainda no plcnar·io a emenda. 

Diz o Dt·. Azevedo l\farqucs: 
« Pt·elenclc-se que o segundo el'eclor hypothecario de divida 

veneida nrw J'i;qur~ privado de :l'm:çar o primeiro a executar o 
immovel mesmo quando o ·prazo rlesl.1) el'cdor se.ia maior ou 
não esteja vencido. Só o enunciado da quesli:ío 1.h•ixa elaro o absurdo da dis-

posição. Pretende-se com isso t'nvnt·e<~CI: aos devedores Jaeilitnndn·-
lhes segundas hypothecas. . l\f as csqu e cem assim que cl ifl'icultam o~ ·PI' inw ii' OS r~l'edo t•es, 
sem os quaes não podem haver os segundos! 

Quem eolloca os seus c a pi Lacs cm llypo!.hecas eertnmente 
dese.ia que os prazos respectivos se.iam respeitados. 

A eonLingi!tieia pai':l o ·et·cclni' t\1;. sei' obi·igado a Pxeeular a 
hypotheca antes rlo vencimento, ,quando. muitas vr•zes. não lhe 
convem. ou não o ]lÓde fazer. enfl'aquecc o instituto da hyno
tbeca do qual Jngirü.o capitaes em pre.iuizo ele .quem r!l:lles 
preeisar.) · 

E continúa o Dr. AzcvNIO l\farqnes o seu exeellente cli s
curso, cita.nclo em apoio da opinião que sustenta o deerelo clr! 
2:3 de ,janeiro ele '1.886, art. 8.í, Lafayet.tc, Direito elas 1Cousas, 
§ 27:3. no la 8". e o Direito Homano. 

Em recente trabalho (1) exvlana ainda o ex-Deputado pelo 
Estado ele S. Paulo o mesmo assumpto, com mais largueza e 

· com a .mesma proficiencia perante a legislação vigente, e com 
subsidio do [Direito Romano e as doutas opiniões de Lafayette 
e Conselheiro Duarte de Azeveclo, e chega :í. condusfío de que 
permanecfl Direito Patrio a regra ele quL'. antes de vencida a 
hypotheca inscripta cm primeiro Jogar, não podem os credores 
rle posteriores hypothec:as excutir n immovel. 

A Commissão está, em parte, de aecôrclo com n opinifto do 
illusbl'nclo prores~or e a snbsercveria in totmn. si não fôra a 
hypot.hese que se póde verificar da· insolvabiliclnde ou fallencia 
do devedor commum. Nestas circumst.ancias ensina Lacerda de 
Almeida (2): cS claro prevalece o principio de que todas ns di-

(I) Na viela juriclicn- Monogl'aphias- Disser!a(:üo c dis
miJ'sos jni'i di c os - HH.2. 

(2) Direit.o elas Cousas. 
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vidas se repu·tam vencidas, e ao credor da primeira hypotbeca 
j[t se não oi'l'er·e.ce o])staculo para Ja~rr· valer -em ·concurso a 
sua incontesLavel preferencia :;,, mesmo no caso de exr~cução do 
immovel, accrescenta a Commissão. 

Para prevenir a excepção que se póde dar foi redigida a 
emenda substitutiva, sobre a qual o Senado se pronunciar·ii, 
assim como sobre as que firmadas pelo illustrado Senador· Ge
neroso Marques dispensam justifica((ão, pela sua manifesta 
utilidade. 

·* 
* .. 

A.D livro 3o (Direito das Obrigações), assumpto de alta re
levancia, não foram oi'Jerecidas emendas que reclamem funda
nwntação. 

Finalmente, no livro 4° (Direito das Successões) foi le
vantada a gravíssima questão sobre liberdade de testar e ol'fe
rec.i das dive.rsas emendas. 

A Commissão é de parecer que o Senado as rejeite. 
A primeira ponderação que assalta o espirita. de .quantos 

se al)resentam a defender a familia ·contra os que sustentam a 
plena liberdade de testar, repousa na diver·gencia que se sent.e 
e que se vê entre os autores das emendas. 

Todos a!Iegam a necessidade jurídica, em respeito mesmo 
aos princípios consagrados na Constituição Federal, da appro
vação da emenda, a maioria propõe a medida estabelecendo 
restricções ao direito de propriedade. 

Os exemplos dos codigos modernos, a tradição do nosso 
direito, as garantias :que o pro,iecto assegura aos .clJefes de <fa
mília, contra as injustiças dos herdeiros f'ore.ados, o respeHo ú 
propria org-anizaçi;io da familia, tudo emfim protesta pela per
manencia das leis vigentes e pedindo que do presente parecer 
fic;ue fazendo parte integrante o erudito artigo de C. Bevilaqua, 
publicado no llebdomadario. <' Sciencias e Lettras », com cujos 
ar,sumen:tos espera a Commissf:io convencer o Senado que as 
emendas devem ser 1·ej eitadas. 

E não é cxcusado affirmar que o proJecto não está elabo
rado em co-ndições de adoptar os princípios que constam ·das 
emendas .sobre liberdade de testar. O regímen da communbão 
dos bens no casamento repugna á J'aculdade ele dispor livre
mente da meiação a um dO>i conjuges que nada possua quando 
se realizou o matrimonio, a manutenção do instituto da prodi
galidade, o perigo de ser rejeitada a emenda na Camara e l'c
t.rogradar-se pela revogação implicita da lei vigrnte sobre sue
cessões, muitas disposições que nã.o podem ser elimi-nadas c 
que collidem com a liberdade de testar, tudo, emfim, aconselha, 
inclusive, a rejeição do divorcio a ·vhiculo, a não approvaçfi.o 
cl.as emendas .. 
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A Commissão aconselha que sejam rejeitadas as emendas 
seguintes, pelos fundamentos que passa a adduzir. 

N. 2 

A emenda é da lavra do Sr. Senador Leopoldo de Bulhões 
e cogita da data da obrigatoriedade do 1Codigo. 

De facto, pareceu á Commissão C)lrto o prazo firmado pelo 
projecto; mas. adoptada a emenda, tornar-se-hi.a o prazo mais 
longo ou mui curto, si a approvação :final do Codigo fOSSI) 
breve, 011 mais demorada c;ue o esperado; por isso a Commissão 
não acceitou a emenda, substitui,ndo o tempo fixado no pro
.i ecto por nrn anno contado da data da p1·ornulgação do Oodirto 
e t1•an(er'indo a collocação do artigo para o penultimo dos que 
formam o mesmo Codigo. 

N. 6 

A emenda, da lavra do Sr. Senador Leopoldo de Bulhões, 
propunha a suppressão dos paragrapbos do art. 3• que definem 
ou determinam as expressões direito adquirido, acto ;iuridico 
perfeito e cousa ou ,caso julgado; mas a Com missão não cn-· 
centrou vantagem na suppressão de phrases que completam in
teiramente as intenções do legislador. 

N. 8 

Adoptada a emenda n. 7 da Commissão, era consequencia 
a não acceitação da de n. 8, como bem o expendeu o 1." relator. 

N. 10 

A emenda ao art. 1.1, do Sr. Senador Leopoldo de Bulhões, 
destoava das regras anteriormente acceitas, pelo que a Com
missiio enf;endeu ;que prejudicava a homogeneidade da dou Lrina 
c assim não a acceitou. 

N. :12 

Não achou a Commissão vantagem na emenda do Sr. Se
nador J~eopoldo de Bulhões ao art. 13 da introducção, que ue
ceita, importaria na preterição da lei brazileira, 'J'i,cando sem 
effeito, conseguintemente, as garantias positivas da mesma lei. 

N. :1.3 

NãG' pareceu :i Commissão tambem vanta,iosa a alteraeiio 
proposta pelo Sr. Senador Feliciano Penna por esta em enfia. 
nem pre,iuizo na manutenção do artigo onde se acha. 

No proprio codigo a materia. de successões vem em ulf.i.mo 
Jogar; por isso não concordou com a emenda. 
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Ns. 17 e 18 

Ao art.. :18 foram propostas tres emendas: urna su ppres
sivü, outra necrcscentando a palavm b1·azileiro :1 palavra es
lm.n-rJdro, ll-mbas elo Sr. Senadol' ·BulltGPs, e oulrrr sult.~!Hul.iva 
do St·. ::-;unador Feliciano .Penna. 

A iCommissi'io prefer.iu a doutrina do proj,,efo tnanteudo a 
legislw;ii.o vigente, ·con lH!C.ida c l'azo;n-el. eom a mud i t'ica•;i'io 
aprcscnt.ada pelo St·. Senador Feliciano Pe•nna na emeuda 
TI, 15. 

N. 19 

J\ emenda do St•. l\Inn iz Prci t:e, sob este rntmet·o, não podia 
set• aclortada pela Commissiio POJ' se referir ]JI'incipalmentc :'1 
rnal.et·ia de fll'Oeesso de compet.eneia dos Estados que. pois, não 
porlia sei' .ineluicla cm um pro.iect.o do Codig·o Civ.il. 

N. 20 

'J'ambem não pôde a Commissão aclopt.ar a emenda sob o 
mrmcr·o supra. porque acceitou a emenda n. 21 dando mais li
hcr·dade ú ac~ão adnün.istmt.iva pat·a rr müe•lhcse c r·egntanii~IJ. 
t.a(;iio dos selvicolas, de aecôrdo com a modi:fi·en(;ão do Sr. Se
nador 8:'1, Freire. 

A legislação vigente foi formada pela antiga Const.it.uição 
do Jmperio, que no art.. ü" declarou cidadãos bt·azileiros « t.orio,: 
.fJur• no Bt·azil t.i\'f'l'f'lll nasr~ido ~:a lei de 27 de onLuhl'o di"' ·JS::H 
que os eollocou na cate:;oriu. de orphãos com as tn:ovidcnlJins da 
Ord. U. I, '.17iL. 88, conJ'irmrrcla pelos decretos de 3 de ,iun h o ele 
·JS38 e Z·IO, ele 2~ de ,junho de oJ81L5, qun regularam o servi~.o ele 
caLce h esc e ineorporação dos selvicolas. 

O professor .Toão 1]\l'encles .Tunior entende que estando os 
selvicolas na posse ma,nsa c pacifica de tel'ras aclquiriclrrs por 
occupa~.iio primaria, ou havidas do primeil'o oecupanLe. Unham 

· rlit•rdto :í t·•~sll'ic(;iio da rcsah·a dos pre.iuizos de terceiros rJ,,fini
dos pela lei cl(J li de .iunlto de '1755, quando eslipu !ou que nas 
!.erras dadas ele sesmaria a pessoas prrrt.ieulares se 1·eserva 
sempre o pre,iuir.o de terceiro, especialmente o direito dos in
dios «primarias c naLuraes ·Senhores dcllas ». O mesmo pro·
fessor pensa que o indígena, primariamente estabelecido, tem 
a scclu.m.}Josü'ivo segundo o ;rctà. Paulo (Dig. tits. De acq. ?;el. 
n.mitt. JJOs.çess. L. 1) referido por Savigny, Molitor, Mainz e 
outros e que tambem tem o ;ius possiclendi que lhes reco.nhecera 
n Alvar;í de 1. de rrbril de '1680; mrrs não pensou a Commissão 
cm firmar no Codigo Civil os detalhes do assumpto, mantendo 
UJ)Cnns a doutrina ela lei de 1.83'1 e deixando a leis orrlinrrr.ias a 
rc;.:·ulamcntaçilo da sua posição nrr União Pedcral. 

N. 26 

Preferiu a comm iRs;io manter o enunciado elo al't.. !)() 
contra n. emenda do Sr. Senador Pel.icirvno Pcnnrr. 
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O pi:o.ielllo del'inu um dos ur•J:os sulJ::;tan~.:iaus; a emenda cs
ta!Julecc a sauc•)ão da llypoLhese muito r·esLdcLamenLc. 

Ns. 30, 3·1 e 32 

A redacc;ão destas emendas fH'OposLas pulu 81·. Seuador· 
J\l.ulliz ]!'r•eire não melllom nem a doutrina do projcdo, ncu1 a 
reclacvão adoptada, e por isso não as acceiLou a Com missão. 

N. 33 

JuJg·ou a Commissão dispensavel o novo arti;;·o indkadu 
pulo Sr. Seuaclor i\Ioniz Fr·eire nesta emenda; a sua doul.rina 
ducone das disposições estabelecidas nos m'ls. :l :l :l a 118 elo 
projecto. 

N. 34 

Não aconselhou a iCommissão adoptar esLa emenda do Si'. 
Senador Moniz Preire que equivalia a um au<;,"'ncnto dcsue
ecssaria da Jli'OS~'l'i•[lcilo para a acção do compl·adol' da cousa 
movei com vicio redhibitorio, pois Julgou que o praw fixado 
no projecLo e·ra sufficiente, evitando, pela sua brevidade, a 
dmaçfio da duvida sobre assumpto de Jacil exame. 

N. 35 

l!,i'UUI mol.ivo .iusl.il'iea idenl.iea resolu~'iin soiJI'C esta Olllunrla 
do lll•!~lno S1·. Sunar.lot· l\loniz .i<'l'eire. Os easus de IH'UScl'iiJr,,ão 
es1iio. pensa a Commissão, dcvidal!lcu1.c cstubelcciclos no 
arL. JS2; nãq convém allemr-Jhes as regra::; :l'ixaclas. 

N. 36 

A doutrina vigente incluindo os p!Jarmaceul.ieos no run~rno 
i;em que OS medicas e cirurgiões, para a [Jl'eSeripção das J'O
"IJCCf.ivas ac(,ões, pareceu ú Commissão digna de ser.· mantida, 
pelo que não aconselhou a adopção desta emenda do Sr. s~~
naclor 1\foniz Freire. 

N. H 

A redacção pro nos ta pelo Sr. Scnado1· Tvl 011 i :o: F1.'C ire :t'J 
n. XVI do al'L. 187 do peo.iucto não paruccu tí. Conunissão leval' 
van lag·em it eles te, por isso não a acceiLou. 

Ns. ~3 c -i~ 

As emendas do Sr. Senador Feliciano .Pcnna ao ar L. :LSS 
' :>eu paeagrapho ·não logearam a approvação da Commissão, 
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i'" I'IJ n • ~ u prn.iedo co;;-i l.ou da afinidade i.Jlicita e a emenda 
anl.eriormcTJ.Le apreseniada pela Commissão; a essa siLua~~ão do 
parentesco Lambem se quiz referir; as emendas estabeleciam 
; 1m H ovo g·ene1·o de reconllec.imenl.o em desaccõrdo com os prin-
~ i pios ge1·aes firmados no projecto. . 

·N. 45 

O projecto no seu art. 206 é claro e preciso na deterrni
naç~iio das provas elo casamento. Ás resLrieç1ões propostas nesLa 
emenda do Sr. Senado1.· Francisco Glycerio não são conl'q_rmef:. 
as normas vigentes que a Commissão erit:elideu· deve1n ser 
mantidas. 

N. 46 

A suppressão do paragrapho unieo do art. 212, proposta 
.nesta emenda elo Sr. Senador Moniz Freire, não consull.a os 
interesses geraes em ma teria de nullidade dr casamento. 
O projecto c a emenda· ela Commissiio anteriormente apreseri'
tada devem ser mantidos, por isso a Commissão não a·cceitou 
a referida emenda. 

N. 47 

Não pareceu à C:ommissiio necessaria a adopcão desta 
emenda do Sr. Senador Feliciano Pcnna que creava um pa· 
ragrapho unico ao art, 21.7, porque a doutrina contida na 
emenda additiva está inclui da no n. II elo § '•" do ar!:. 182. 
o caso de morte é regulado pelos princípios .geraes de direito. 
Mm·s omnia solv'it. 

N. 48 .. 
A Commissão não acceitou esta emenda por preferir a 

redaccão do Sr, Senador Ruy Barbosa· ao ar~, 228·.· 
,.•·, 

N'. 50' 

O Sr. Senador Tavares de Lyra autorizava.· Ilol' esta emenda 
a inulher casada a exercer profissão scientifica, artística ou 
industrial, mas a Commissão considerou que ficaria m~ito 
perturbada a autoridade marital, preferindo manter a doutr1D;a 
do projecto com a emenda anteriormente apresentada, ma1s 
consoante aos princípios vigentes·. 

N. 51 

Para bem da elevacão dos direitos da mulher ante a con
cubina, a Càmmissão não acceitou· a:· rest'riccão· proposta.· pelo 
Sr. Senador Metello nesta: emendai .. -.•. ,.;:~ 

\ 

.. 
I 
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N. 53 

O Sr. Senador Metello, nesta emenda, e o Sr. Sunadot· 
2\lund.es d~ Almeida, nu ~le n. 111, propuzerum que u regimuu 
mal.l·Hnomal Jossu o r·egmwn da sepuraciio . .ApezaL' elas razõe,; 
o1Ierocidas pelo D1·. Antonio 'Herculano de Souza Bandeir·u 
(annexo .B), lidas na Commissii0, entendeu ella que as tra
dições juriclicas elo Direito Brazileiro não aclmiLLiam a revo
lução no regímen do casamento que immemoriulmente con
sag·rou a doutrina da communhiio, ma·is consentunea com •J 
instituto do matrimonio, mais condigna emu a união e a1'1'eir;i1,; 
dos conj uges; e por isso não acceitou estas emendas. 

N. 58 

A r:ommissão niio aceeitou a emenda do Sr. Senador l\loniz 
.Freire subst.iLuinclo o art.. 2fM., p;n·agraplto unieo, e :3!J5, pol.' 
um novo arUg·o c sapprünindo a secçfio V, arts. :H'i e ~HS. 
porque julgou mais consentaneo com a~ nossas tradições jurí
dicas a manuten(;.üo !.los dispo~iLívos ofJ'erecid0s ao pt·ojecto 
c nas emendas anteriormente apresent.adm;. • 

N. 59 

Tnmbcm niín pareceu ú Cornmissiio vantajosa a RulJsLiLui~~ão 
PI'.IJ)(lSta pelo Sr. Senador Moniz Ji'l'eü·u nesta emenda ao 
;:n. :!D'i do projecto. Este é o mais claro e resolve o· assumpl.o 
ele <tecôr·clo com a orientação geral do instituto jurídico. 

N. 6:1 

Iguacs razões militaram para a nfio adopt.;ão da emenda 
:Substitutiva do Sr. Senador Moniz Freire ao art. 299. 

N. 64 

Q, Sr. Senador Feliciano Penna apresentou ao art. 324 
um: numero additivo determinando para fundamimtação do 
desquite a embriaguez hapitual. . _ 

Com essa. emenda nao pôde concordar a Comm1ssao e 
apezar das razões· que poss_am militar el!l fa;:or 9_a emenda, 
Jião ha duvida que a· gravidade dessa Situa(;ao nao está no 
mesmo nivel das gravíssimas razões que poderão autorizar 
uma acção de desquite, sempre lameD;t.avel e preju<;licial, _e 
que convém manter COJllO• casos excepc10naes; e por 1sso nao 
acceitou a emenda. 

• 
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N. 05 

A Contttdss;iu ttiio ;wutt~l·lltou n ;we<dl.tu;iiu desla <'tttt!tt<:Ja 
do SI'. Sunadt.i1· ~Jonix .Ft•tdt·e, por ;;w Lt·aLat: t:lu ::;itnrllu~ t't•dat:t;.;i.'J 
CJ u e rd la niiu eous iderou de van Ln::.:-um rmr·a o eodig·o. 

N. 70 

EsLa L'lllettda ineluia a mulltur casada t!lltl't! as pes;;ua~ 
IJIII! J.r•etn direito ü pt'r!,;J.arão de alimcnlos, mas a Cotnmissiin 
niiu a ;we<'ilnu pot:qtw n ai'Lig·n t·ul'••t·e-~1· aos qun I.Pern ütt!t·t•. :;i 
J•dtu;iio t.!u parC!lLL•seo na linha dil'ecla ast:enclc•ule ou dest:en
denlc. 

Ns. 71 e 72 

]i}slas I!IIIUtHlas, do Si'. Seuadot.• jJon ix .Frei I'U, eollouarn em 
silLHt\:ão idu.nlka OS a \'llB jHÜe L' !lOS 011 mai..Cl'l!OS 110 di l'ü ito de 
uonwat;iiu d·~ lulo1·us: a Cotnntissão. JlOI.'I~IIl. enlt!Jtdtm quu a 
l'1:1t'tna adoptada pelo pro,jeelo u umeuctas anl.ot·iol·menl.e npl'c
,;t.>~tl.adas, nos ;u·ts. H:3 e H!í eonsultarn melltot• os inlr)l'C:;s•!S 
'do~ menorPs, al•~m dt! ;;et·em ma i,-; cnn l'ot·mes ás tradit•ões ([c 
nossa le::;-islw;ão c pot· isso aconselhou a sua rejei1;ão. 

N. 74 

Não aceeitou a Commissão csla emenda porque eo;lsisltl 
••tn uma 'l'c•gulamenlaÇ"ii.o cletalllada nas Junc(;ões dos Lut.or·es ·~ 
que 'não ,.;t) coadunam com a lechnica formular elos artigos de 
um codigo. 

N. 75 

Tambem não ut:on~clltou a Commissão a dopção da emenda 
elo Sr. Senadot· ~l'a\'are; ele Lyra ao n. I elo ad. r.:rn, porqUi! 
a sua exi:;eucia it·ia diminuir consideraYelmcnlc a :l'aculdadn 
de cscollt:i de Lulot·cs .iú lão difJiceis de Nwontrar com as 
qualidades llt:!ccssarias, especialmente no interior do paiz. 

N. 77 

O Sr. Senador Meneies· de Almeida propoz a suppress:io 
elo n. JII ·do art. ·15:2 e a dos arLs. 165, 1.66 c 1.67 do pro
,iecl.o, que Lodos se referem (L procligalidaclc não só para su
;i cir;.ão dos proclig'Os ;í. curai.ella, como para regular a respectiva 
incapacidade. 

Esl.as f)menclas eram conscquencias da outra que con
signava a liberdade ele testar, mas a Commissão entendeu 
conveniente de accurdo com a sua resolução de re,ieilar a 
inclusão dessa liberdade no corpo do Direito ·Civil Brazileiro 
tambem aconselhar a sua rejeição. 

• ) ,, 
'· 
·~ 
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·'· 
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N. 80 

'l'nl!ILem ·uão ucceiLou a Commissiin a I!IJW!lda do fJr. Se
Jludor Sú Freire supprimindo o Litulo e sub-tiLulo referentes 
ao penhor legal. São indicações uteis do assumpto que segue 
e não pareceu conveniente supprimii• essa discriminação e 
palavras dr~ valor corrente na technica jurídica. 

N. 81 

·O Sr. Suuador i\luui7. l~reire ap1·e~enf.ou esta emenda pura 
inclui!· mtt!'o os creditas pignoraticios, independentemente de 
conven~.ãn. n;; resultani.Ps das pr.rJuenas reparações de estragos 
nos pr·euio:;; mas a Commissão entendeu que dependendo essas 
reparar;õos dn verificação c .iustifica(\ÚO discutíveis, não se 
poderiam eonfundir com os certos c liquidas de que trata •> 
n. II do art. 78i, o por· isso não acceitou a emenda. 

N. 83 

Não aconselhou a Commissiio que Sfl adoptasse nsta emenda 
do Sr. Senador 'I'avares ele Lyra para inlJiuir as palavras « dat.· 
c receber quitac.ão » nas excepções do art. i.295, porquanto 
lJOHsíclerou que· embora esses acl.os J'a(;am parte di4 adm i
nistraçüo urdi na ria, mas importam rm ext.ilw(;.ãn de obr·iga~\ão 
ou prova dn l ibel'l.ar;ão ele compram is;; os, estão eonsignados 
lt<t rntlavru lrans'irttr, sendo dispensavel a rcspccLivn discri
minação. 

N. 84 

Estu emenda do St•. Senador l<'eliciano .Pennu ao m·L 1.399 
pareceu á Commissão dcsnecessaria. As sociedades ele fins não 
cconomicos estão como as outras incluídas no dispositivo geral 
do artigo e u ellas, independentemente de declaraç.ão expressa, 
só serão applicados os termos decorrentes dos numeras do 
mesmo arti,go que lhes disserem respeito; por isso a Commissão 
não a acceitou. 

Ns. 8ü a no G e 102 

Eslas emendas r·eferem-sc :í grave questão de liberdade de 
tostar. Duas foram as correntes adoptadas pelos autorcH destas 
emendas: i •, a liberdadn de testar completa o radical, pro

.J10sta na emenda 89, pelo Sr. Senador Mendes de Almeida; 
2•, a liberdade de testar com restric()ões e esta foi manifestada 
nas emendas 90 a DO D, pelo;; Srs. Senadores José Murtinhu, 
Metello, A. Azeredo, Castro Pinto, .Tonathas .Pedrosa. Oliveira 
Valladãn, Manoel Gomei'! Hihr.iro, Arf.hur Lnmos, Guilherme 
C:ampos, JFerroira Clinvel'i, Ln iz Vianua, Gabriel Ralgado, .Pedro 
J:!or·g-es. naY.lriUildO do l"Íl'alllla, \Vnll't•t•do :r.r•:il, Ciiiii.J!ir!o (11! 

Yol. VIII '3 
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~\IH't!U, FPiippn i:it:illl!idt. Hii•Pirn do• Bl'itlo, Al'llu.io GtÍI~s f1 
Vidt11'inn illnnleit·o. A t'Sla nt·iPnl.nt . .'Ün c:nllc!OI'I'Ct'run os S!'s. Sn
mtdor·cs Gt!no•rosn l\lur:ques, enwncla tiO :E: i\le'Lcllo, nmenda 00 F; 
Moniz Fr·t•ir·r, emenda 102. 

Debatida a questiio nn Cornrnis,.;iin, uiio l'ot·am n;;l.a~ ernc!nda~ 
adoptadas ,.rn nPnhurna das suas lr~·potllr>ses, pn1: culcmder a 
nwsrna Comrnissiio qur~ j;í o•rarn suffinienl.es as clisposi(:ões do 
direito vigt•nlC' qw• ella aprn,;r•nlam na~ pr·im(•ir·a;; enwnclns ao 
pro.indo c.la C amara dos De puLado,;, a dual nwute em debate 
nC'sla Casa. 

illai;; dn q1w Psta tonqubln. 'IIU lo,rr·eno das t.radicúcs .iU·· 
J·idicas do Dil·eito .l:lr'azileit·u peu,;ou a Commissfi.o iH!l' um ·passo 
ar·r·bwdo, m·ig·t~rn de graves clamnos ;í f'amilia hrazileira. :l'onte 
dP al.ru~os eollimando o saer·il'icio de membros inet·me,; da 
familia, pro•.iuclieaclos pela clistl'at;.fío pal'a t.creeiros dos bens 
l]lH! habitualmente 'l'ormam os n•spec:l.ivns palrimonios. pro
duzindu t.udn urna !.ai pprtm·Jm(:[i.o na ,;oeiedade lll'uziiPirn. qw1 
nfi" .iltsf.ifi,~ava ahsolutanwnl.e sua aeceilar,fio. pol' i~;;o trfin 
s,·, !.ornou a t'<!~u!u(;ão' de eoudemn.nr· e111 seu cou.iurwl.o :1s 
t'rrr•.•nda~ apr·•·"entaclns. corno nfi.o quix dar pr·el'er:mrcia rro ;;Pu 
e;;l.udo a esta uu itquella das corl'entes jul'idil:as que as emeuda~ 
representavam. 

O relator pen;:;n que. a~sim enrno 1m :1." pm·l.e do ptll'Pr:rr 
foi· IH'nposl.a a puhlirm(:iio da opinião rln nut.or elo r•ro.ieel.o do 
Codigo C::ivil, i>f.'.ia l.amhPm, r.•rn seguida, publieacla a do eonhe
rii:lo .iuri~r:onsull.o Dt·. T.acerda de ,\,Jmeida, CJUe lhe é opposla. 

Ns. 9J e 112 

':\o rii'L. I. C\O!l ·r mesmo artigo ~ I" apJ.·esr,lüou o Sr. Se
nadm· Tavm·cs dr~ Ly1·a redac(.'.fi.n differente da que a Com
missfio antm·ioi!'mo•nt•~ apl·esentar·a. mas estas emrncla;; nãn 
:foram .iulgaclas dr• vantagem pela Commissfio, que não as 
adoptou, mantendo, pois, a~ anteriores. 

N. 95 

Tambem julgou a Commissão inconveniente e contraria ::í 
·nrienl.açfi.o geral dada neste projecto dr Codigo ;í. organizac.fto 
rla·familia esl.a r.mPnda do SenadO!' ::\Toniz Freire, que dú efftlito 
para a presl.açfin de alimentos aos asccndenl.cs r dr.seendenl.es 
de pl's~oa;; ligada~ por casamen Lo legalmente annu lladn; r por 
isso subusLiLuiu a cmPmla ];leia seguinte: 

«O. casamento embora nullo e a :filiação espnria. provada, 
qurll' por sentrnça iT'rccorrivr.J, nfin provocada pelo filho. quc1' 
por r.on fissão ou dcclamção escl'ipl.a do pac, fazem cerl.a a pa
ternidadr, sómente para o e:ffeito da prestar:ão de alimentos.~ 

! 
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N. fHi 

O Sr·. Scnadm· Mrndt'•,:; dr• ,\ lmr•idn. Jll'Oprtz nn~ln. emunda 
a ~nppressfio. cln en.pitulo Y do titulo V do livJ•o T (parte es
pceial.) . 

Rrt'e1:e-sr a r.menda no inslil.nlo dn adop(!iío, fJlH' n C:om
missão. flOt' sua maio!'irt. rr::solveu manlcJ·, pelo que não a 
a~ecitou .. 

N.· 97 

:.'{;'j,-, j)t'llSOU a C:ommi~SÜO do Yantagons a arlnpr;fio do arJdi
(.iyo do Sr. Senador 2\Toniz Freire, que esLa emenda traduziu, 
c por isso não ::wr•eilou a emrmda. As gnrantia~ c• a dclermi
naçüo da propriedade rJstão clara e precisamrnlc definidas no 
PI'o,jccto e anteriorrs emendas. 

N. 98 

Tarnbnm a (;rllnllli~sãn rnl.endeu rp.H: •·~ta ""l"nda addiLiva 
dr, Sr. St~nn.doJ· :\Tonir. Fl'ri.l'c não tinha j11sln lmsP jurídica. 
porque a rncí. J',~ na eompra e venda nfio "'-' p(tde considerar 
f':;-istenf.e no ajuste do valor do ohjeclo r•a1·a que se possa 
declm.·m· viciada a leansnc(;üo por r:J•ro ,wiJ.Ifrmdal nem se p6rlc 
ba;;eaJ• o direito d•.! annullac;ão de um fa.eto na ignomnr:ia. de 
um drJs c:ont.rahentes, maxime na h~·poLilese df' alleJ·a(;ão do 
valor da;; cousas peln diffm'erwa das époeas. Ftlf'a JH'olong::u· 
a silmu;ão duhia ~ inconsciente nas transat.:c;.ües; tJ, assim, a 
Comrnissão rejeitou a emenda. 

N. HO 

() Sr. Sr.nar.loJ' Vir•lorino :'llontf'ii'o pi'opoz um ai' ligo nddi
tivo. ondC' convies~e. dr.l.erminnndo que 'pudessem sei· rer:o
nhecidos os filhos aclullerinos havidos nn eonsl.ancin do rli
vm:eio. que tivr•ssl: sido .iudicialmr.nl.e dcPretaclo n mais de um 
anno. · Brn. na opinião rla Commissão, llllHl f6I'ma dr• lf'giLi
mação dn filhos espul'ios prohibida l.rar.licionalmenlr. prlo Di
reito C:ivil Pall'io, eon~agr·acla pelos codificadores, inclusive o 
aúLor do projecto. c pela deeisão uniforme dos sf!lls !'f'Visnres, 
nn. Camn1;n e no Senado: não traria vantagens e a Commissii.o 
julgou n:l.c· deveL' acceitae a emenda, não querendo, pois, aras
'tm·-se das not·mas ,iuridicas de tradição secular. 

Saln elas Cnmmi~sõr~, ·I df' d('r.embro cln ·i !lJ :!. - F'clician.J 
l'cnna. PI'Psidnnte.- Sd PJ•cit·e. i" Hclalrw.- F' . .!fendes de . 
.:llmeida. ~ .. Jlpfai.O!',- P. nli/Cf!I'ÍO.- Tavo:/'(!S de L-1/1'0. _._. Bt.wno 
rf,• Pnit.'it.- Sirrismundn Gonr,olves.- Cnuha. p,!lfl'n:.o.- Monü 
Preit·c. I'Om Yolo C'Jll scpa eaclo.- .los é Maria Metcllo, vencido,, 
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VOTO EM SIW.IBADO · ])CI SRNAUOil :MONIZ l'Hl>llll> 

Autor de gTamlc numero de emeudas que ofl'cl·uei Ha tur
ceira discussão do pt·o.iecto, não J'ar.ia duvida cm subsct·evel' 
sem rcslricções .o parece1· com que a Commissão rematou o 
nosso longo trabalho de J•evisão, si, por· amot· :i propria obra 
cm que tão pacientemente nos ompenliúmos, não me sentisse 
110 devrt· de sustentat· atú l'lnal al::;-umas dessas emendas, (]Uf! 
foram a meu. Vf!t' in,iu;;lmnentn l'<',ieil.adas. 

Um estuuo mais I·cl'lecliuo e a neccssaria mei.litac.ão Roliru 
as observações que vou :fazer log·o convencerão os proprios 
dignos eompanheiros, que cm maioria occasional eoncorrer:un 
para essa re.iei~'ão, de que a razão se acha de meu. lado; e 
eomo eston certo de que, não pot· plano ou capriclio, sinãn 
]ll'lo deseJo quu todo~ tivemo:; clu accrlar, se guiamm scmprn 
os seus volos, l!tiperu vel-a:; por elles me;;mu aeccilas, porque 
a gloria do que de bom se fizer. como o desastre de qualquer 
.eno grave, não a cada um de nós, mas ao Senado caberá. 

Devo accrescentar que, eom excepç:.ão da parle que me 
1.ocou relatar, me abstive em regra, atú mesmo na terceira 
discussão perante o plcnat·io, de suseilar outras emendas que 
uãu fossem as destinadas a eorrigir erros c contradicc;.úes 
sensivcis, ou supprir manifesta lacunas. Em materia de obri
ga,,,'lies c ele socieclades, ]Wt' exemplo, penso que o codigo devem 
s!}r muHo mais eumpleto; porém, percebendo, desde o com cor•, 
que as di:;pusi(;.ões ela Conunissão er:am pat·a exceulat· um p1·o
~ranuna. antes da revisão conseicnciosa do que du iunovação 
u dcsenvolvimenlo cloulduarios, permaneci sempre sol.iclario 
com os seus intuitos, renunciando a qualquct· iniciaUva que os 
contrariasse. 

P1·oduzida esta declaração, não preciso dizei.' mais para 
fazer comprchendido que as emendas, cu.ia sustentação vou 
fazer, estão inteiramente dentro do programma, e só pela 
nrgencia da terminaç:.ão rapida de nossa tarefa não lograram 
ser devidamente apreciadas c Julgadas. 

E' o que prentendo demonstrar no exame parcial que de 
cada uma dellas vou fazer, para o qual peço que me honre 
o Senado com toda sua attencão, si bem que a premencia do 
tempo estt·cilo que me foi concedido para este estudo me 
obrigtw a executai-o ú marcha :!'orçada. 

Vou, porbtl.nlo, cntr.·ar na minha at·g·umcnl.acão, scguinU'> 
a ol'llcm Lias ma Lerias do proj cclo. 

Artigo additivo ú lni preliminar: 
Eu .i:'l contava qun essa eflli}Oda não seria ncce'Ha, quando 

a ol'fereci. 
Ent.rel.anto, Lmoando nella as :f.ronLciras entre o direito 

substantivo e o JII'Ocr.ssual, e estendendo as do primeiro ·atc5 o 
esLahelecimPr.lln das nnl'rnas g:emes de cada accão com que o 

! 
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direito .se garante, eu não l'i1. mais rlo que proeUJ.'rtl' dar Jo~ica 
ao proJecto. 

De duas uma. Ou o leg·islador federal não Lem autoridade 
pura Jixar essas normas, po!'que silo du ~;ompetencia dos Bs
tados, r; ne8Le caso é um contrasenso mandar· qne se proceda, 
c: o mo faz o projecto, em uns casos por ;wc.ão ordinuria, cm 
u!.ttros, ftela summaria •. vela executiva, ou por aeções espe
lllaes; ou tem essa aulot•tdade, e deve usar della, porque a acção 
Of.•dinal'ia, a summarin e exel'til in1 não são e.,·ne~Jies nbst,r;wtas 
que se distingue das ouLl'as pela modalidade i:ruc lhe imprimÓ 
o legislador. 

Eu pergunto, por rxemplo, a que ficam reduzidas as ga
r·antias que o proj eclo ril·ctencle dar aos direi tos que se devam 
pleit.cm: pela acoilo ordinaria, nos Estados onde essa acção 
tenlHl a ma1·cha cslabclecida para as summarias em o nosso 
ant.igo dil·r i to processual ? a executiva naquelles fJUC a não 
l.ivornlll, n assim por deante ? · · 

Jle,i citada, pm·tnnlo, a m in !ta emenda devem reputar-se 
não escrivtos todos os dispositivos do projecto, que só teriam 
significac.iío si o cocligo rn·cstabelecesse as regras fundamen-
1acs c caracleristic:as elas diversas entidades de acção que 
invoca. 

Ar L. 116. Subst.itua-se assim: 
«Presumem-se fraudatorias dos direitos dos demais cre

rlot·es as garantias que o devedor notorimúente insolvente tiver 
tla.do ú ;;ua divida para com algum credor chirogrnphal'io, 
quando .i ii existam vencidas ou~ras dividas. » 

O artigo que pretende substituir dispõe: 
«Presumem-se :l'raudatorias dos direitos dos outros cre

doreR as garantias de dividas ainda não veneidas que o de
vedol.' insolvente tiver dado a algum c1·edor chirographario. » 

. A dil'J'erenç.a eapilal. entre o al'tig·o do projecto e a minha 
emenda, consiste em que. pelo pro,iecto, a garantia da divida 
sc) se presume fraudatoria quando esta não se achal' vencida: 
de sort.e que, havendo diversos credores por dividas l.odas 
vrncidas. o devN!or i nsolvent.e fica com o direito di'! hypo
thcem· ou dar antichJ•ese a um delles om pre.iuizo de todos os 
outi'OR, e o seu ado será inteiramente valido e inacal.avcl, 
J>ÕJ·que a divida se achava vencida. 

:JJ;' esse absurdo que est:í no pro,iecto, 11eiorando extraor
dinariamente o direilo actual, pois não lm duvida que pre
sentemente fraudes dessa natur·eza podem ser atacadas nos· 
l.ribunaes. 

Para eYilar que o pro,icct.o saia do Senado com tão peri
goso senfío, apresentei a minha enH~ncla, segundo a qual, ha
vendo dividas vencidas, J'iea inhihido o devedor insolvente de 
l'n\'OJ'eeeJ• a um dos ;;;cus c~J·edores e pre,iurlieat· o~ outJ·os, quer 
•~s;;r PJ'N.lt.>J' rnvoJ·rr:ido fcnltn n sna divirJa,;;, w•neida, f!llel' niío.· 
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. Trnho nol;n rl<' que r;;la •'llH'tHia foi adr~J_)Indn pela Com
llllssao, "''''' ,. dr• et'i'l' que pela sua mol'al!dado assim -não 

. fosse; t>nLI'PtanLo, ve.io-a figueaJ· entre as r•'.ir.•itadas, o que 
muito t! ele sut·pri!hender. 

Occor'I'P.-me até a lembt·an•.:a dn que um dos dignos com
panhtYii·os da Commissão, nvan~'ando muito mais clÕ qur eu. 
JWopoz que ;;c, ri;;cassem d::: emenda as pahwL·as :l'inaes
qur.rndo .iri c;nistarn vcncú/as outras tlit!idas- par·a se• eonsi
dr.l'al't'lll l'raudalOl'ias todas as gal'nntias ele divida em !'avo!.' 
ti•J um er·edol·, eslr!.iam os outro;; com o;; seus cr·edilos v•~n
t:itlo~ ou niio; alviLI·•~ t!:'\Se que impugnd, allegando que nfitt 
pcíd11 iltt\'t'l' in;;olvt•ncia emquanto não ha dividas vrnddas e 
Hii(l pagou:-;. 

A emenda ,;, poi,.;, daqtwlla;; qu•~ se impi'íem ii approva~iio. 

Al'lir:;·o acldiiiYo antes do art. :IJ7; 

. «Serão lam!Jr•m nu llos o;; actos d•' a I ie1íar~iio ou gJ:ava(,ã.) 
de im1novi'is. pelos quars Rt" lol'na o dnvedor in~olvPnle- para 
com o credo1· que o haJa citado.» 

A re.i eição desta em•! nela faz-nos retrogradar elo d.ireitu 
,.igenl.•\ que preveniu a fl•aude ela execução, dispondo na 
ord. liv. :3, til. 8/j, § ilj: «E o C]Ut'! tiver bons de raiz, CJll•! 
valham o conLeudo rJa condemnação, niio os podet·;í all1ea1', 
flurando a dnmnntla ». 

JJ:' uma pl't~i>Cl'Í peão de incontestavel tl10 r ai idade. drsti
J)rtcla a HUl'nntir o direito elo autor e impedir que o réo burle 
a exeeueão lo1·nanclo-se insolvavel. 

Si o pi'O.if•r;Lo não consagr·a1· esse principio. deixa nscnn
carada a JHlt'la ela fl·aurlt,, e sô .os indiYidnos de extremo esern
pulo deixa.t·-sr.-hiio apanhar com llen~ no momento da con
demnac-ão, pa1·a- as~egur·ar os efl'eitos desta. Apenas accionados, 
todos os outros traiariio dr vAnder ou h;<.·pothecar Ludo qnani'J 
possuit·•·m, sr.m inco!Terern por· ~s;;e facto em nenlnana san•Jt;ãtJ 
]ogn 1. 

- ]coi-me ob.ieelaclo na Commissão que o art .. H:?, redigido 
de acct'JI't.lo eom a minha emenda adoptada, preve a hypothesc, 
f!eclaranclo que «serão annullaveis os contractos oneroso::; do 
clevnclor insolvente, quando a inHolvencia fôr nol.or·ia, ou 
-houver motivo para ser eonhefJida do outro contrahcnte.» 

Não hn tal. Em primeiro Jogar esse m•ligo !'alia em coil
l.mi!io;; onet·oso:.;, Pm l!U,jo numero se podem comprcllender 
os t.lt~ gTava(:ão dr- bens, 111aR não a alheat;ão que, embom se.ia 
cont.rn.do onct·oso do vonto de vista ob.iectivo da opcracão 
realizada. não o ,; T'r•lativamcnLe ao vendedor, que não fiea por 
elle su.ieiLo a onus nlgurn. 

Este argumen(.o póde não parecer decisivo, ma;; ha outr·o 
irrceusa,·el, e 1\ que par·a a nullicladn do contracto ahi sr exig(' 
«que a in,;olvnneia se.ia notoria ou pelo menos conheeida do 
outro COl) trahcmt.n ». 

' :; 
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. · Ot·a, 1!111 ilcnuuwt·o~ ea~o~. a fH'S~Illl d1•111andada poc· al
guma olwiga~:iio pcíde niio dever· nada a ningut•m. O facto fir! 
não ~atisl'azr•t' a oi.H·igw;ão demandada niio lcasla para ea!'a
cltwi~at' a in~ol\·c!ncia, e po!'lanto pura inc·.iclic· na lc~·pollwse do 
art. U2, por·qul' dr• boa ou di' m<í J'l'o o ,.,-.o pcíde conl.eslar· 
a o!JJ•igu,;ão. gsr.a pi'11:lfl ~et· cln ryuant.ia illiquida, dr> dar eowm 
inN·r·ta, de J'l!par:ar· darnrw, de pre~tar S('rvien ou cousas equ i
valt•ut.es, qm• sü na oxr~cUJ;ão sr! podem J'I'Solver em prPstaçãn 
ern·ta de dinhc•iJ•o. Em qualque!' dessas h)·polhü:ws, não lm nada 
[]Ui! delermiue o estado 1.h• insolvencia pac·a se poder invor:ttl' 
o ar·L. H:!: por.· eonsNtuPncia 1; valido todo neto de alil'nar;ãn 
ou geava1]ãu dr• hr•11s que pr•tlticac· n d1•marulndo. Xiio lm r•s
J'ort;o Jog:i r: o eapa~ di' J'a~P r· pr.'c)sum i c: o con tr·a c·i o. 

Nestas eoncli(.'ÕOS, a C!llli"Hla .que• nt'fl'l.'eei I; inclispensavef, 
como g-arantia r•;;M~neial a todas as aer;Ges (flW SP possnm r·r•
;;nln•t· na obr·i~;aeãn cif' pagac·: poi~. quanto ;ís outras, l'~~n;; 
c·ar·anlia8 st• acham na pal'le l:;;pecial do pr·ojeelo. 

ArL. 18:!, ~ 2." ,\ minha 1;cnendu a ess1~ di;;po;;itiYn t:l1'Ytt 
de l5 dia;; a dons nH:~e,:; o J)l'aZO d1• pr·r.ser·ipc;ão pa1·a ae~'ão 
provenienf(, da \"r•nda de cousa movei arredada dn vil'io J'l)lllli-
bit.orio. · 

O prazo do U:í dias estabcileciclo no projecto impot-la posi
tivarnente na ne~;ar.;iio desse direito, no qual s1~r·ia rnelltoc· não 
f'allaJ: no [H·ojecto . 

.'ia .iur·ispr·udencia adual, I'egulada pela Orei. liv .. \, tit. 17, 
c;;;;1:;; pra~os variam de um me~ a um nnno: ~·nlr·l'tanto, essa 
lr·~:rislaeiin visava pr·incipalmenle um pai~ de lel'ritorio i~;Tral 
ao~ do.- nosRo;; J111!110l'e5 Estados. . 

O eneurtam1Jlllo J'eilo pelo projecto se me ufigum injusto 
e aJ,;;ur·do . Gra\'I'S consequencios podem dahi deeot·t·er. 

A Comcn bsiio não porrclemu qui.' a venda d1} eou:;as movüis 
nu semoven te;; pó ele vm.·sm· mui tas \'1!~1'5 sobre oh,iect.os de 
alio valor, mohitial'ios, pr.·eciosidades de ac·t.e, nnim:ws dr! r·aea 
1• nutJ·os. Deixar o rompradoJ' qur• de~ernfwl;;a clr!zenas rtc 
contos cm uma acquisi(:ão destas, sem aecão, ao euflo rle :1.5 
dius eonlm o vóndeclo!' de m{t f1~ que o lesou, que llrü enl.r'l}g'Oil 
a cousa drtt~riorada, cm·to de que nem baverú tempo parn se 
de;;eoht·ir· o vicio redilihitorio, 1; Ullla e!'ueldacle que narla pócle 
jusUI'ir:ar. 

gntJ.·I.'tnnto, f·,;~e mesmo artigo chi o prazo d1• dou;; Jnezt!s 
p:u·a r, maJ•irlo prr.senle contesta c· a lt!g·itirn idadn rio Jillco nas
eirlo 1.](' ~ua rnullwr, 1.: seis rnr.~cs, depois dr• er•ssarla a cuac1;.ão, 
pac·a n eon.íuge cuact.o r,;eJamar a nullidade de seu casa
mento I ! l 

"\rl. ·J.R7, 11. Xt:Y -llf'lli,ia-,;o} assim: 
« .\ mulh1?1' vim·a. ou a sepaJ·ada do marido pnr 11nllidad•) 

01.1 annu lla~ão do ca~anH:>nt(l, al1! tO llll'Ze,; dl!poi,; da vim·cz 
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ou da ~eparal)ão j uuicial dos corpos, salvo si antes de termi-. 
nado ess1• pJ•azo tiver· expellirlo producto de eoncepção. » 

O que esta emenda altera essencialmente no projecto é a 
pln·ase final rla respectiva di;;pm;ição, que diz: « s:ilvo si antes 
ele terminado u referidu JH'azo der :í luz algum filho». 

Dar {t luz alg·um :!'ilho (J um pleonasmo mal soante, im
propr•io de um codigo, e até grosseiro. Quando se diz dar á luz 
em J•elaeão a uma mulher, sú se aJunta o complemento ob.ie
etivn ao verl.Jo havendo a inten.;.ão de designar ou de clil'i'e
rençat· os sexos. Fóra dessa hypothese ninguem o emprega, 
e um codigo não pó de ficar aquem ela linguagem vulgar. 

Mas não é tudo. O que o legislador com este dispositivo 
pretende ü impedir que a mulher passe a novo thalamo le
vando J'ructo do anterior; portanto, é preciso eomprehender 
não sú o parto natm·al como o a!Jorlo, porque de qualquer dos 
modos ella se exonera. 

E' o que a minha emenda Jaz, usando de uma expressão 
teclmica de sufficiente gener·alidade, sobre a qual tive, aliás, 
o prazer de. ouvir um illustre gynecologista desl.a Capital, que 
não enconh·ou outra mais feliz. 

Art. 228. Em vez de «a acção de nullidade ou annulla(.lão 
do casamento :~> diga-se: «a acção de annullação do casamento 
ou a acção annullatoria do casamento :~>. 

Não ha accão de nullidade no casamento. O processo para 
lmvcr a nullidade dos casamentos nullos, que são os dos 
arts. 211 c .2'12 do projecto, é o que se acha exprcssmnente 
cstaheleciclo nellc em ·seu art. :150 para serem declarados 
nullos o;; actos que o i'orem taxativamente por lei (art. 1'119, 
n. 5) . 

Não póde haver sobre isto a menor duvida. 
Portanto, fallar em acção de nullidade ou annull:v;ão do 

Ci\Ramento •l dar oi·igem a uma perniciosa confusão. 

Art. 2!llt, paragrapho unico, c art.. 2!l5- Substituam-se 
pelo seguinte; 

« Art. Em :!'alta ele expressa declaraoão em contrario, 
prevalecer:'t o regimen da communhão, relativamente aos bens 
paraphernaes, aos adquiridos na conslancia do mal.rimonil'), 
!J'em como aos fructos e accessões de todos elles :~>. 

Supprimarn-se os arts. 3i7 c 3i9. 
Es~a emenda teve por fim supprir uma lacuna, evitar nma 

conli·:ulicçiio flagranll'!, remover obscuridades c retirar do pro
jecto nm disparate. Vou provai-o por partes: 

L" A lacnrur. consiste em não se encont1·ar no projecto 
nma ~6 palavra relal.ivnmenlc á situncão .flos )lens proprios 

\ 
' 
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. do marido no regimen dutal. Não se .iusl.ifit.:a eJu aswmpl·J 
d~s:;u gravicladr; uma ombsfío lão c:vidr;nle. Qual ,; o J•J·iu
ntpto legal que vae regular a mtÜIJ1'ta ·? Nenhum. No ::;ilerwio 
dos •contractos, os juizes não saberão üomo decidir-se. 

::!." A con(l'a.dü:rtio sulla ao;; olhos. Basln. fH)L' r;m ft'tHtlCl 
um do outro os dous textos, que se chocam, para tornai-a 
1nanifesta. 

Diz o pm·agJ·aplto unico do 
ueL. 294: 

« JJ:m falta de expressa de
claraoi"w sobr<' r.• regímen d·JS 
bens e:ctra-dntaes, p•revalecerú 
o da communhão, salvo os .ca
sos de sepa.raçã.o ohrigatoria, 
previstos e mencionados neste 
codigo . 

Di :r. o ar!, :H7: 

«A mulher conserva a pro
priedade, o goso n a livre dis
posição dos bens par·aJlhe1"11aes 
observada, quanto á aliennoão 

. dos i mm oveis, :t l'ORIJ·ieeiio elo 
n1•!.. 2.82. 

. São, pot·Lanto, riu as regras cssencia.lmcnt.e oppostas as 
J'allu-se cm bens r.xtra-doLaes e no art. 317 em bens para
phernaes. 

O primeiro csLubclece para ellcs o regímen da communltão; 
o segundo o da separação absoluta, deixando-os sob a pro
priedade, o goso e a l.ivre disposição da mulher. 
. ~\. unica dit'i'erença entre os dous está em que no nrl. 29/i 
falia-se em bens extra-dotaes e no art. 3'17 em bens pnra
phernaes. ! 

Mas, bens extra-dotaes e bens paraphernaes são cousas 
synonimas, divergindo apenas a origem etymologica. 

Extra-dot.ul vem elo latim- ext1•a dotem- o que está fúl'a 
do dote, o que não ·foi comprehendido no dote; paraphernal 
yem do gt·ego pm•á, ao lado ele (erné, dote, isto é, o flUO eRt.á 
ao lado do dote, fóra delle, não comprehendido nelle. 

Sendo synonimas as palavras c podendo substituir-se in- · 
difJ'erentemente nos textos uma por outra, 'Dão é preciso mais 
nada para tornar escandalosa a contradicção. 

Não hu livro de ,iurisprudencia onde se encontrem os dous 
vocahulos empregados com qualquer di:fferença de significado; 
ao contrario, todos os autores os applicam indifferentcmcnt~. 
como synonimos, pal'a denominar os bens trazidos pela mulhet•, 
fóra ou além do· seu dote. 

Tomemos ao acaso um certo numero <le mestres dos de 
maior nota. 

Coelho da Rocha no § 2.8 diz: 
« •rodos os bens ela mulher que no casument.o f~ilo por 

dote se não comprehendem neste são paraphernaes. » 
Borges Carneiro, § Híi : 
«Os bens que a mulher leva comsigo além do dote, e que 

~n.i n i ta ú adm in isl.J•twão do marido, se r:)1amam pm•apherna,es. ~ 
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'f1·igo du LotH'f~ii'O, ~ ·JGH: 

« Cl~:unaJJJ-st~ Jllll'tiJdwrllrws ou e.l:lra-clotoes o;; l1ens CJLW a 
mull11•1' J.mz J't'JI'n dn dolt• pur.·a ea,;u r.lo Jual'ido J\ sujt)ila ú suu 
adrninisfl'aciTo.» 

•) u • 
~ . 

« i'al'llfliJel'llai!S IJIIOJ' dizn1.' t!XI.1·a-dol.aes. » 
'J'PixJ•im dt.• Fr·,.il.us, Esluu;o do Cot!itlu r:i,•il, lll'l .. J. ::i(ili: 

« IJs l~t•lt~ r•XII':t-dolat::; l.t•t'IJI l!l'siJ: r·t·;;·iJJJeiL a dt•nomiua~{lO 
/ln Jllii'Ufllil.'I'!Hll.'S. » 

:\IJ•I'I i 11- 1/r!JuJr/uii'U de ./ tlri.~[JI'U.tlr:tll:t:, vnl. :1:.!: 

« 7111/'IIJJ/U'I'IIIIl. l\ln[. g'l'l't; (jllf.\ sil;'lliJ'i" JiLJ.t}l':lfl'lll\lll. ú:dl'l:!
t/O/IIf, » 

i'laninl, \'O I. ::, t.'CI. :3", pag. :?()7: 

« 'J'ous les lJi••11s qui no sonl. rri enmpJ·is <lans la ronst.i
J.uJ.inn du doi. I'XJII't\s tJU J.aeif.c, ni sul.ll·ngu~ par· f'lllJllni •m pu~· 
t'•t~liallgo it dus llit•ns dolaux sunt. pal'aplit•r:murx ... 

Pal'apiH·r·nal \'CU dit"t.' lllli'S t.lt• la dot.-paru. :'1. eol•\ z.:t 
{r!rllr1, dot.» 

llallo:t.- Repertoii'U de leui~lation: 

« Poraphernal. suf1011imr: dn ·mot err.lra-dota.l. » 
Di:<penso-nre de cil.ur outros por me p;u·,•e•~r j;í dmnusiada 

c~ I a ~~ar·gn. 
A raz~n dc~sa rwtor·ia conll·adict;;io no ]Wo.ieclo foi sim

J1lesrnent.e ·~sta: o pro.icrto pr·imit.iYo tio St·. Clovis Bcviluqua 
adn]ti.<Hl textualmente como prineipio regula(Jor do regimen 
dof' lJf•ns JHll'apilt'i'llUt'S o al'l. :31 'i. ·~stailelecendo a st'JHU'a~;fio, 
CJtJ•• ,; ., ,.,_•gim••n Yig···nL•: dt.' aceúr·do eom o dil'cito J'OlllJUlo: 
l11ll.l\'<' uma emenda na Camara. quu st: conyerlé•u no pn.t·a
):!'l'llJllln unic·o do art.. :!\H, l'stabeleccndn o ·regímen opposto, 
da t~ommunliiio. Essa enwnda foi appl'O\'Uda; mas na redac..:ã~) 
final do pr·n.iccl.o ••squecr•r·am-sc de t•liminaJ• o dbpositiYo do 
ar·l .. li. qut"• com o noYn adoptado vinha enlliclir. 

Ao' St•nado compel.t' apnr·:n· essa rehm·ba. pronunciando-sr:: 
cldiniliYanwnte ~obre qual do~ dous regimeus JH'efl•re para 
o:·sst"•s hens dado silencio do conlrneto nnl.enupcial: si o da· 
elllllllllll1iliin, si n da sPparaçiio .. 

n qut.' niío pôde fiem·. sem deslustJ·,: para a obra lcgis
Jnl int, ,; essa cont.radicção t:lamorosa. que faria o desesvero 
dns .iuize;; f' trilmnar.s ,. IJast.aria para desacreditar o legis-
laflnr·. · 

•rt•uho sujeitado o caso ;í opinifio de divel'SOS mag·istrados, 
'LrlYogado~ " juriseonsultos. e ainda não encontrei. um ~ó que 
n<io ;;r•n!bse a rwc••ssiclnde de colTigil-o. 

O illusi r·c Sr. desrmbm·gador YieiJ'a Ferreira, que eorrt 
snlil'iluflt• ll'm acmnpaniladn pt•la imJ)r'l'lBa os trabalho~ da 
l:nmmissiío do Senadu I' lftn in,iuslo foi na apr(•ciaçiTo de 
algumns das minhas <'lltr·ndn,;, ai'JI(Jn e;; ln (dicissirna. 
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3." A ob;;t.:l.ll'idadf! consi;;lf' 110 qu•· dispür~ " al'l. :!OS quant~ 
aos bens adquiridos no t•e~;·imen dolnl. tnatllhHitlo applitmt•-lltes 
o disposto nu t.:apitulo ulliuenlu ao da eunnnunltiitl tmt·l=ial. 

Ot'a, si o pl'O.it!clO. llt)"art. '![l't, ptll'Ut;Taplto unico, esltt
belt!ee tt eonuuunltiío eomo l'P:;n·a para us lJL'ils t.•xt.rudoltw:', 
.isto ,: .. pat·a us bens niio eontpt·eltt!lld idos 1111 dul.t•, ]H.ISSttid"" 
pela utulltr•t' a•t ca,.;at·-st•, niiu púdt• mnnr:al' applieat· au,.; adqui
t·idos o t't!g'illlell da eommunhfin pat't"ial, pt.ll'qlli' """'' l'í'Hilllt'JI 
eonsist.e t•xtwlanwnt.e cm t!xeluir da eonununllli11 u,; possuitlo,.; 
JWlns eonjugt•,.; ao e asarem. 1~' muito mais eut·ial. poi;;. incluit·, ~~·•w.-, t!U l'ií: na t•tnr•ntla, 
os aclquiJ·iclos •"nlt'C os JJens que se eomtnunit.:ant, sal\'n elau·
sula paeLual ~~m eont.n1rio, St!ll1 pt't•eisnt· ru~.L'I' t•el't!l't•lleb alguma 
ao I!apiLulo altinrnl.'! :'t cnnllllUilhi'í.o pat·cial . 

. li;', ftOrlanto, um cli;;posil.ivn que niín faz siniio eomplictH', 
eum a sua rci'Pt'eneia mal cal:tiua, uma quesLi'í.n :'iilll[llit~i;;sima. 

~." O dispal'aLe a que cm eomct;o mr• rc•l'rt·i esL:'i na plira,.;.) 
l'inal elo ar·L. :2\H, pat·a1;r·aplw utlico. RepeLit·,•i de noYo es~'~ 
dispositivo: « ]<;m J'alla dr I'XJII'Cssa dnelat'tll;i'í.o sobt•e u r•!
g·imfln dos bens f'x:t.r·tuloLaes, pt.'tJ\'tllecer·it o da eommunhiío, 
salvo os casos i/e SPJJII'I'W''ÍO nlrriuotnria Jil'f~I!Ísl.os e ·m.uncimuulos 

n"slu 1;odif!o ». Os ea~o;; de sc•pat•a(:i'í.o oheigal.oria pr·r•vislos f' lllt'IH~ionad:Js 
110 pl'o.icelo si'í.o os elo ar·L. 265. 

Mas. si nos c:1sos ahi mencionado;; pelo l•·g·i,;lat.l•W, n r·P-
gimen maiYimonial ,·. o da scpat·ar:iín nlwigal.fH·ia dos l~t•tls. a 
que vem o artigo :!\J.'o, par·agTaplio unien. eXt:lqtl.nandtt ''""''" 
r~asos do numer·o claque] les Pll1 quP pr·••va l••t•.t• n r·r•f!i lllf'll •Ü 

conununhão par·a o,; heus ''xtraclolaes '! 
Só póde haver bens nxlradolaes no rn:;imcn rlolal. Cnn-

straltgr-rnc aU• eser·f•\'t'J' ,,;;la pr·oposiçiín, porque lt:rnht·a ~.lt', t.le 

la Palissc. P·ol'lttnto, di7.er· que no;; easos rk sepat•at;i'í.o oltr·i.,:tli'nr·i:t 
enumerados na lei nfw lm e0!11il1Uililiío dos ]H\llS I'Xlt·adola•·~ 
t•(]uiYnlr!l'ia a dispôr· que não siío validos, por· viein ti.' r·nns•·n
l.irnenLtJ, o;; eonLractos er•lellt·ado;; pelos alisolulallll'lll.t• irwa
paz..,;:, qtlt' n,; nascil.ut·o;; niín pndt•rn U•slar· nn qu•• nã11 lr•••ill 
•'l'feilo juridieo os aclos pr·aliendos Jlf•lo mOI'I.O. 

Falta-me apenas fallar· da suppl't'i\~iío quP lamlter\i pr·opuz 

do art. 3·18. 
Diz rlle: 
«Si o marido, como :H.lminisl.t·ador r~onstil.nidn para ndrni

nisl r·at· os lwns parapltt'l'IHll!:~ nu pal'l iculat't!,; da mtilller. j'rJr 
disp~nsrulo. pOI' clrwsula r::t:)l'I'"S.SII. de 1il't'.'/(ll'-lhr· r:t111las, ,,l!fi.Í 

.1·óuteutr~ obt•iuado a reslit.uir o~ f1·ucLo;; r•~i~l.,~nl.t•s: 
T, (('1/.ft.ll.r/O r•llr.t /JU' 7JCdh• conlas.: 
H. quando lhe cas;;at· n mandato: 
TTI, quando dissolYida a soeiedadil con.inJ;al. 
:r.:m pr·imeil·o lol:(ar. niío :M·i romo r~ qw• n manrlanlf' rôde 

pedir eonte.~ ao rnandal.ar·io quandn por daustda Pxpr·t•ssa o 
dispensa de prcslal-as, 
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EJr1 sogundo Jogar, não comprehendo por rrue razão o 
mandalar·io, PI'f~stando contas, ha de ser obrigado sómente a 
J•esLil.uit· os l'mctos exist.enLes, dando-se-lhe assim o direito 
de uão restituir· todos os J'mctos que elle tiver oxLI'nvintlo, 
co11su rn i do ou iT!clcvidamen Le apl'opl'iado. 

Semelhante pr·eceiLo é inconveniente, anLi,juridico c gl'a
vemente eomprometf.eclor dos. interesses que visa aeautelar. 

Nestas condições, só resta eliminai-o. Si o contracto an
l.rmupcinl estabelecer.· o regímen da separação para os lJons 
paraphornaes u a mulher resolver, entretanto, consLiLuir o 
mar.ido seu procurador para administrai-os, o que convém ,; 
deixai-a inteiramente livro para :l'ixar como entender as con
diçues do mandal.o, que neste caso :t'iear:í. subOI'dinado, não só 
an que ella estipular, como aos p!'incipios reguladores da rna
lrria do mamlnto. largamente desenvolvido na parLo especial 
do projecto . 

.Por todas essas razões acredito que esta emenda é da
quellas que não podem ser rejeitadas sem pre,iudicar grave
monte n intelligcncia e o acrrto ela lei em elaboração. 

ArL. 2!l7. Substitua-se: 
«Os moveis dotaes que, em parte ou no t.odo, constituirem 

o dote, poderão. ser, por clausula expressa, transferidos para 
o domínio do mm•.ido, que dar:í. hypotheca do immoveis seus 
para responder pelo respectivo valor. 

Paragrapho unico. Os immoveis dotaes não poderão ser 
objecto dessa transferencia. ~ 

A Commissão rejeitou esta emenda, que, entretanto, eu 
reputo altamente acauteladora dos interesses ela mulher, o do 
proprio casal, no regimen dotar. 

O dispositivo emendado dispõe que, na falta de clausula 
expressa em contrario, os moveis componentes do dote se 
reputam tran!'rferidos ao domínio do marido, mas que os im
movois só se transferem por clausula expressa. 

A minha emenda admitte essa t.ransferencia, mas exige 
~lausnla expressa, relativamenf.e aos moveis; prohibe-:i, porém, 
quanto aos immoveis. 

Comprohende-se realmente que os bons moveis possam ou 
devam ser objecto dessa translação para o dominio do marid?, 
uma vez que do seu valor olle garanta a mulher. A proprm 
nnLnreza desses bons aconselha, na maioria dos casos, a con
veniencia de se deixar liberdade ao marido para alienai-os, e 
por isso deve a lei consentir que tenham os interessados .o 
direito de assim pactuar na escriptura antenupcial; não ha
vendo, todavia, razão para se determinar que essa translação 
se opere só pelo silencio do contracto, porque isso vem crear 
r.onst.mngimento para o dotador nos casos em que os moveis 
rlot.aes devam, pela sua import.ancia., •conseTVar-se inalienaveis. 

I 
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l~' para evitar esse con,;L!·augimettLu tJUe a lllinlta emenda 
prohibe a transla~~ão elos immoveis. 

l~ssa translação ü uma prova de coHJ'ia1wa dada ao uu
hente. Desde que a lei a pennitta, é um vcxmÚe para os dota
dores, sobretudo quando estes são os paes, estabelecer· a clau
sula contraria, que importa virtualmente crn manifestação d':! 
desconfiança. · 

Um pae pt'>de consenti!· no casamcuto elo) sua filha vela 
forte inclinaeão desta pelo seu noivo, e mesmo pelas quali
dades moraes deste, sem desconlwcet·, cnl.l'clanto, que lhe :l'al!a 
o senso pmlico de economia ou ruesrno que elle é um dissipado;·. 
Obrigai-o em tal caso a recusar ao seu Juturo g·cnro, sobre
tudo si este ·~ um homem susceptivel, a propriedade elos hen~ 
com que a solicitude patel'nn. deseja amparar o futuro do 
casal, é crear-lhe uma siluat~ão dolorosa. 

A' lei ci que eumpt·e inl.oé•rvir nestes casos eurn us ~euH 
remedias salutares. 

Dar ao marido a propriedade e o direi to ele dispor livre
mente elos bens clotaes •\ em principio, burlar o dote, tor
nando-o sem objectivo, coufundinclo-o com o regímen da com
munhão. Pouco vale para a mulher a. g-amntia dos bens do 
marido; si este dissipa os t.lella, não é de esperar que saiba 
conservar os proprios. 

E' por isso que no domiuio ela leg·islao;ão vigent.o~, omissa 
•·) del'eil,uosa, nessa matel'ia, m ixlo. de romau is mo c feudalismo, 
sem l.exl.os elm·os e precisos. o reg-ímen dol.al raramente se 
rn·at.it:a, ou se clesnal.ura por complel.o quando é pratitmdo. 

O dol.e deve ser protegido pela inalienabilidade, que é a 
garantia da mulher no caso de viuvez, ,garanUa do casal c dos 
:;cus filhos contra as vicissitudes futuras da sorte, garantia 
do proprio marido contm os seus desregramentos. A lei devi! 
apenas prevenir a hypolhese da alienação para os casos ex
tremos, como o proprio projecto o faz no arL. 300. 

Foi nestas idéas e nestes sentimentos que redigi a minlH\ 
emenda. Rejeitada ella, o Cocligo nada terá melhorado do que 
existe- actualmente, deixar{t o regimen do tal organizado como 
uma simples superfetacão legislativa c ficará, portanto, abaixo 
dos codigos elas outras nacões cultas; e isso quando parece 
provavel que se vae decretar a liberdade de testar, da qual 
decorrerá necessariamente a frequencia elos dotes. 

Art. 299. Substitua-se: 
« O marido, quando proprietario do dote, ou de partn 

deste, . por effeiLo da transferencia effectuada nos termos do 
art. 297, p6de dispôr dos bens transferidos, correndo por sua 
conta todos os riscos c vantagens. » 

Offereci esta emenda, que não foi acccHa, apenas para 
tornar betn clal'a a rcrerencia ao nrt. .2.0i c Jlal'a evitar todo 
equivoco.: 
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1 d.llll f.•I'I'PiLo, o pi·o.it~ulo di:r.: « Quuntlo o dol.u .impol'tat• 
ai it~hauão, 11 JIHll'ido uonsidero.1·-sr;-l1a Jl!'Oprielario o poder·á 
rlispór do~ bens doLo.cs » dando uma lalitude que pódc vir a 
ser i neonYt!l1 i ente na Pl'tllica, quando sô uma parte do dote, ·~ 
nün todo ellu, houver sido 1.l'ansJ'ericlo. ao marido. Não havia, 
poi:;, razão alguma pam a rejeição da emenda. 

,\1·1.. ~1:32. nesumarn-sc os §§ 1." c 2", dispondo: 

« lhH·agraplio unic.o. Si ambos :l'orem tJUipados, as mãe~ 
r:.unst,I'\'H.l'ií.n u111 ~ua eollliJanhia as :l'ilhas emquant.o menorel'!, 
e os filhos aLü a idade r.lu seis annos; o pac tcrú sob sua 
gua1·Lla os J'illius maio1·es ele seis annos. » 

o p1·o.i oeto eon l.1'm L1:es regl'a~ d is Lindas sobre a ma teria. 
?in r:orpo do a1·1 .. ;~~l2 declara que, dado o clcsquitc, a rJosse 

tlu,;; :filho;; caberá ao con,iuge innocente. 
No ~ J" cletrmnina que, si ambos :l'ol'ell1 culpados, a mtí.e 

lt'I'<Í o diruilo de conservar um sua companhia as :!'.ilhas em
quanto menores e os :l'ilhos até seis annos. 

:"'n § ~ .. r:sla!Jelt!Ct! e~La regm: «os :l'ilhos maiores de seis 
atlllo~ set·ão c~Jtl,regue~ :'! gtJarcla. do pue ». 

Xão tendo r!sle ~ 2" uenhuma subot·clinac.fío logica, nem 
;;t·ummaLieal, ao anLet·iot.', fica elle :;endo uma regt·a i;;olada, 
dominanr;Jo lodo o at·Ugo, e portanto modi l'icando a paJ·t.t~ ini
eial rlelle. 

'PI.Íclü dal1i inl'erü-s,~ que, mesmo ua hypol11ese de ser o 
marido con.iug·e culpario, cah·~-ll1e a guai·cla dos filhos vw·iics, 
Lle~d(• que esté•;; atLin,iam os seis anno;; ele idade . 

. \ chicana. ;;cmp1·e fr•t·l.il ele reem:;;os, em um Jlaiz de J.H'O
:I'uttda ignoraneia como o nosso, alliada <L mú :l'é de qualqurr 
,iuiz dcse,ioso ele seryil.· aos interesses ele algum potentado, 
aeilal'Ú .base nesse texto para assim dt!ciclil', scmrn·e que houver 
eonven icncia. 

Sr•J11.1.'-St! entretanto que não tl esta a inleneão do legis
lado I'. O quu c !I e pretende clizet· 1; que, si arnbos :!'orem eu l
pado,.:, J'iqur: a mãe com n. posse das filhas até a maioridade, 
n dos filhos mcnm·es r.le ~eis annos, os quacs di!J)Ois dessa. 
idadP calll!l11 sob a guarda paterna. 

?I las pot•qtw niio dize l-o clnramen te, expl'essnmcntc, sem 
r.quiYoco possível, sem deixar nun·gem i\ eliicana. elas .inter~ 
pt•ol.af;,t1e~ capciosns ? 

Qual a YanLag-um r.le mantc1• na lei um texto que se presta 
nos n t•clis da ralmlir:f! l.l'air;ocira, quando rl Ui o :l'acil cmcnclal-o ? 

Pois niio são ~t'nneol.e clua~ as rcgTas que o legislador que~· 
pI' e:; e L'f.'\'0 e, a pt·i nwi I.' a para o e aso em que h a um con,iug-n 
innnr•cnl.r c nutt·a pn.t•a o easo c1n que embos são culpados? 

Si assim r:, r:omo ptmso, nada mais simples elo que fazei-o 
pela fúrma que propuz. 

;, 
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A 1niul1a t'JJWJH!a é ]Joi:;; úLtquellas :paru. euja l'P.iui1~fíu niio 
l1a l.•xplil~<l\:iifl pu,;sh·f.'J. B' cif.• simrlPs l'cducr:iio, mas lm easn5 
0111 que a redaeçiio 1! tu•io. 

-
:\rt~. :313 r• :~ii. A Commi~~iio niio lomou T'l·~olur:in al

g·urna par·a ~a!la1· a,; eonl.!·ndir;ii•·~ qw• 1'11 lno~ll·•·i I!Xi,;l il't'111 111> 
qu,. dispü1! l',;[p,; duu,; al·fi;.:l•~. hf'JIJ t:I)IIH• <'lll1·r: ·~lk·s 1: os 
a1•f,;. 21 J e :?21:i. 

Vou r•11Jloeal-os u n~ um fac I' do,; ou l.1·o~, pa1·a l.oJ'1Hll' lJum 
sonsiyni.~ ••ssas eonl1·adir;f1c~, sublinl!ando-ns: 

A1·L. 211. E' nullo c de 
nenhum effl:il.o, 1•111 l'l'!!aeão aos 
e ou ira h cnLcs e aus /i lhos. o 
easnmenlo I'P.iln 1wm inl't·:w1;ão 
dos ns. I a VIU do ::t~.·l .. !Si. 

:\rt.. :!:?(i. Embol'a nu li o ou 
annu!JaycJ (m·t:;;. 212 o se
g·uinlcs). quando r:oulrahido de 
boa (ú 1.101' amLos os IJOl!jug·es, 
1.1 casa m•~nlo, cm relar;.ão a es
t.es como aos filhos, produz 
Ludo:; os c.f.CeiLos IJÍYis, desde a 
data da sua celebra~:ão. 

Paragrapllo unico. Si um só 
dos con,iuges estava. de úoa fé, 
ao celebrar o easamenLo, os 
seus effeitos eivis só a esse 
e aos filhos aproveitarão. 

:\1·1 .. ::1.\:L :-;iio legit.inw~ os 
fill1os eoncddclos nn e1111SI an·
cia dn •·asamcnln, ainda que 
annnllado. ou nullo si se coll
tmh.iu dr: boa (li. 

:\1.·!.. :3i·í. :\. 'l'ilia~'iio pal.et·ua 
<'' rnatc•l'lla podt•m I'I'I'Hill ar do 
r·asamPnh• di•IJ!nl'adn lli!llo, 
ainda mesmo sem as cundir:ücs 
do Jlll talivo. · 

Si na di;;posi(:iio do at·L :3.\:J niio ~e Jizer· refCl'CIIeia ex..: 
J,)!'e;;:;;a ao ael.. 22G, para !.orna!' elai·o qur~ •i doulri11a de;;te 
(]Lle alli se repel.e, .ficará em COIILI·adi(;.iio o art,. :3.\::l eom o 
al't.. :!!L onde se r!specif'ir:nm niLo easos de easamenl.os que 
111io p;·orlu:;em. e((eito alr;n111, IIWSmo quanto aos li lhos. P:u·a 
não deixa!' duYicla sob1.·e ser este o suu pensamento, a Com
missão adoptou e ol'fereceu a emenda que cu llaYia apre
sentado no primeiro Lurnn dos nossos tmball!os, excluindo os 
easos do art. 211. elo principio estabelecido no art. 220 sobre 
o vinculo •contrnhido de• boa fé. Por·Lnnto, nos J•el'eridos casos, 
nem a excusa da I.Joa l'•i empr.·esta o menol' el'feiLo ao casa
;Jwnlo. mesmo quanto aos filhos. 

Até ah.i, pois, co111 uma simples referencin, tudo J'iea 
sanado. 

l\fas o a1·t. 37.1 \'Cm dcstru ir l.oda essa hamwn ia. :JJ:IIe 
à ispije que nem é nocessaria a hoa l'•i ele um rios eon.iug('S :w 
menos, isln •'· a~ condições do l!a~amr.nlo putnliYo, par·a dclet·
mlnu.r a l'ilia(;.ão pa.ter·na n malernn. Esta prídc rcsulf.al.' elo 
easameulo Jlllilo. c1nbora sem essas condir,:6es. 

Si pei·mnHeccr no Cndig'O esf.p artigo vac pela ag-ua abahl) 
a doutrina elos arts. 2t I, ::?2(; e 31,3, 
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E' indispcnsuvcl porlmtlo eliminai-o, ou então vollar al.raz 
c revêr aquolla doutrina. 

Art. H3. Em vez de «no avô paLcrno c, não oxistindo 
este, ao materno», diga-se: «ao avO paterno ou materno». 

A mesma emenda ao art". 415, n. 1 .. 
Não ha razão alguma, theot·ica ou pratica, moral ou social, 

para essa proferencia com que o projecto innova o nosso 
direito, do avô paterno sobre o materno. Entretanto, com ella, 
o {L sombra della, podem vir a ser prejudicados milhares de 
Ol'plJãos, todas as vezes que o avO materno levar vantagem . 
ao patcJ·no, em educação, em moralidade, cm fortuna, cm 
affeição pelo neto. Não raro acontec;erá que o preferido pela 
lei nem conhe!)a o descendente do que vae assumir a tutella . 

.A.proforencia nestes cas·os é claquellas que se elevem deixar, 
por todas as J•azões, ao bom arbítrio do juiz, que docidir:'L se
gundo as circumstancias. 

Allegou-so na Commissão que isso é dar mais uma attri
hul!)ão aos juizos prevaricadores. Mas os prevaricadores 
acharão pretextos, evasivas, subteri'ugios, para illudir o pre
ceito da lei. Em todo caso haverá sempre recurso das suas 
decisões, quando ellas forem contrarias aos interesses dos 
menor·es. 

O dispositivo não vem pois sinão tolher a acção bern
:l'a7.eja dos ;juizes honestos, dignos, fieis ao cumprimento iotratJ
sigentc da lei. Só estes é que i'icariio poiados, por esse preceito 
inconvonieniissimo, para salvar os menores do mal que a lei 
l!Jcs vem fazer. 

Ao art. 418 offeroci a seguinte emenda additiva: 
« Paragr•apho unico. Serão preferidas para tutores pessoa;; 

abonadas, que, além de se incumbirem da guarda, protecção c 
educação -dos menores, se obriguem, por termo, a pagar pelos 
seus serviços os salarios arbitrados pelo .iuiz, de accôrdo com 
a edade, capacidade e robustez physica do tutelado. Esses sala
rios serão recolhidos mensalmente â Caixa Economica, em 
nome do menor, devendo a caderneta de que constar o deposito 
ser apresentada no fim de cada semestre ao .iuiz, que lhe porá 
o visto e mandará. intimar o tutor ao cumprimento dessa obri
gaoão, ou destituil-o-ha da tutela, quando se mostrar impon
t.ual. Depois elos 16 annos, o menor terá o direito de pedir ao 
,iuiz a remooão de sua tutela, propondo novo tutor, ou de re
clamar augmento de salarios, devendo dar justas razões para 
ser attendido. Os menores rebeldes serão enviados para as 
Colonias Correccionaes. » 

A Commissão re,ieitou-a, sob o fundamento de que « ella 
constitue uma regulamentaoão detalhada nas funcoões dos tu
tores e que não se coadunam com o modo de formular os ar-
tigo~ do Cidigo. » . 

C!onfcsso que poderia. ter desdobrado o assumpl.o cm dons 
ou trng pn,ragraphos; mas preferi enfeixai-o em um s6, para 
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manter-lhe a unidade, porque rea!menle ahi só se trata de 
uma unica providencia legal. 

Basta ler a emenda para percebet· que não regulamentei 
funcc.ues de tutores. 

Procurei apenas acudir, com uma medida de defesa, ao::; 
orphãos miseraveis, que o projecto qualii'ica de abandonados, 
e cujo abandono aggrava, limitando-se a declarar que «ficam 
sob a guarda do Estado·nos recolhimentos espcciacs, c na falta 
destes sob a guarda das 11essoas, que, volunlaria c gratuitamente, 
se encarregam da sua criac.ão ». 

Onde existem esses estabelecimentos, por esle Brazil afóra, 
ninguem sabe; mas o que todos sabem ó que, á falta delles 
esses infelizes são condemnaclos ú yagabunclagem das ruas em 
todos os centros populosos, intoxicando-se de todos os ve
nenos geradores elo crime e ela ociosidade ou ú explorac.ão do 
mandonismo local, que sob o pretexto ela orphanclade os tem 
e>scravizados aos seus serviços, oblcnclo, com a cumplicidade 
dos juizes, trabalhadores gratuitos. 

E' isto o que. hoje se observa; apezar do que em bene
ficio delles estatuem as velhas Orclcnar..ões, a respeito de suas 
soldadas. 

O que a minha emenda faz e: 
1 •, estabelecer para os juizes a obrigação ele se lhes darem 

tutores; 
2•, reconhecer-lhes o direito ele receberem salarios pelos 

seus serviços; . • , 
3", cercar de garantias esse direito, dando fórma úquella 

obrigação. . 
Tudo isto poderia ser desenvolvido em muitos paragraphos, 

como póde ficar comprehencliclo em um só; nem vejo razão 
para que o numero de paragraphos possa influir sobre a cla
reza elos preceitos que se seguem e se completam sob o unico 
pensamento de proteger esta classe de infelizes, dos quaes o 
pro.i ecto se descarta com uma disposição falha, anodyma "' 
fugaz. 

O primeiro dever do legislador é preoccupar-se dos hu
mildes e dos fracos, que são a grande maioria em todas a;; 
sociedades. Longe disso o projecto peiora a situação dos me
nores abandonados, abolindo tacitamente o regímen das sol
dadas e tornando assim mais. franca essa exploração, que é 
ainda um derradeiro traco ela escravidão no Brazil. 

Em defesa da minha emenda, que reputo merecedora da 
approvação do Senado, concluirei com as palavras que ao offe
recel-a escrevi em sua ,justificação. 

Habituar esses infelizes ao. trabalho, na medida de seu 
desenvolvimento physico, velar pela .iusta retribuição dos seus 
serviços, formar-lhe;; uma accumulacão proveitosa para . OiJ 
·primeiros dias da maioridade, é não só um dever de justtc.a 
e humanidade como fazer obr'a social de grande alcance, 
creanclo-lile:s est.imulos de actividade, habilos de economia, con·-

Vol. VIII 4. 
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fiar11.'a rro pr·oprio usl'or·r:.o, arub.i~ão de lU!!l'OS lwneslos e dt• 
maiores ac!!urnular;ües- resullados estes que são oulros lanlos 
4.eios de cng·ondrat· cidadãos uteis c Joroas econornicas sau
davcis. 

E' III'SLI's irrluilus lJllL' su irrspir·;t " tulrlitiYo ni'J't•r·et,irln, 
l'll,in. rd'J'ir·aeia clr1pendc das fl'll•mas elo pr·nerssn 1]111' r•rrr r·.adu 
J~stad11 st• r·~la!Jelecul'fiJII L'IJJ pr·ul elos L'i'.i'eilus pr·aLir·."s diJ SI.'LLS 
]ll'UGU i Jns . 

A "slmSSii;'. du lerrrpo quu nw J'oi nui.IJI'J.;'HIIII rr;io "'" i"'l'
nrii.Le desenvolver a ar·g·uruenl.ar;ilo, que precbar:ia ~er· Joug·a, 
em favor· do duas outras emendas minhas rc•,jeilaclas, pl'in
e.i pai nwnlo a ulLi r na- as q ur. d i"-1~111 rospei lo ao inslitu Lo ela 
lesão l'llot·nw, e :i Jil1m·clade ilo Lostar. 

Reservo-me pois para suslcnlal-as da Lri!Juna. 
:\liús o que eu lirrlra pot· firn esserwial, na l'lahoJ·ac;ãn 

cleslc voto em provar a iu,iusli(:.a ela Commissão, re.ieiln;lcln 
ernt•lldas que illlPI.'lisstLJII a iJlli'IIIOIIia, a ~.:olii!J'eneia, a elat·r:"-a ;· 
a relativa perfeição elo projecto. 

Aquellas outras envolvem questões de cloul!'ina, sobl'e a;; 
quaus a opinião dos honrados collegas pócle ser melhor do qLw 
tt minha, e serú necessal'iamcnte muito mais' bem defendida 
do que esta. 

Quanto ús que Jazem ob.ieeto deste parecer, não. Ous<J 
repetir, cmwluindo, que a razão se acha inteiramente do meu 
lado, e que pai'tl· à sua re.ieir;ão não ha defesa possiyeJ. 

Sala das Commissües, .i ele dezembro de 1912. -Moniz 
F1•eb·e. 

Enwndas o({e1·ecidas na ,'J• discussão do P~ojecto 
do C Otlia o Oiv'il 

A' Comrnissão Espeeial do Coclig·o Civil for:am presente;;;:.,.:; 
segui11l.r:s emendas cluranle a f.et·!!eil'a discussão do projecto _; 
assim sobr.·e ellas se manifesta. 

N. 1 
A lei preliminar: 
On.cle se diz «Lei preliminar» diga-se « Tntroducção ». 

Feliciano Pcnna. 
A Comm issão acceita esta emenda. 

N. 2 

«O Codigo Civil entrará em vigor a 1 ele janeiro ele 1915. 
-Leopoldo de Bnlhücs. 

A Commissão accei1.a a emenda, com a modificação se
guinte: «cm vez ele» l ri•' janeiro ele 1915, diga-se: « 1~ mezes 
clcpois rlii ofJ'icialrnr~nll' pulJ!ieacla », collocanclo-se este arligo, 
como penul timo elo Pl'O,i e elo. 

• 



• 

51 

N. 3 
A' Lei .Preliminar: 
JJ;mcnda pam ser· eolloeada depois elo art. zo: 
«A n!JJ•igatnriedad•• da~ l<!i~. quaudo não rixem outr·o 

f•t·azu, t:orrH~<.;ar·:í 1111 Di~Lr·it;LO Vccl<•ral Ll'es dia~ depois dr~ 
nf'rieiallll'-'lllt> Jnilili<:ada, quini:<: dias no Estado do Rio r.le Ja
Jwil·o, IJ·iutu dias nus E~lados .JJHLI'iLimns "no de Minas GeJ·ucs. 
cr:m dias nos ou LJ·us euJllf.ll.'l'IWnclídas a,; eircumsluucius não 
L'O!lsl.i Lu idas r;rrt Estado::;. 

Quandu a <JX<!eu•.:·~'.J da,; leis dt:peJil.I<JJ.' du l'egulanwnLa(;fi•J, 
ns pr·a;:11s se <"<lltlur·~u da ,,ulJ!il:ar.,fío dos respuclivos rcgula
IIW IJI .. ns . 

.Par·a:or·apliu unieo. Nu:; pai..:es esll'angeiro::; u obrigalo
riudad•! IJOJI!e<.)ar·:í ••.iJII\1.1 dias dupob ela chegada do primeiro 
<'Ol'reiu expedido da Capital :Federal após a publicação».
Feliciano Penna. 

;;\. Commis:;ãu. ;we•~ila a J!IIW!IIla. supprimindo a 2" parte de 
«Q~ando» a «regulamentos» e modificando assim o paragraph 
Ull!CO: 

«Nos paiws estrangeiros a obrigatoriedade começará qua
tro me~e.s depois de oJ'ficialmenle publicada na Capital Fe
deral.» 

N. 4 

Ao paragrapho elo art. so da lei preliminar, substitua-se 
por este : • 

«ÜS :l'ilhos durante a menoridade e a mulher ca::;ada, em
quanto durar a sociedade conjugal, seguirão nas relacões dvi~ 
a lei nacional dÇJ pue e elo marido.»- Fcl-ieiano Penna. 

A Commissão substituiu esta emenda pel.a seguinte : 

«Supprima-se o paragrapho unico do art. S.::o 

N. 5 
«Ao art. 2. o : 

O arl. zo está deslocado por se achar entre os que tratam 
dos effeitos da lei no tempo. Deve, pois. passar a ser 7°, isto 
é, o 1" dos que tr.atam dos effeitos da lei no espaço, passando o 
actual art. 3° a ser zo, e assim por deante.-Leopoldo de Bu
lhões. 

A ·Commissão acceita a emenda. 

N. 6 
Ao art. 3." : § L" Supprima-se. - § 2.0 Supprima-se. 

§ 3." Supprirna-sr.- Lco)l.oldo âc Bnlhões. 
1\ · Com missão não acceita a umenda. 
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N. 8 

Emenda ao paragmpho unico do art. s• da Lei 
minar: 

Preli-

Additc-se o :;egu inLL': «::\alvo: J", a mullwt· lJt'a;(ileira que 
c~sar com estrangeiro, a qual eonservar:i a sua nacionalidade; 
2", os menores filhos ele eslrangeirns, nascidos no Brazil, não 
estanclo aquelle ao sm·vi(,!O ela sua nação, os quaes manterão 
sua qual idade cln br.aziloiros, deixando Lambem elo seguir o es
ta Luto pessoal do pae. »- Cuulw Pcill'usa. ' 

A Commissão não acceila a (;;monda. 

N. 9 
Ao art. 9. •: 

N. i. Supprimam-se as palavras : 4:POr havei-a perdido 
em um paiz, sem a adquirir cm outro.»-Leopoldo de Bulhões. 

A Commissão acceita a emenda. 

N. 10 

Ao art. 11 : 

;A·ccrcseen Le-se : «;Si, flOl't'\m, um Las as parles Lct~lll a 
mesma nacionalidade, podem observar as fórmas determinadas 
cm ·sua lei nacional.»- Lco}Jolrlo llu Bnlhõcs. 

A Commissão não acceita a emenda. 

N. H 

Ao art. 11 : 
c Supprimam-sc as palavras: «e do tempo.»- Fel'iciano 

Penna.:t> 
A Commissão acceita a emenda. 

N. 12 

Ao art. 13: Substitua-se ·pelo ~eguinle: « ~1\.: subsislencia e 
os effeitos das. obrigações serão regulados pela lei estipulada 
pelas partes. Em í'.alta de declaração expressa, serão regula
dos pela lei elo Jogar em forem contrahidas. 

Paragrapho unico: N. I. Supprima-se. - N. II. Suppri
ma-se.- N. III. Supprima-se .. - N. IV. Supprima-se.- Leo
poldo da Bnlhões:'> 

A Commissão não acceita o. cmenria. 

' :,, 
'' ~ '·' 
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N. 13 
A' Lei Preliminar : 
ColloquP-sr> n lr•xto elo ar I. I •, rm ;;rgu i.-la ao al't.. 8".

Feliciano Penna.. » 

A Commissão não acceita a emenda. 

N. 14 

Ao art. H da Lei Preliminar : 
Substituam-sr as pn.la.vra,;: « 1wln h• i nari·onnl rlo Jallc

eido ... » aL•~ final, JWias ,;pg-uinL•·s: 
«Pela lei brazileira, si o estrangeiro fallecido era casado 

com brazileira, ou deixar filhos lmizileiros.» • 

Sala das sessões, 28 ele sr.lemht·o de Hll:?.- Moni'::; F1•eirc. 

A Commissfío ::weeiln a rmenila, LlailfJo ao ar·l.ig·o a srguinLc 
rcdaccfío: 

«Art. 14. A successão legitima ou testamentaria, a ordem 
da vocacão hereditn-ria, os direitos dos herdeiros e a validade 
intrínseca das disposicões do testamento, qualquer que ~eja a 
natureza dos bens e o paiz onde se acham, guardado o disposto 
neste cocligo aeerca elas het·an•.:as vagas abel'l.as no Brazil, obe
decerão {, lei i1acional do 11'alleciclo: si este, po1·ém, era ca
sado com brazileira, ou tiver deixado l'ilhos brazHeiros, fica
rão su,ieitos tt lei brazileira.» 

N. 15 

Ao art. 18: 

«Os autores nacionaes ou estrangeiros, residentes fóra 
do paiz, ou que delle .se ausentarem durante a lide, prestarão 
nas accões que propuzerem, quando o réo o requerer, caucão 
sufficiente ás custas, si não tiverem no Brazil bens immo
veis, que lhes assegurem o pagamento.» - Feliciano Penna. 

A Commissão acceita a emenda, prejudicando a pri
mitiva. 

N. 16 

Supprimam-se da parte geral os arts. 17, 18 e 19, que 
passam para a lei preliminar. - Glycerio. 

1A. Commissão acceita a emenda. 

• 
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N. 17 

Ao art. iS. Supprima-se. 
Caso seja rejeitada a suppressão, accresccnte-se ao art. 18, 

depois da palavra «estrangeiro»: e o brazileiro. 
Sala das sessões, 30 de setembro de 1912. -Leopoldo ele 

Eu.lhões. 
A Commissão não acceita u emenda. 

N. iS 

Lei Preliminar. Art. 1S. Substitua-se por este: 
«Os autores nacionaes ou estrangeiros, residentes f6ra do 

paiz, ou que delles se ausentarem durante a lide, sendo reque
ridos, p1·r•slarão :l'ianca as eu::;Las do pi·oce·ssfl. - Pel'in'irma 
Penna. 

A Commissão não acceit:1 a emenda. 

N. 19 

Lei Preliminar. Accrescente-se onde convier esta: 
«Art. . Todo o direito é garantido por uma acção, que 

lhe será da substancia todas as vezes que a· lei designai-a, 
011 tracar-lhe as formas. 

A acção ordinaria é nquella em que o autor, citado o 
réo, desenvolve o seu pedido com os respectivos fundamentos 
jurídicos, assigna o prazo para a defesa t\ offerecida esta 011 
não, assigna novo prazo para producção das provas de ambas 
as partes, findo o qual, com as razões finaes que um .e outro 
quizerem adduzir, subirá ella a julgamento. 

Na acção summaria devem o autor e o réo por elle citado 
vir a ,juizo qxpôr o pedido e a defesa eom os seus fundamonl.os 
e produzir a sua prova em audiencias e diligencias successi
vas, ·dentro de curto prazo, findo o qual, o ,iuiz sentenciará. 

A executiva presuppõe direito certo e titulo liquido, de
clarados em lei, e, findp o debate que esses requisitos possam 
süscitar, ·seguir:\. os termos da execução. 

A especial terá a marcha que a lei indicar . 
Em qualquer acção, quando o julgamento dever exclusiva

mente versar sobre materia ele direito, on sobre o valor .iu
ridico do um titulo, podrm aúl.or e rr!o convir qur clla suba 
sem mais delonga ao .iuiz; coni o arrazoado de ambos. 

O desenvolvimento desses preceitos e tudo quant.o não 
estiver nelles comprehendido constitue materia rle proces~o.» 

:Moniz Freire. 
A Com missão não acceit.n. n. emendn. 
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N. 20 

Ao art. G" da parle geral 

Accrescente-se: 

Emenda da Com missão: 

«Os st•lYir,nlns :-wgundo a;; h· i~ t' rPgulrun<'rllos Pspt•eiar•s. » 

N. 2'1 

Art. 6. • - Accrescente-se : 
«V. Os indios que habitam o interior do paiz em tribus 

selvagens, os quaes, a medida de sua adaptaoão, ficarão su
jeitos ao regimen tutellar estabelecido em leis e regulamentos 
especiaes, LendenLes a promover a smt incorporaoão á vida 
nacional.:.> - Mon:i:: F-reire. 

A Commissão substitue as emendas ns. 20 e 2I pela se
guinle, que :o;eJ'Ú a~silll l.'t!dighla: 

« ,,\ce!'es~en Lf,-;;c ao al'l. ti" o n. lV-Os sr!Yil:olas :.> c um 
paragrapho ao ar!. .\J 8: 

«Os selvicolas ::i medida de sua ada11la~ão. sujeitos ao 
l'r~;,;·imen tutelar cslabcoJeeido em leis e regulamentos espe-
chles ~. 

N. 22 
Parte geral: 
Ao art. !)•- (Elimine-se a refcroncia.) - Srí Freire. 
,:\ Cornmissiio acceil.a a emenda. 

N. 23 

Diga-se : " Art. :15. As pessoas jurídicas de direito publico 
são civilrhenLe responsaveis por actos elos prpprios funccio
nari os, quando nessa qual idade causem damnos a terceiros 
agindo de moclo contrario ao direito ou faltando a dever pre
script.o por lei., - Arthtw Lentas. 

A ,Commissão acceita a emenda, dando-lhe a seguinte 
redacoão: 

«As pessoas ,iuridicas de direito publico são civilmente 
responsaveis por actos das suas autoridades que nessa quali
daclP. causem damnos a terceiros, agindo de modo contrario 
ao direito ou :falLanclo a dever prescripto por lei, salvo o direito 
regressivo con Lra os causadores do .damno. :.> 

Fica supprimicla a emenda apre,seíllada anteriormente. 
pela Commissão. · · · 

Após o 
« Art. 

predio parn 

N. 24 
art. 33: 
E' permittido aos chefes 
clomieilio de sua fnmilin, 

de familia, destinar um 
com n r-lausfll!l de ficar 
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isento de execuções por dividas, salvo as que provierem de 
impostos rrhl'/.ivos ao mesmo PI't•d i o. 

· Essa isenção durará em quanto vive1·em os con,juges e 
até qne os filhos completem sua maiorid::~de. 

ArL. l'ai.'a o uXt'l'eieio cil·s~e clinoilo é necessario que, 
os inst.ituidor·es no acLo ela institui~~ão não tenham dividas, 
cujo pagamento pnssa por elle ser prejudicado. 

Paragrapho uni c o. A isenção se refere u dividas poste
riores ao act.o, e não ás anteriores, si se verificar que a so
lução destas tornou-se inexequiv.el em virt.ude do acto da 
instituição. · 

Art.. O preclio nas eonclições .acima dilas não poclort'i 
ter outro destino ou ser alienado sem o consentimento dos in
teressados e elo seus re[Jrescmtantes logacs. 

Art. !A instiLui1..~i'io deverú eonsLar ele instrumento pu-
blico, inslJripto no l'l'gistt·o ele immoYeis e publicado na im
prensa local, ~~ na falta dusla, na ela eapiLal elo Estado».
Ji'eliC'iano Pmma. 

A Commissão acceita a emenda. 

N. 25 

Art. 8::!. Em vez de «adquirir, conservar, modificar ou eX
tinguir direitos», diga-se «adquirir, resguardar, transferir-, 
modif'icar ou extinguir direitos» - 1tl oni;:; Frei1·e. 

A Commissão acceita a emenda. 

N. 26 
Ao art. 90: 
«Art. O erro sobre a pessoa só invalida o acto quando 

a consideracão da pessoa tiver sido a causa principal do mesmo. 
-Feliciano Penna.:~> 

A iCommissão não acceita a emenda. 

N. 27 
Ao art. 96: 
«Supprima-se a palavra «essencial.»- Feliciano Penna.:o 

A Commissão acceita a emenda. 

N: 28 

:Art. 1:1. 2. Redija-se : 
«Serão igualmente ::innullaveis os contractos onerosos do 

devedor insolvente. quando a insolvencia fór notaria, ou houver 
motivo para ser conllrcida do outro contrahente. - Monir. · 
Freire.» 

A Commissão acceita a emenda. 
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N. 20 

Art. 113. Substlt.u.t-SP: 
«Si o que adquiriu bem do insolvente ainda não houver 

pago o preço quilar-se-ha ouvidos os interessados, e não ha
vendo impugnar;ão delles, consignando-o em ,juizo. Havendo im
pugnar.ão, e querendo os interessados promover a nu!lidade 
do acLÔ. o lll'cço J'iear:'i dcpo;;il.ndo al1) a dcci~fio do J)lcito.-
Jf 011 i:. Frd1·c. » 

A Commissiio acceita a emenda. 

N. 30 

Arl. 115. Substituam-se as palavras «fica obrigado a restt
tuh· :i massa Ludo .quanto recL•bcu » pelas seguintes: «fica ·obri
gado a repOr o que recebeu e concorrer com os demais credo
res. - Moni;; Freire.» 

A 'Gommissão não acceita a emenda. 

N. 31 

Art. 11G. Substitua-se: 
«Presumem-se fraudatorias dos direitos dos demais cre

doresas garantias que o credor notoriamente insolvente tiver 
dado ú. sua divida para com algum credor chyrographario, 
quando já existam outras dividas vencidas. , - llfoni: Freire. 

A Commissão não acceita a emendn. 

N. 32 

~A..rt. HS. Em vez de «proveito da massa». dig·a-sc «pro
vriLo de todos o::; cl·cclorcR ».- Mnn·i:. FreiJ•e. · 

A Gommissão não acceita a emenda. 

N. 33 

:Art. 'Accrescente-se este, antes do ·art. 117: 

«Serão tambem nuilos os actos de alienação ou gravação 
de bens. pelos quaes se torne o devedor insolvente para com 
o credor que jú. o haja citado.» -Moniz Freire. 

A ·Commissii.o nrrrita a emenda. 
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Emenda ao art. 1S2: 
«Art. 182, § 2•: 

N. 34 

Sem prejuizo da emenda oi'ferecida á redacciio desse dis
posiLivo: «Em vez de 1 G dias », diga-se « clous rnezes )) -
M on i::. J?1·c'ire. » 

A Commissão não •ncccila a emencln .. 

N. 35 
Ao art. 182: 
§ 5", n. IV - 'l'ambcm sem prejuizo ela emenda oJferecida: 
'l'ransporLe-se este caso de prescripção para os que sãc. 

contemplac!os no ~ G" com a preseripçfío ele um anno.- Moniz 
Freire. » 

~\ Commissão não •ncceita a emencln. 

N. 36 

Art. i82, § 6", n. IX- Elimine-se a- palavra «pharmac(mticos, 
c a palaYI':t «medicamento~)>.- Jlon'i:. P1'r!ire. 

A Gommisõão não acceiLa a emenda. 

N. 37 

Ao arL. 182, n. II do § 4":· 
Substituam-se as palavras «contado o prazo do dia do ra

;,amento » pelas seguintes: «contado o prazo do dia em que ti
verem sciencia do casamento». -Feliciano Penna. 

A Commissiio acceita a emenda. 

N .. 38 

« tArt. 182, § 7"', n. VI- Onde diz «casamento » diga-se 
«sociedade conjugal (urL. 2G5. n. IV, e 1.178)».-Jlctello: 

A Commissiio ar!r.eHa a emenda eomo sub-cmencla :í an
terior emenda da Commissiio. 

N. 39 

Ao art. 183 - Elimine-se. - Moniz F1•eire. 
A flommissão acceita a emenda. 

E 
/; 
\! 

' 
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N. 10 

Ao arl. 187, n. I-Diga-se« se.ia o pa1:cnl.f•sco legitimo ou 
illegitimo, natural ou civil.» 

g n. H-Diga-~e « sc•.ia o vinculo lr::!'itimo ou illegiLimo ». 
-Moni;; F1·eire. -

A Commissão acceit.a a emenda. 

N. 41 

ArL. 187, 11. XIV- rtedi.ia-~f' a;;~im: «A nmJIJCI' vilwa, ou 
a separada do marido por nullidade ou annullação do casa-· 
menta. até dez mezes depois ela viuvez ou da separação judicial 
dos corpos, salvo si antes de Lc.rminado esse prazo tiver ex
pellido pl'OclucLo de eoncepr;ão :i>, -Jloui::; Freire. 

A •C'ommissão não acceita a emenaa. 

N. /12 

Art .. 188 c seu paragrapho uniw - Substituam-se: 
«A affiniclade ·.resultante ele filiação espuria p•oderú pro

var-se por connssão eso.ontanea elos ascendentes ela pessoa 
impedida, os quae•s, si o quizcrem, Lcriío o direit01 ele razel-a 
em segredo ele jusLir;a. 

ParagTapho uni~o·. A rcsu!LanLe ela filitu;ão natural poderá 
ser i.ambem Pl'O•Vada por confissão esponLanea dos ascendentes, 
si ela :l'iliação não existir a pr•ova prescriptn, no art. :JG3. -
Mon:i::; Frei1·e.» 

A Commi.ssão acr.0iLa a emenda. 

N. 43 

Ao art. 188: 

Subsl;itua ... se ·por este·. 
«O parmlLesiJO illrf;·itimo · s,·, sr pôdP prnv:u· por confissiio 

espontanea dos ascendentes da pess•o·a impedida, que, si 
outro effeiLo lhe não quizerem dar, poderão fazel-o em segredo 
de ,justiça. Do me•smo modo pocler-se-ha Pl'ocvar a affinida.:le 
illicita pela confi1sswo· dos ascendentes ou doscendenLes ela 

pessoa impedida».- PeUcinnn Pcnna. 

A Commissi'ío niío ncceita a nmenda. 
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X. 4~ 

Sub-emenda :'i ümenda da Comm:issfvo• ao parugrapll'o 
unico do art. 188: 

Suppr.imu-se a omencln, mantida •a palavra «filinçü·o~.
Fcliciano Penna. 

A Cnmmissüo núo acceita a emend:t. 

N. 45 

O Ul'L .?.OG sn]JsLiLua-sr: « O easnrn0nto crlrbruclo no iJ3razil 
prova-se sómenLe pelo rog·isLro civil feito ao tempo da sua 
celebraçã1o (art. 199). 

Puragrapho unic:o•. O regisLro inexistente 1só póde ser 
supprido por provas auLhenLicas, das quaes conste que o ca
samento :l'oi de fac Lo celebrado com n:S- formal idades prescri
pLns em lei».- Glyccrio. 

A Commissão 11ão acceitu a emenda 

N. 46 

í.';:o art. 212: 
Supprima-se o paragrapho unico•. - J.11oni:::: F1•eíre. 

A Commissão nü.o acceita a emenda. 

N. 47 

:Ao art .. 217: 
Accrescente-:se no artigo como paragrapho unico: 
«Extingue-se esse direito si, correndo o prazo elo 11rt. 182, 

§ 4° n. U, ·O menor que necessitava elo consentimento com
pl0tar a maioridade ou morre!'.» -Pr:lic·iano Pcnna. 

A Commiss.'lo não ncceiLa .a emcr.da. 

N. 48 

~Art. 228. Em vez de <t.A acção de nullid.ade oru annullação 
do casamento», diga-se: 

«'X ac<;iio para nnnullar o casamento».-Moni: Ji'1'ei?'e.· 

A Commissão niio acceita n emenda. ... __.-· -

I 

' ,, 
·• ., 
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N. 4.9 

Ao art. 231-Em vez de «ns. XIII e XIV», diga-se «XI a 
XVI» . -M on·i::; Fr·eir•e . 

A Commi•ssão acceila a emenda. 

H. tiO 
Ao art. 248 n. VII . 

.Ilecli,ia-sc assim: « B;N11'ce·J• Jn'Oj'issrlo, ;;alvo (JIU111tlo esla 
decorrer· de d'i1Jloma con(er·'ido JJOI' 'instituto sc'ienti{ico, peda
r;oaic,o, art'isl'ico ou ·indusli"ial. - T. Lyra.» 

A Commissão não acceiLa a emenda. 

N. 51 

Ao art. 25ti. n. IV- Depois de bens accrescenle-se com
muns. - Metello. 

A Commissão acceita a emenda. 

N. 52 

Ao art. 2GJ. accl'escento-se « ns. I e II.»- Moni:; .F'reir·c. 
A Commi,ssão acceita a emenda. 

N. 53 

;A.rt. 2G5. Subs'titua-se pelo seguinte: 
«Art. 265. Não havendo convençi1o•, ou sendo nulla, vigo

rará quanto W01s bens, entre os conjuges, o regimen da sepa
ração.»- Metello. 

A Commissão não acceita a emenda. 

N. 54 

.Ao art. 271 - Supprimam-se as palavras «e por sua 
meação nos adquiridos» e o paragrapho unico. - Tavares de 
Lyra. 

A Commi·ssão acceita a emenda. 

N. 55 
Alos arts. 273 e 296: 

Onde se diz « easamr:nto, matr1:monio ~'. rlir;a-;;e « sodt!
rlar.lc con:iuaal ».- Metello. 

A Commissão acceif.c. a emenda. 
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N. 56 

.,.,rt. 27G. Reunam-se •OIS ns. I e II, dizendo: 
«Os bens que cada conjugo possuir ao casar, e os que lhes 

sobrevierem, na constancia do· matrimonio, por do.ac;;ão O;.i 
snPeessiio. » 

O n. III passa a ser IT. - MoTri: Ji'rci1·c. 

A Cornnüssão acceita a emenda. 

N. 57 

Art. 278. Accrescente-sc !.lO'ffl'O•: 

« Pat·a~:n·aplw uni cu. Não St\ con~idet·am adqu i I.'ÍLln:;, " ~iin 
porlanto incornmunicaveis, os bens cuja acquisição tiver por 
titulo uma c:tusa anterior ao ca,samenbo•, taes como: 

a) os havidos por titulo oneroso, óu gratuito sob condição 
suspensiva que só se verificou na co•nstancia do matrimonio; 

ú) os vendidos anteriormente i[)Or um dos c•on.iuges sob 
concli~ão l't.\Sülutiva que depois elo casamento se veiu a rea
lizar; 

c) os reivindicados, po•r •ac(;.fio anteriormente iniciada; 
d) •o domínio utiil• preexistente, consolidado posterior

mente no directo». -Nom::; F1•d1·e. 

A Commiss.ão acceita a emenda, considerada como um 
.novo artigo, nos seguintes termos: «Art. novo - Nã:o se con
sideram adquiridos, c são, portanto, incommunictweis, üS bens 
cuja aquisioão tiver por titulo uma causa •anteri•or· ao casa
mento.» 

N. 58 

Art. 29<i. Pa!l·agrapho unico e art. 295-Substituam-se pelo 
seguinte: 

«Art. Em falta de expressa declaracão em contrario 
prevalecerti o regimen da communhão, relativamente aos bens 
paraphernaes, aos trnzidos pelo marido, aos adquiridos na 
constancia de mntrimonio, bem como aos fructos e accessõ•es 
de todos elles. 

Supprimam-se os arts. 317 e 318, que formam a secção V 
oeste titulo.-1'rloni: Freire.» 

A Commissão não acceita .a emenda. 

N. 59 

Art. 267-Snbstit.na-se: 
«Üs mov.r~is rlol.aPs que: f\111 l)a.rtn ou no Lodo, consW.u i1·cm 

o dote, poderão ser, por elausula expressa, transferidos para 

' -~ 

·~ • 
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o dominio do marido, que dal'tl ltypotheea de immoveis seu;; 
para respondet· pelo l'cspeetivo valo!'. 

J.lamgra.p!JO uuico. Os immovcis dotaes não voderão ser 
o!J.iccLo dessa Lransl'c!·cncia.-;1/un'i::, P1·c'irc.>> 

:\ Comn!issiiu nüo <te~1.dla a emenda. 

N. tiO 

•·\t•L. '"J'' ~·lt! ··Jt'Lt.l'l oc · _,,1-,-~~- J~' . I-,':!- ,· 

«0 immovel adquirido ~om o dinlteit·u do dote, quando e;;t" 
consistir em moeda, serú considerado clotal.-Mun·i::, Prcirc.:P 

A Commissão aeeeita a emenda, su!Jstiluiclas as palavraR 
~o diuheiro» por «a hnlJO'I'lancia». 

N. G! 

ArL. 200-Su!JsliLua-se: 
«0 marido, quando proprietario do dote, ou ele parte deste, 

por efl'eiLo ela Lranste.rencia •eJl'ectuada nos termos elo art. 297, 
pódu dispor dos bens· Lmnsi'ericlos, co!'rendo por sua conta to
dos os riscos e vanlagens.-Moni:;; P1'ci1'e.» 

A Commissão não acceita a emenda .. 

N. 62 

Art. 300-SubsLitua-se a primeira parte: 
«Os bens clol.aes nii:o Lrnnsfet·iclos ao clominio elo mar1an 

só poclct·iio. soiJ puna c!" ;mil idudP, ser onnl'aclos ou ali~nadM. 
c:om aul.üf.·izaf:fio do juiz. c ~~m ltasl.a publica si ~e tratar de 
alien<wão, quando occor'l'ül' algum dos casos seguintes (o mais 
eomo no pt·ojecto) .-!Jloni::, Preire.:P 

A Commissão acceita a emenda. 

N. 63 

Arts. 307, 308 e 309- A mesma emenda proposta pela 
c.;ommissão ao . art. 311, paragrapho unico.-Metello.'» 

A Commissão acceita a emenda. 

N. 64 

ArL 32·í-Accresccnte-se como fundamento cJ,; ac~iio d•J 
rlcsquite: · 

« 1\1 PmlJr·iagnl'z ltallit.ual ».- Pdicinno Penna. 

,\ C ou uni ssão não acceil.a a emenda. 



64: ANNAES DO SC:NADO 

N. 65 

Art. 3:32. lleunam-sc ?S §§ ·1 e 2, dispondo: 
«P::u·ngrapho unico. Si ambos forem culpados, a mão con

servará cm sua companhia as :!'ilhas emquanLo menores o os 
filhos at•\ a idade ele seis armas: o pne tcrú sob sua guarda os 
filhos maiol'CS de seis annos.-Jl oni;; Fr-ei1•e.» 

A Commissão n[io acceita a emenda. 

N. G6 

A'í't. ::1::16-Rcdi,ia-se: 
«São parentes cm linha recta as pessoas que estão, umns 

para com as outras, na relaçi:i.o de ascendentes c descendentes. 
-Moni;; F1•ei1·e.» 

A Commissão accciLa a emenda. 

N. 67 

Ao art. 361: 
«A' emenda da Commissão: Onde se diz leaitimo, diga-se: 

ille{Jitim.o. Supprima-se o paragrapho unico.-Tavm·es de Ly1·a.'l> 

A Commissão acceita a emenda. 

N. 68 

Ao art. 363: 
«Em vez de instrumento, diga-se: eseri1)tw·a pufJliea.-

·Tavares de Lyra.» . 

A Commissão ac'ceiLa a emenda . 

. N. 69 

11.0 ,art 401: 
«Accrescentc-sc um parag.rapho unico: Suspende-se, 

igualmente, o exercício do patrio poder ao pae ou mãe con
demnados, cu.io maximo exceda ele oito annos.-Tavm·cs ele 
Ly1•a. » 

A Commissão acceita a emenda redigida como segue: 
« Paragrapho unico. S\lspcncle-se, igualmente, o exercício 

do pat.rio poder ao pac 011 mãe condemnaclos por sentença ir
recorrlvcl em c.I'ime c.m.ia pena ·exceda de dous a'nnos de prisão. 

. ' 

.. 
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N. 70 
"\o at·L. 1tiJ.J.: 

"" v" 

«Depois da. IHllav,m c:clensiva, acct•e::;ceuLc-se: ti mulfwr 
cusa!la, e ... . (0 mais eomo cst:.í)'. ~ J.'acw·es de Dura.» 

A Commissão não acceiLa :1 emenda. 

N. 71 

APL. !, l:J-.l~m v•e:t. de «do avt1 paleJ'JJU, e nfio eXJHtittdu est•~. 
no mntceuo», diga-se «ao avO p:1Lerno ou materno».-:llom: 
F1•ei1·e. 

A CommissãO não acceita a emenda. 

N. 72 

.Art. HG-n. 1-Ji:m vez de «ao ayt, paterno, depois ao ma
terno», dig-a-se «ao .::wü paterno ou materno, c na falta destes». 
-Moni:: F1·eú·e. 

A Cornmissfí.o não ncccita a emenda. 

N. 73 

AJ.'I;. ld5-IJS. lJ c III-li'a(Ja-se :L Lt·:uJsposi•;fio p:.u·a. dizei' 
"-n •.ln sexo Jnaseulino ao riu n•uJilliTIO, u JtJ:tls vei!Tô ao llWIS 
lllU\.'11. »- Jlonl: Fre'i·re. 

A Collllll is::;iio :weeil.a a eu tunda .. 

N. 74 

Art. 1.18 . .Ao substitutivo j{L offorecido accrescenLe-se o 
seguinte: 

« Pat·agJ:apliO uuir:o. S(n·ão preferiuas para tutores pessoas 
ahonauaR, que, além do se incumbirem uit guarda, proteccão e 
educac.fio dos menores, se obriguem, por termo, a pagar pelos 
seus serviços os. salarios arbitrados pelo ,iui:t., de accõrdo com 
a idade, capacidade o robustez physica dos tutellados. Esses 
salarios serão recolhidos me.nsalmente á Caixa Economica em 
nome elo menor, clovondo a caderneta de· que co.nsLar o depo
sil.o ser apresonlada no fim de cada semestre ao juiz que lhe 
por:í. o visto, e mandará intimar o tutor ao cumprimento dessa 
obrigação, ou dest.itui.l-o-ha da ·l.utella, quando se mostrar im
ponlual. Depois dos iG annos, o menor terá direiLo de pedir 
ao .iuiz a t~emooiio de sua tutclla, propondo novo tutor, ou do 
reclamar augmento do salarios, devendo dar justas razões pq.ra 
ser at.t.endido. Os menores l'cbcldns serão enviados pflra as 
eolnnins enrt·eer.ionaes. ~-Moni: Frei·re. 

~\: Commissiio nfi.o acceita a emenda. 
Vol. VIII 5 
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N. 75 
Ao at·L. .'d !l n. 1 : 
.\l:el'l'~l:l!llli!-~U: «e t'•!llf.ltt. 'lltlllta 'itt/'rrriur a Ires contos de 
llllllltw·s u·m r!.tnJII'f.'l/" un JI'I'O/'i.~sr.io. »- Tavw·us l/1.: Lura. 
A Cul!Jll!issüo ufio uccCJila a cmencltl. 

I. 1.;. 
N. 76 

,\I{, .\:3:!, 11. T- SulJsLiLuam-st• as ''X[II'e~~G,;s Jlttbel'IJ e 
i'III.JlltiJere, J'ixnudo-sCJ a idade de ·JS u1tnos, c l'udi,ia··SC de 
at:eôrdu.- M ou:i:. F'·t·c·ire. 

A Commissão at:eeita a •t'menda re.rJig·ida nos ~og·,;int:cs ter
m,•,;, 'ficando pre:iudicada a emenda .da Com.'1~issüo, :mte:·ior
Jil•'ltlt• ol'fet•et:icla: 

« ,\rt. 1\:J~. '11. J- di;;a-:·w « Hcpl'l!senlat· o meJIOt'. ai.!} ns ·I ti 
a1111ns. 1111~ ttdos da vida tJÍ\'il. e as~isLil-o, após c;;sa idadr•, 
1ws udos L'lll fJU•.• fi',l.' pm·L•·, ~uppl'iudo-llw ·O r;onsent.im•ml.u. » 

N. 77 

Sup])l'imam-sc o 11. 3 do arL. -1.52 e os arLs. 465, .HiG r 
'467,- Mendes de Almeida. 

A Commissão não acceila a emenda. 

N. 78 

Emenda subsljLuliva ao ar!;. Gr.i.2: 

« 1\Psul\'.ido o do1uin.io 111•1o intp!t•nwnl.n ela eondir;fío nu l'"lu 
aclvenl.o do termo, en Lendem-se Lambem l'e.solvidos os direitos 
reacs eouecdiclos na sua pent.lencia,. c o propri:etario, em r;ujo 

!FH\'UI' ~'' IIPIYI':l a l'I!SOIUI;iio. ]H.Íde l'i.:ÍVÍIIdir:at• a C.OUsa du podO!' 
Lll' I]IH~Ill a ddl'nlm ».- PuUr:'ia'no Pmtna. 

A Commissão aeccita a emenda. 

N. 70 

Emenda subM.il.uLiva no art. 653: 
«Si, ]JOI'I!III, o domínio ;;r• I'PSolvt•r• pn1· oul.l'a 1~a11sa 8\liWl'

Yenir;v.l.f.!, o po;;snidor, que o Lh·cr adqn il'ido por t.il.ulo aul;e·rior 
:í. rGi!oluoüo, .. ser{t eon~idol'ado pt·opriel.ario pet:feiLo, restando 
:í. pPS:,oas Nn c:u,io lwn('ficio lmuvc a rr•sohl(:fío. neofío eonl.l'a 
aquelte. eu.io dnntiltio ~~· resolveu pal'a havet·' a fil'O!Wia eousa 
ou :<•!u valtH' ». ~ Fdir:io.no Pmma. 

'.IIi. Commissão ncceittt a emenda. 

. ' 

' 



N. 80 

Eliminem-se Jepois do art. 780 ns üXJi!'CtiSÜcs - f:icc1;ão 
II e pun!tOl' legal.- Sâ Frc·i1•e. 

A Commissão não ncceita n emenda. 

N. 81 

ArL 781, n. II- Accrescente-sn: «f! l.oüln :ts~iln pulas r·c~ 
p:u·::u;ões a que se refere. o nrt. J. ~.o;, pa r·a;;Tapltu uni!JO:~>.
Moni:; Freire. 

A Cornmlssão uiío acceita a emenda. 

N. 82 

Suppt·im:t-SI! o m:t. 811:1. -F. Ult~r:criu. 
A Comnüssão Jtão neccita a ernend:t, :;ul,sl.il.uiudo-a e a 

OltLCI'iut• jú apresentada ao proj.ceto, pula se:;·ttiuLu: 
« Sa],·o o ea~o de .iJJ;oo;ol\·f·neia tio dt:~\'l!dOI', o er·edrl!' dn ~ ... 

ltypOL!II!I:ll, IJIIÜII)I.':t l'l!llCÍcla, llfill JIIH.it•.l'(J L!XIJillll·lll.' U illlriHJVCI 
a1111~~ du Yeueicln a 1". 

· J>m·ag~:aphu U11i1·o. Xilo ·l:onsLitu,.• rundaHII'IIi.ll pa1·a a iusoi-
VC!HJia. a :!'alta de pagamento ela,; obrigo,;õe~ gnmuticlas fJU!' hy
potlie.cas posteriores á 1".:~> 

N. 83 

Ao nrt. :1.295: 
Accrw:;eentc-se depoi:; Lia p:tlavr:1 trrwsirtiJ•, dw• ou rccc~ 

bc1' IJHilautiu on ... (o nmis como esl.ú) .. - 'L'. Dyra. 

A Cornrnissão não ucct!i ta n emuudu, 
.• 

N. 8-i 
Ao :u·L. 1 .. 300: 
Add i Le-se e orno pn t.·a:;Tn pho 1111 ico: 

« Os uumeros If, IV e V se nilo app!icam its sociedades ds 
fins urro cconomicoo ».-Feliciano Perma. 

A Comrnissi"io n:í.o aceeita a crne.nda. 

N. 85 

Ao arl .. J •• l7.1 ncct:c,.;cenl.e-srrr liiYI pnt•ngrapho unico: -s:A 
som.uut cst.-ipnladu. cmno lwnc(-ido não 1!.\'lâ sn;ir:ila lÍ.\' oln·iaa• 
r.õcs on dividas rlo-scunJ'fldo. - T. L'UNl. · • 

:\ Commissão acceit:t a emenda, como artigo 110vo. 
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N. SG 

A L' L L ri:2:.l - N. ÍV - SuiJsLHua-~c: 
«Os donos ele boteis, llosr,edarius, casas ou c~LalJL'.lccimen

tos, onde se albet•g·uc por dinheiro. mesmo J•al'a J'ins ele edu
cac;ão, veios sc•us hospedes, mot·ado1·cs c cclucanclos.»-Jlun'i::. 
Pl·td'l'l.:. 

A Çommissü.o ac0üil.a a emcmla. 

N. 87 

',\t:L. I .ri~·l: Suppt:iltttiJtt-se 'ilt-{ine a~ uxpt•c:;;;ües: « tjuu 
t::xol'l:orem alguma industria. »- krthu.1· Lemos. 

A Commissão acce,ita a emenda., 

N. 88 

ArL. Lú2G. SuiJsLiLua-sQ pelo seguinte: ' 
«li:xceptuadas as do al't. :L. G23 n. V, !iÓ serão rcsponsnvei!'l 

as pessotlS enumemcla:s nesse e no arl. :1.. i:i2·í, ]Jt:ovando-sc que 
ellas concorreram pm•a o danmo por culpa ou ncg·!i;;eucia de: 
sua parilc·.» - Mon'iz Prci1'e. 

A Commissüo awe•Ha a emenda . 

. . ·· N. 89 

Substitua-se os arts. 1. 575 a 1. 580 pelos seguintes: 
Art. Aberta a successão o domínio e posse •dos bens trans

miLtem-se aos legatarios ou, em falta de testamento, aos her
deiros,·· na fórma ao deante determinada neste Codigo. 

Are. O primeiro testamenteiro indicado no testamento as
sumirtí n. guarda do acervo e promoverá o processo dn. distri
büiç.ão dos bens até o cumprimento do testamento. 

Art. Na falta ou cm caso •de incapacidade do primeiro, essa 
funceão caberá ao segundo e assim successivamente. 

ArL E' livre ao testador dispür como quizer os seus bens. 
ArL Na faltn. do testamento a hetanca sel'ú clcforidn. a 

quem de direito, na fórma dos arts. :1.. 607 e seguintes. 
Os artigos que no projecto do Codigo se referirem aos as

smnpl.os elo flllO tratam as emendas supra serão tedigiclos cl8 
n.ccôrdo com os principias nolla voncocloros .- F. llfendcs de 
'Almeida. 

A Commissão não aceeita a emenda •. 

' " 
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N. 90 

Arrts. 1. 575 a 1. 580 - Redijam-se assim: 
:Art. :L. 575. A successão dá-se por testamento, ou cm 

virtude 1de lei.- Josf} Murtinho.- Metello.- A. Aze1'edo.
Castro Pinto. -Jonathas Pedrosa.- Olivei1•a Valladiio.- nfa
noel Gomes Ribeiro.- A1•thU1' Lemos.-· Guilherme CamJJOs.
F'en·e·ira Chaves. - L1tiZ Vianna. - Gabriel Salaaclo. - Pecl1•o 
Bm·aes. - Raumwulo de Miranda. - Wal[1'.edo Leal. - Candiclo 
de Abreu.- Felippe Schmidt.- R·lbeiro de Britlo.- Arau.jo 
Góes.- l'ictorino :Monteiro. 

N, 90 A: 

Art. 1. 576. O testador p6de dispôr livremente de todos os 
bens que deixar por sua morte. 

Paragrapho unico. Quando não forem contemplados no 
testamento descendentes ou, na sua falta, ascendentes do tes
tador, incapazes de prover a propii'ia subsistencia pela meno
ridade ou por invalidez, será a herança obrigada a prestar
lhes alimentos na conformidrude dos arts. 403 a 411, preferindo 
esta obrigação ao direito dos herdeiros e legatarios institui
dos.- José M•.trtinho.- Metello- A. Azm·edo.- Castro Pinto. 
- lonathas Pedrosa.- Oliveira Valladão.- Manoel Gomes Ri
bei?·o.- Arthur Lemos.- Gttilhe1•me Campos.- Ferreira Cha
uas.- Lu.iz Vianna.- Gabriel Salgado.- Pedro Borges.- Rau
nwndo de Miranda.- Wal[1•edo Leal.- Candido de Ab1•cn.
F'eli1111e Schmidt.- Ribeiro de Britto.- Araujo Góes.- 1"i
ctorino Monteiro. 

N. 90 B 

Art. 1. 577. Na falta de testamento, será a herança de
fnrida. aos parentes do defunto, ao conjugo sobrovivrm Lo 011 
ao Estado, na ordem estabelecida pelos arts. 1. 607 e seguintes. 
-José Mu1'tinho.-JJ1etello.-A .. Azeredo.-Cast1•o Pinto.- Jo
natl~as Pedrosa.- Oliveira l'alladão.- Manoel Gomes Ribeiro. 
- Arthu1• Lemos.- Guilherme Campos.- FC1'1'eira Chaves.
Luiz Vianna.-GabrieZ Sal(.lado.-Pedro Boracs.-Raym?J.ndo 
de Miranda.- Wal(redo Leal. -Candido de Ab1•eu.- Feli21pc 
Schmidt.- Ribeiro de Britto.- Araujo Góes.- Victorino Mon
teiro. 

N. 90 C 

:Art. i. 578. ADer~a a successão, o domínio e posse dos 
bens t.ransmittem-se desde logo aos herdeiros tes~amentarios 
ou legítimos.- .José Murtinho.- Metello.- A. Azcredo.
Castro Pinto.- Jonatha.ç Pedrosa.- Oliveira l'alladão.- Ma
nocl Gomes Ribei1•o.- Arthn1• Lcmo.ç,- Gnilhm•mc Campos.
F'errci7•a Chaves.- [.,11.iz 'T'ianna.- Ga1J1'iel Salaatlo.- Perl?'O 
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Borges.- Raymundo de Mü•ancla.- Walj'1•edo Leal.- Candidó 
de Ab1•eu.- Ji'eliJJJJe Schmidt.- R'ibeh·o de Britto.- Mm~jci 
Góes.- 1'ictor·ino Mo'{l,tei?·o.. ·-- - · · 

N. !lO D 

krt. :1. 57!!. A capacidade para succeder é a do tempo da 
nbel't.ura da succcssão, que se regularo't conforme a lei então 
em vigor. 

(Alteram-se os demais artigos relaUvos á succcssão (]C 
aecurdo com estas emendas).- José Jl~wtinho.- Metello.
IL A.zm•edo.- Casl?'O P·into.- .Tonathas Ped1•osa.-· 07.-i-ve'im 
Valladtío.- Jlanocl Gomes Ribm:1·o.- A1•th~w Lemos.- Gud
lhe1'11l-IJ Cam1Jos.- Ji'm•J•eú•a Chaves.- Lui::; Vianna.- Gab1•1:el 
Salrtado.- Ped1•o Borrtes.- Ray11wrulo de ltli?•anda.-. "\Val
(?·edo Leal.- Canrlülo de Abreu.- Ji'elimw Schmült.- R·ibe-i1·0 
de B1·-itto.- .!l?·anjo G6es.- 1'icto1•ino Jllontei?'O. · 

' -

N. 90 E 
Sub-emenda: 
Si :rt.t· appronrla a emenda do Sr .. Senador :\Ietcllo c -ou

tras sobre a liberdade de testar, incluam-se entre os bene
ficiados pelo 'l}a.ragrapho unico do seu substit.ut.ivo no 
art.. :L. G'ifl •elo pro,iect.o, as :filhas solteiras e viuva do tesl.adm· 
que não tenham meios sufficienles de subsistefl'cia e vivam 
honestamente, emqun.nto se conservarem nesse estado.- Ge
ne?·oso Ilfarques. 

N. 90 F 
Sub-emenda: 
A' emenda !Jtle estabelece a liberdade de testar: 

:A;o, paragrapho 'lmico - SubsLitún-se o seguinte: 
" § 1.• Sf o te:sba·dor deixar filhos meno-res ou que se achem 

impossibilitados de prover _pelo seu trabalho tí. sua subsistencia, 
nfio se ,iulga·rú a adjudicaçuo ou a partilha da herança, nem os 
lterrle.iros institui•dlos ou •O•s legatarios tomarão posse dos bens, 
sem que se constití&'l a reserva destinada n assegurar o ali
mento, -educação e instrucção dos filhos menores e assi-stencia 
aos menores inhabilitados para trabalhar, salvo si uns :e •outros 
Uvevem fo·rtuna propria. · 

§ 2.• A reset'vn será constituída em immoveis ou apolices 
rla d-ividn publica nacional, feito préviamente o calculo da im
porJ-.anci:a necessaria para produzir a renda qu:e por arbitra
mento .iudlicinl :fôr reconhecida suí'ficiente. 

§ 3.• Os bens da herança não poderã.o ser alienados ou gra
vados ele qunlcruer modo antes ·de instituicla a reserva ele que 
tratam os paragraphlo,s anteriores, e igualmente serão 
inalien:aveis os bens em que fór constituída a reserva, emquanto 
durar a me:wridade :ou a inhabilitfu;ã.o para o trnbalho dos fi
lhos rlo testador. 
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§ 4." Não existindo na lieranç'n. immoveis ou apolices· que 
bastem para constituü· a reserva, serão vendidos tantos bens 
tln. hcranr;a quantos bastem pam a acquisiçfvo ,dle 'ttpolices dcs-
Linadas úquene :fim. § 5." Constituindo a herança em estabel-ecimento rural, 
comrnenlial ou industri>al, poderú. o herdeiro instituído fórmar 
n. rcsm·va em apolices que possuir livres e descmbargacla5 01 L 

paen. esse :l'im adquirir. 
§ ü." Tendo o testador diciposbo sobre a importancia da 

rcsel'va em favor 1d1os filhos e escolhidos ,os bens que 1a dcvarn 
f{Jr·mnr, ser{L a clisposií}tLO respeitada, salvo no cnso de insn1Ti
ll i erwitt dn. rencla pn.rn os :l'i ns definidos nes Les paragrap h os. 

§ 7.• Sendo mais de um os filllos ])eneficiarios :L 1·encta sed. 
ilisl:riL•uida enLre elles ,attencleudo-se equitativamente ú. idnde, 
sexo 'Ü mais eonctioúos o circumstancias pessoaes. 

§ 8." Falleoendo, emancipando-se ou attingindo :í. maiori
dade os honeficiar1os ou cessando a neeessiclade da nssist.encin., 
r'everl.el'fíO os lJ!~ns da reserva ao herdeiro insUtuirlo, na r.:,!·ma 
ti ispostn. no leslau1ento.,- Netcllo. 

N. 90 G 

Emendas pam o caso de vingnr a liberdade de testar. 
« Surq-.r·imnm-;;r• nu :mndifiquern-sn ns arl.ig·os qur. eolli

dirr·m r'om a lilJt',rdarle di' l.f'~l:tl', ~1'L1dn ••nlr>' OLLI.rns os ,,,_ 
guinl.cs: :1..579, 1 .. 728 a 1.78'1, 1.73~. 1.735, 1.71t8 a :l.'irí2, 1.758, 
:l.75\1, L'iü.t, :1.773, L'iS·>, 1.793, L7!H c L'i!lS.» - Pcl'ii:imw 
Penna. · 

A Commissão nfí.o n.cceita as emendas supra de n. !lO n !lO G. 

N. 91 
.Ao 1arl. LGOO : 
lledi.ia-sr• assim: « Pm•a os cf'i'••ilrls t/.o! snN:rossrin, rrns {i/.llns 

lcrrit'i'lnns se ertn·iJlltl'mn o.~ leaUünaclos, o.~ Uleaitünos reconhe
cidos m1.les. ou. ·ua r:onsta.nl!'ia do r:asant.ento (art.s. :Hil, :~G;) c :373) 
e os adoJJlwos. » - 'l'ava1'f:s rle Ly1·a. · 

A Commissão não acceita n. emenda. 

N. 92 

Ao art .. 1.600,§ :1. 0 : "Onde se diz ('ilho natural diga-se filha 
illerritimo.n - Tavar·cs de L'u1·a. · 

A Commissfio não acceita a emenda. 

N. 08 
Art. 1.672: 
Sub-emcnda :i emenda da Commissão ao art. i.ü72, para 

o caso ele ser approvada :a emenda s·u<ppressiva dos arLs. 1.740 a. 
1.747. . 
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Supprimam-se as palavras~ 
«1:\. não ser mn elnnRnla :fidcir\omi::;~nria. » -.Pâlcirmo 

Penna. 
A Commissfio acceiLn a· emenda. 

N •. !)4 

Ar~. 1.725, n. III - Accrescente-se: «não podendo a in
capacidade ser allegada dous annos depois da dissoluoão da 
sociedade conjugal (art. i.178)»- Jlf.atello. 

A Commissão acceita a emenda. 

N. 95 

Ao Cap. VII. do TiL. V -. Livro 1 • da ParLe especial: ac
crescentc-se onde convier o seguinte: · 

«Art. O casamento, embora nullo ou nnnullado, faz 
r.ertos os ascendentes e descendentes para a prcstaoão reciproca 
rle alimentos. -illoniz li'rei1•e.» 

L'\: Commissão substiLue a emenda pela seguinte: 
« O ·casamento embora nullo e a filiaoão espuria, provada, 

quer por scntenc.a irrccorriv.el, não provocada pelo filho, quer 
por .eonfissão on declaraoifo oscripl.n. do pac, far.em corta a 
]mf.crnidaclo, sómenf.e pam o effoito ela presUtçií.o do ali
ment.os ». 

A Commissão acceita a emenda. 

N. 101 

Para o titulo de compra e venda: 
«Art. Em toda escriptura de transferencia de immoveis, 

·Soriio transcrlptas as certidões de se acharem elles quites com 
a Fazenda Federal, estadual e municipal, de quaesquer impos
tos a que pudessem estar suJeitos, salvo si o adquirente, dis
pensando essa exigencia, assumir expressamente os onus even
tuaes que possam existir. 

Paragrapho unico. A certidão negativa exonera o immovel 
e isenta o adquirente de toda responsabilidade.-· Moniz li'reire.» 

A Commissão acceita a emenda, supprimidas do artigo as 
palavras de «sah~o~ até final. 

N. 102 

Inclua-se no livro 4• do projecto o seguinte: 
((Art. E' garantida a liberdade de testar, com as se-< 

guint.es Jimíto.ções. • 

'·' . . • • 
' I " 

J 
" • 

•• 
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I. Si o testador tiver descendentes, entre elles escolherá o 
herdeiro ou herdeiros, que lhe hajam de succeder, não podendo 
rlisJ1tiL' cm Ji:wor ele terceiros de mais du terea parLe de sm1s 

, bens~ . 
II. O herdeiro ou herdeiros instituídos assumirão, propor-

cionalmente ás suas quotas hereditarias, os encargos naturaes 
do testador, e os que elle estipular, em relaoão aos seus filhos 
menores, invalidas ou que vierem a se invalidar, ás suas filhas 
solteiras ou viuvas, (l aos seus ascendentes, a todos os quues 
cabe acção contra os instituídos para reclamarem o que estes 
lhes deverem; m. Poderá ser instituído herdeiro, com os mesmos encar-
gos, embora existam descendentes, o conjuga sobrevivente de 
quem os houve o testador, transferindo-se a elles os bens, si 
o insUtuido passar a novas nupcias. 

IV. E' licito ao testador, em beneficio da sua descendencia, 
e da conservação c!Jo patrimonio hereditario, clausular, como 
entender, a herança, prescrever regras para sua transmissão 
posterior no caso de extincoão da linha descendente, e nomear 
até pessoa estranha para administrai-a, estabP.lecendo os onus 
c vantagens dessa administração. 

· V. Si o administrador nomeado não acceitar o encargo, ou 
fôr e~onerado por falta de cumprimento de deveres, o ,iuiz. ou
vindo os interessados. nomeará dentre estes, ou de pessoas .que 
lhes sejam aparentadas, quando as houver, quem o substitua, 
si o testador, prevenindo a hypothese, não a tiver regulado; 

VI. Havendo apenas ascendentes, a estes caberá sómente o 
usofructo da heranca durante a viela, podendo o testador dispOr 
livremente dos seus bens para depois que elles morrerem. 

VII. Quando se der alienação de bens clausulados, por qual
quer causa que não seja a satisfação de encargos da propria 
herança, o producto da alienação se converterá em outros bens 
que ficarão subrogados nas obrigações dos primeiros. 

Emendem-se ou supprimam-se na redacção do projecto to
dos os dispositivos que estiverem em desaccôrdo com estc.-
U oniz Freire:J>. ,. -- -· · · · · · 

N. 96 

« Supprima-se o capitnlo 5• do titulo ri• do livro 1." (parf.c 
especial).»- F. Mendes de Almeida. 

A. Commissão não acceita a emenda. 

N. 97 

AO livro ~·. titulo 2°, capitulo 1 • (parte especial) - Ac
crescente-se o seguinte : 

«A.rt. Não constitue offensa aos direitos do proprietario 
do sólo o qu~ se fizer a tão grande altura ou a tão grande pro
fundidade que não '.possa prejudicar os seus legítimos int.ercs. 
ses. - llfoniz Fr.eire." 

/I. Commissfio 11iio ncccif.a. n. emenda. 
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N. 98 

Al·L. A ::wcresconLar •no capiLulo i" do ULuio V livro 
(Compra e '~enda) : 

«A venda da cousa por metade ou menos elo seu justo valor 
ou pc lo dobro deste consLitue erro subst.aneinl pa.r·n annu I lar 
o aeto, quando o vendedor ou o comprador tiver sido inclu~iclo 
:111 ,.,.,., '"''' m,·,. ·,:,-. do o11L1·n c:oiiLJ•aiiPIILI', on ,,.,.,,,ih• ngi11rlo 
em nome deste, c bem assim quando se provnl' que a pnrl.o 
rmg·a rHICin. podia ignorar o ;justo Yalor da eonsa nn r:por:a f!lli 
IJilr: se r:•!lchrou o ar:to. - Mom':; Ji'1•eh·r:.» 

A. t:nmmissfío nfío acc.cila a emenda. 

N. 99 

Ao cnp.itnlo XI. soe. T, do titulo III, livro 2", dn parte es
per:ia I (ria hypnl.herm.), accrescrntc-se o seguinte: 

« i\J·I.. 0;; eJ·<·dnJ·rs J:liiJ"Ogt·apiJat·in;; ,. flR pm· hypot;J1.,,;a. 
nfín insm·ipLa. ern JH'imeiro Jogar e sem concm•J.•encin, s6 por via 
dn aeefío orrlinnria de nullidado ou. rescisfí;o podoriio invnlidat· 
os ni'J'eilos de 11rimeira h~·pothecn, a que eompel.e a prioricbdo 
poJo J•espcdivo registro. - Generoso Mm·rrucs.». 

A fio mm issüo a ceei ta a emenda. 

N. 100 

Ao cn.p if.ulo XT, se c. IIT. do t.Hulo ITT, livro 2", da pnrl~? 
cRpeeial (inscripção da hypol.heca), accrescente-se o scg·u in te: 

«Art.. Todas as hypothecns s6ment.e valem conl.rn. ter-
cei l'os rlesde a data da inscripção. 

Emqtu:tnl.o não insCJ:iptas as hrpoLheuns sli subsistem enlrc 
os wntrahentes: - Gene1•oso Jllm'(J'tWS.». 

A Cornm issfío ::lCceita. n emenda. 

A.Coltllll issfí.o resolveu aprcsenl.m• mais as seguintes emen
das: 

N. 7 

5ubsl.il.nn-se o n.rf.. 8" pelo segn inl.e : 

«A lei naeionnl da. pnsson. dr-LeJ·m inn. a cn.pneidade civil, 03 
c1 i J'rd l.n;; d•~ rmni I ia, ns .rnla~.ües pn~soans do;; r:on,ingrs r• n l'ng-i
meu dos bens no ensamenl.o, sendo l.ir:ito qunnLo a est.o a opçü.o 
poJa Joi ]JJ·a~ileira.» · 

N. 102 A 

:SuPJ11'imn-so n pnlnvrn « ot•dinal'i.o » do nl't.. 3", § 8" da lei 
pl'r.liminnJ•, 



N. 102 B 

Ao nrt. 'iG- Rupprimam-so ·a5 pala na~: « Coml.anln r.1ne 
Lenha palrimou i o»: 

N. 102 U 
An ar·l. llli-.Rupr,,·imattl-St' n~ palnvt·n~: «:ni111.ln. llfi,, 

veneidas .» ~~ « t:llit·n;;t·aplmt•io ». 
N. 102 D 

N. :1.02 E 

Ao nl'i. 1:1!1-Rull-r-nJ,'tllla da l:nnnnis,;fín~Snppt·imn-;;r 
n. j)nlu.VL'U. <di;nq •ilylc·u~'! ». 

N. ·IO:J 

:\o ael.. ·.l't7, n. ~:: 
« ]~lll lo;;:u.· dr• I \ ilin~. tli;::n-;;r• Hi.- Jf,o11i:, F'l't:'il'e. » 

N. Hl3 ~\. 

l~limitlt'-~c· :1 t•tili'Htla. apt't!~Pnta.dn. pt~ln CuJJlllliR;;iín ao 

nl'l .. Gil. 

N. LO:l B 

•:\o m'l.. ti81i- Snpprimn-se 'ii emrniln. 

N. 101~ 

Depois do ar L. 822, necrescontc-se: 
«Art.-novo-E' licito nos interessados fazer constar das 

escripturns o valor entre si a;justado dos immovois hypothe
cados, o qual ser: i a JJase para as nrJ.·cmaLa(;i:íes, n.iud ierll:·i:í''' e 
remissões, dispensada a avaliação. 

As rem bstie;; lliin RL't'iio pPrm i !Lidas anl.es df.' ,.,..n I ir.adn n. 
primeira praça e attí a assignn.Lm·n. do :l\ll.o de :lJ.'l'OtnaL:.tr;fío.-
b'diciano Penna.». 

N. 105 
Ao art. 1.2!18 Dign.-se «0 mnim· de Hi nnmw, não 

emnrwipadu· ... » - Morri:. F'1·eú·c. 

N. 106 
Sub-cmenda ú emenda da C o mm isRfín no r11·t.. J.7::;o: 

Rcdjja-sc assim: 
«0 direi Lo dos h e rele ir os necessal' i os :í. leg if,i ma, refe

rido no arL. ·1.728, nfí'O' impede que o tesl.ndor d~l.eJ·mine se;j::un 
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converLidos em outras especies OIS bens que donstituirem a 
diLa legitima, prescreva'-lhes a incommunicabilidade, •attribua 
á mulher hardeira sua livre administraowo1, estabeler..n. a 
inalienabilidade dos bens, temperaria ou vitalicia, a crua! niilo 
pro,imllcur:'t a livro disposição tesLamentaria e, nn. fall.n. 
destn, •a trnnsferencia clesembaraçacln. desta clausuln. aos her-
deiros. . · 

A inalienabilidade em caso: algum, salvo os de exp1~o:- · 
~)riação por necessidade .ou utilidade publica e de execu(lão 
por di v idas PL'OI\'Cnientes de impostos reln.tivos ao respectivo 
immovel, poderá, sob pena de nullidade, ser invalidada 10u 
d~spensacla por acto judicial; vedada igualmente, so1b a 
mesma pena, existindo aquella clausu~a, 111 concessüo de li
nenoa de subrogaçüo elos bens. »-Fcl'ic'iano Parma. 

N. :1.07 

Arts. 1.7-:íO a i.71L7 - Fica abolido 'Ol instituúo1 do fidei
commisso. - Mendes de Almeida. 

N. 108 

Sub-omenda ~í emenda additiva da Gommissüo fJUando vin
gue a l.ibordnde de teslar: 

• «Art. A clausula de inalienabilidade, temperaria ou vi
l.n.licia:, imposta l!l.CiS bens pelos testadores ou doadiorres, não 
p1oderá em caJSO algum, salvo os de expropriai}ÜiOI por necos
sidn:do ou utilidade publica e de execução por dividas pro
venientes de im].)loiStos relativos aos respectivos immoveis, ser 
invalidada ou dispensada, pena de nullidade por acVos judiciaes 
de quaJirquer especie; sendo igualmente prohibida, sob a 
mesma pena, existindo aquella clausula, a sub!'logaçã'O dos 
lJens. - Feliciano Penna.:~> 

:A.' Commissão foram presentes mais as seguintes emendas 
cuja UPP.IIOI\'aoão não acollSelha: 

N. :1:1.0 

Onde convier: «Os filhlos adultorinos havidos na coill;;Lan
cia do diV'Orcio, deSde que este tenhn1 sido judicialmente 
decretado ha mais de anno, poderão ser· reconhecidos.:~> -
l'if!iorino Jlfonteiro. 

N. f 11 
Onde convier: 
« R6 haverá .commnnhfio de hens. finando fôr elln. esf.n

helrcirla ~lor p11r.Lo anf.e-nnpcinl.~ :-- Mende.~ de :1lmeida. 
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N ., '433- :1.9:1.2 

O bacharel Antonio de :Amorim Garcia, juiz substituLo fc
dom! na secoão do Estado do Ceará, dirigiu ao Cong·resso 
Nacional o requerimento sob n. :1.13, de 1912, solicitando quatt·o 
mezes de licenca com ordenado para tratamento de sua saudc. 

O peticionario,· que comprovou a allegação de estar enfermo 
com dous attestados medicos, já se acha no gozo da licença que 
lhe i'oi concedida pelo Sr. presidente do Supremo Tribunal li'e
deral, mas, não sendo ella sufficiente para. seu tratamento, 
solicitou pela primeira vez, segundo aHirma, esse favor do 
Congresso Nacional, após :1.2 annos de exercício no .referido 
cargo... . . 

Esta Commissão, opinando pelo deferimento da sua petição, 
ofl'erece á consideraç.ão do Senado o seguinte 

PnOJEC'l'O 

N., 75-:1.9:1.2 
v., 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Presidente da HepulJlica auLorizado a 

eonceder ao bacharel AnLonio do Amorim Garcia, juiz substiLuto 
federal na ·secção do Estado do Ceará, quaLro mezes de licença, 
com ordenado, para tratamento de sua saude, onde lhe •convier; 
revogadas as disposições em contrario. 

Sala das Cornmissões, 3 de dezembro de 1912. -J.i'elicianu 
Penua, Presidente. - Tavw·es de Ly1·a, Relator. - Bueno de 
Pa1:va.- Vietorino Monteiro. -Francisco Sá. -F'. Glyce1•io.· 
,_.L. de Bttlhões.- Urbano Santos. -A imprimir. · 

N .. 434-:19:1.2 

Ao exame da Cotnmissão de Marinha e Guerra foi sujeito 
o projecto n. 73, do corrente anno, apresentado ·ao Senado 
pelo Sr . .Senador A. L<\lzeredo e outros, concedendo certificado 
de engenheiro militar aos alumnos que concluírem o curso de 

·engenharia de accOrdo com o regulamento promulgado por de
Cl'eto n. 5.698, de 2 de outubro de :1905. 

O estudo comparativo dos regulamentos de i187 4, i8DO, :1.8!)8 
e Hl05 leva a Commissão á convicção de que não ha razão pam 
que não sejam concedidos aos alumnos que completam o seu 
curso de engenharia pelo regulamento vigente os títulos que 
eram concedidos aos que o faziam do accurdo com o regulamento 
de :1.874. Convem lembrar que o decreto n. 7311, de 14. de de
zembro de 1.900, mandou que f;aes til.ulos fossem confer1dos aos 
nlumnos que terminassem o curso de engenharia pelo regula
mento de :1.898., 
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S,J/,,.,. la··~ l'tiiJtlanwJtLos n 'CoHunis~iio opina que liWI.''~'~e 
•·~~·· Pl'",i""'" " vulu J'a\'ot·avel do ;S:enac/u, pt·upOUllo I.JUe se.iu 
l'Cdig·ilfo nos lJ:l'JUO~ do substituth·o, {]Ue ol'fcrcce a sel:(uir·: 

PHOJECTO 

N. 77-1012 

(J C"lll:!'l'•'~:>o Xaeional resolve: 
At·Lig·,,~ un.i:co. •Set·á coueedidu u eerl.il'.icadn du ong-enlioir·o 

lJJililut· aos ulmm1u,; que concluil·cnt o eu1·so de engenheiro de 
m:eC,t·do eom o rug·ulamenLo de 2 de oululH·o de 1005.; re\:ogadas 
us di;;lJOid(;úus em conLral'iu. 

Sala da~ COJmnissúes, .i ele dezewbro de 1!H2. -Pi·1·es 
J.'i!l'l'eira, P1:esid mtLe. -La um So1h·é, - Pcli}Jpe Sc!wdrlt. -
J .. lmUu du Bm:'il.- Gaú1·iel Sal(fado. 

l'liUJllCTO DO SENADO N. 73, DE 1!Ji!?, ,\ QUE SE HIWEltJ~ O P.\lWCl!:l1 
SUPHA 

n Cong'l·esso Naeion.al resolve: 
:\l'Lig·o uuirco. E' ·e<Jnccdiclo o cerlii'icado de eugcnhclro 

milil.a'l.' uos aluuuw~ que concluirem o üUrso de eug·enhur.ia 
miULm: pelo reg-ulamento de 1005, ;;cmclo-lltes permitticlo g·ostn• 
de todas· as vanLagcn~ c regalias conferidas aos engenheii'OS 
milHares, pelas lr~is em vigor; 1·evogadas as. disposi(lúes em 
t'unLrario. 

Sala das sesstjl.'s, :w r.le novembro ele 1012. -A ..• 1:err::do. 
-JJdullo. -.losrJ Mm·t'lu.ho. -llaym.nnrlo de :!Nra.nda.
Uu.11clidu du A.ú1·r:n. - .:lu(Juslo lle Vasr::oneellas. - :.:\ imprüuir. 

N. 435-1012 

O uxa11w 1.lo ])J'O.iü.cLo ela Gamara uos Deputados, que fixu 
a }'ul'(;:t Naval paea o exercicio ele 11013, mosLra-nos que as 
Jll)l:essidaud; da l\Iarinlm nelle previstas continuam a sm: as 
mu,;ma,;. O pl'O.iccto rep:rocluz, textualmente, a mensag-em do 
.Podee J~xeeuLivo, consignando, ao mesmo tempo, dispositivos 
idenLi~os aos ela lei ora cm vigor. Nessas concliçúcs, não fossem 
ns pontos que se nos afiguram clesaccorcles com o ;p-receito 
!'l)lf,;l.il.ucionalrelal..ivo ti. acquisição do pessoal para a gum:niçü.o 
dns nossos vasos ele g-uerra, ·nada ou quasi nada julgaríamos 
lll i~l.cr :weeescenLar :ís ,consideraiJÕes adcluziclas pelo nosso hoii
J•adn c:oJJ,,g·a da Cama.ra, a respeito ·dos momentosos problema~ 
de rm,i:t ~olu1,;ão depende it deJ.iniLiva reorganização ela Al'mn.da. 
Dn l.aes pontos, a!i;í.s, ainda rtw anuo passado, tivemos y.n.se.io 
de Ll'a.l.at.· em longo parecel', explanando o assurnpl.o e emtl.l.mdo 
franearncate as nossas opiniúes sobre materia de Lüo especial 
val O'l'. 
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E' Jor•;oso r•~conlrecee que a i\IUJ:in!Ja YClll atL·avessando ha 
lnng·os aunos uma crise cu.ias ·eonsequ,~udus precisam ser al.a
llmdus quanto antes, eom patriotismo e cno1·:;ia. De Jaelu, si. 
nfLO eoneentrarmos esfor~'os nossr" sentido. fa.cilitaudo a obtoutjiio 
de pessoal disciplinado idmwo o ~ul'l'icienle ú gmn·nit:.ão ela,; 
1ws,;ns unidarJr~s. Il'l'OIUOvenrJo sahiamenl.e o L'ejuxeHesuimeul.o do 
qundL·o de oJ'J'iciaes, creanclo um perfeito se1·vic.o de instrUtJI.:flo 
tuchuico-pl·ol'issional que adestr·e os inferiores, si não cural'Jlw;;, 
t.•mfim. de pôr em pratica as medidas ele intuit.iva utilidade 
n·•:onsellmdas pela cxperiencia elas ma:l'.inhas mais adiantadas, 
a t:rbe a qu1~ nos referimos, :;anlmnclo teL'.J'eno na closcrença. dos 
Jlla is apaixouaclos pela earrcim, elH:gat•;i, talYer., a prenunciar a 
CII'Sol·:;anir.uc.ão ela :\la:t:.in·ha. 

De accôt·do com o pro,ieclo que analysamos, o preencll i
monto dos daro~ nos eorpos navaes (•ffectuar·-se-Jm ele eon:ror
miclade com a lei n. J.SGO. do .'J de janeiro de 1908, evidenLe
lllente incolll piela e clefeiluosa, nos seus arts. 7", 8" e U". 
Co!Wl!entes com as ponderações e:q)l'essa,; a tal respeito el)• 
nosso pa:recr>r antcl'ior, •cump!'e-nos o dever de insistir 1m 
al'l'iJ:lllaGão ele que essa lei u os citados artig-os não sü se nos 
apresentam como ineapazes ele dotar a i\larinha dfJ usculllido 
pessoal para seus mu!Liplos mistel'eS, como ainda se afastam 
do art. 87, s ·Í", in fine, ela <Constituição Federal, que esialur~ 
!t·xtnalmente: 

« ConcoJ•rem 1Jara o pessoal da. A.nnada a Escola ,Ya·eal, as 
tlc atn·eudi:.c.~ ·marinheiros c a martnha tw:rcante mediantu .wr-
~~.» . 

O dispositivo da nossa lei basica ,], como se ve, insopl1 is
ma.Yel e eatcg·odw. Determina claramente que o sorteio par:a u 
JH'uunulrimento ·dos lclaros na IAir:mada se reaLize entre o pessoal 
da mn.rinlra mcrcanLe. tiemp:r:e que, pm:a c.omplelarcm o effe:cLivo 
do Corpo ele i\tarin·heiros Nacionaes, não bastem os .conling·•!n Les 
J'ornPeiclos pelas eseolas de -aprendizes. 

· Assim se pronuneiando ;SObre materia que tão vi~cerai
JJH•atc interessa a ·defesa elo nosso paiz, o legislador constiLuinLe 
Le\"1\ C\"idenLernente em mi:t•a apr·oveitar aptidõe~ ,i;i cx~wri
Hwntadas, augmentando clest'm·Le as concliGões ele :r:apida uda
pl.a•:ão Li os sorteados {ts exigencias ela marin b a ele guerra. 

Parece-nos. po'!' eonseg-uintc, que, ao cnvüs ela lei de J!JOS, 
iH·eeonir.acla. pelo projecto, meJ,Imr nos Jüra prel'erit· a de fi de 
de:wml.H:o de JS!J'i, ~:onvcnientemente modificada, de ae:curdo 
eom as IJecesRidades do momento poliLieo. Essa ultima lei, Ulll:t 
\"t)"- apr:opr·iada, J•esoln~ria. n nosso ver, perfeitunwnl.e o pro
l.tleuw, s•'m as launnas e clcJeitos de que se rcsenle a de -1 do 
.ianeiro ele J!l08. Os elementos por aquella :l'órma tmr.idos ·ao 
llnr·po de i\Iarinlrcil'os ser.iam, de certo, mui.Lo mai~ nfJ'irJicnlr·\~, 
deixand_o d!J impm·tar uma brusca c ·sempre prc.iudicial soluçii.o 
•!!\ ·~ontmwclade a sua J1Ussagem •da antel'ior pam a nova pro
l rssao. 

ÜtJ l'üSLIJ, Clll todos OS p::tir.es SCl'iamenLf~ J!l'C•oeeupados eom 
o pr·opm·o daqucll~;s a quem se aelm eon l'iadu. sun deffJsa naval, 
a n1:triuha mort<anle sumpL·e foi um mtLurul viveiro JHli'U a 
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p;uurnioilo da frota de combate. Nem de outro modo se jusLí
ncaria o principio geralmente seguido de constituir a marinha 
mercante verdadeira reserva de guerra. . 

Si quizermos, em momento difficil, dotar a nossa Armada 
de pessoal idoneo, habilitado para ·sua conservação, familia
dzado com a vida no ma:r e apto a defender a integridade 
nacional, devemos, antes de tudo, cevcar de solicitos cuidados a 
conservação e o desenvolvimento da marinha mercante .. 

Sem que, assim procedendo, a tornemos uma classe privi
legiada, devemos mesmo alimentar, fortalecer, mercê de equita
tivos favores, a sua existencia, visando impulsionai-a sabia..: 
mente, facilitando-lhe a prosperidade, fazendo-a ficar mais 
accessivel ás classes laboriosas do nosso extenso littoral. 

E' iudubitavel que chegaremos assim a ·crear a cellula 
matar do organismo da nossa maruja ele guerra, ganhando a 
certeza da mais adequada composição do effectivo dos mari
nheiros e, com ella, a seguranca de elementos realmente uteis, 
fortes e capazes de, bem disciplinados, servirem aos elevados 
intuitos de nosso patriotismo. 

:Aos artigos que vimos de analysar e sobre os quaes não 
nos estendemos mais porque, em nosso alludido parecer do 
anno passado, os estudâmos minuciosamente e a lição dos facfos 
nos mostra a inteira procedencia de tudo quanto a!li deixámos 
dito, seguem-se os arts. 10, H e 12, ·creando vantagens especiaes 
para os voluntarios e praças que, fjndo o respectivo tempo de 
servioo, se engajarem. Essas vantagens traduzem-se em gra
t.ifica()ões, variavcis segundo o prazo do engajamento. 

Ainda nesse !POnto, 'cremos que o projecto se afasta do 
pensamento do legislador constituinte, qu13 condemnou o volun
tariado com premio. 

Disposições similares figuraram, de longa data, na lei de 
forcas de terra, mas, por incompatíveis com as leis posterior
mente decretadas a respeito, já dalli desappareceram. Nada 
indica, portanto, que, veladas, embora, em transparentes so
phismas, devamos reeditai-as. 

No entanto, a: situação sob todos os pontos de vista, delicada, 
em que, infelizmente, se encontra a Marinha Nacional, nos leva, 
ainda desta feita, a transigir, ·conformando-nos com a conti
nuação ·da vigencia de taes artigos, consignados novamente no 
projecto de fixação das forcas de mar. 

Si fossemos, de golpe, eliminai-os, deixaríamos o Executivo 
desapparelhado para conseguir o pessoal ao menos nooessario 
(t conservação das !Ilossas custosas unidades de guerra e na im
possibilidade de guarnecei-as de modo a serem aproveitadas 
na pratica dos exevcicios tão indispensaveis á educação, disci-
plina e adestramento do marinheiro moderno. , · 

As escolas de aprendizes marinheiros ultimamente reorga
nizadas. e para as quaes, com razão, se voltaram todas as nossas 
vistas, são ainda mais uma desillusão que uma segura esperança 
do que em proximo futuro se prestem satisfactoriamente ao 
P'L'ecnchimento periodico dos claros do Corpo de Marinheiros 
NaJcionaes.; · 
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JMJ',•di\·a!l/t'iil,t.'. Ú ~ÍIIIJI/"~ h•ii.LII':t du lliiÍIJJ(l /'1'/UI.iJI'ÍIJ da. 
i\fa1·inlw, no eapitulu l'l.'i'l'/'t'I!Le úque/les ~:sla/Jdt!<:Íillelllu~ d1• 
en~iuo, se '"''''i/'iea a PX:teLiclãn do juizo tu~ima ernittido, enn1 a. 
SÍJltWI'idac/P C]Ul! /lOS ellllTf)I'L' i.l't' J.ratando de Utn ]H'O/Jif!lllU Yil.a[ 
pa1·a a cffieuz dc/'e:m da Nat'ão. 

E.ssa leituJ·a, pnt· rnuis opl.imi::;la que seja o ponto de ob
SC'l'V:wão t.'lll que 110s eo/loquernos, não nos 1''-'l'lllil.tc duvidas. 
nos t~onduz ao qua~ i ·eompleto desengano. ]<;' J'lagTante que, eom 
os p1·ocnssos ucLuu/mcnLe seguidos rmra attral!iJ.· a matl'icula de 
menores, nfi o elwgat•eJnos a contar r;. 000 apt·enc/ izes nas 20 
eseolas ot·a em funccionamento. 

Nesses estabelecimentos, rem 3J de dezembl'O de :1011, havia 
070 matt·iculaclos; du1.·anLe o exercido desse mesmo armo, Jomnt 
remettíclas partt o Corpo de i\larinh eiros .wo p!'Ut"as, das quaes, 
segundo eonsta, gt'alldP numero ainda sem o dt:senvolvimenl.o 
p/Jysico o preparo pmfissional inclispensaveis ao arcluo servico 
do marinheiro. 

Ern algumas eseolas, o movimonf.o da matricula é, if1a 
\'Pl'clade, desanimador; como exemplos, meneionaromos a elo 
:Maranhão, onde apenas se a/isLa1·am, em 1!JJ:l, :1.9 menores; a 
dn A lagoas, .com J a; as de ;S•anta Catharina n Paranú, cada uma 
st'imento com dous, e a ele ?llatto Grt·osso, com tlm ! 

Esse numc1'0 de novos a! is lados, em i !Jlll, não nos consetli.•< 
J'azet· animadoras pt·evisuos- valr~ 110r um aviso salutat· dr. 
que ou tr·o rumo düve ser dado aos nossos esi'OI:t.~os em tal 
sentido, pois. a despeito da opet·osiclacle, dedicação c cornpe
t.cncia elos dignos eommandanLes ·elas e;;•colas de aprendizes. 
os J·esultados eolhiclos são, atG hoje, relativamente ao objectivo 
visado, quasi nullos. 

Por out.t·o lado, •no ·corpo ele Mal'inheiros existem apenas 50% 
do ei'J'ecLivo que o projecto designa e que se torna imprescin
clivel ao constante labor de bordo. Resta, por ultimo, o recurso 
elo pessoal cont.ractado, do qual ultimamente tem lançado mão. 
forçado pelas circumstancias, o departamento naval- mas esse 
recurso, não nos illuclamos, não póde ser considerado em büa 
douteina sinão eomo um remeclio extremo c perigoso para. n. 
disciplina. Entre os motivos que nos induzem a assim pensar. 
cif.aremos, sobretudo. a impossibilidade prat.ilca de eonhnecrmos 
no 11es;;oa/,con Lracl.aclo ·as qualidades exigidas no marinhcil'o e, 
o que é pcor, a de saber o meio social de que o mesmo proveio, 
apezar ele haver anteriormente professado a carreira marítima. 
Bsses c outros pontos são de capital importancia, pois clelles 
depende a confian~.a que as guarnições elevem inspirar, a disci
plinn. qur~, a f.oclo o transe~, ·eonvC•m sempre manter-se inta.cta. 

Por todas esl.as considerac,ões, tJUC reputamos esscncincrs na. 
•'ornposição dos elementos a sernm escolhidos para a formacã.o 
de urna boa o hemogenca mm·uja militm' c na efficiencia do 
podr~r naval rrur, com tantos sacrificio.s pal'a o t.'l'al'io publieo. 
í'i7.crnos eonslruir. sorno~. rr~salYanclo mais uma vez a ·couve
llicncia inadiavcl ele uma lei que regule ].!lerfeit.amente a maLe~;ia, 

Vol, VIII 6 
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levados a concordar ainda com o projecto da Gamara, aconse
lhando ao Senado a sua approvilção. 

Rio, 28 de novembro de 1912. -Pires Pc1•relm. Pr·csiclente 
-11. lndio do B-ra:.il. -Pel'ippe Sckrnült. -Laura Sodré, 
pelas -conclusões. - Gab1•iel Saluado. 

J:>llOPOSIÇÃO DA CAMAll.A DOS DEPU'l'.ADOS N. 25, DE 1912, A QUE SE. 
REFEllE O PARECER SUP11A 

O Congresso Nacional decreta: 
IAI!'t.. L" A força naval para o excreieio de Hl 1:3 cons!.at•;í.: 
§ 1", elos oi'l'ieiai~s elo 'corpo da Armada c classes annexas 

consLant.es dos rcspoetivos quadros; 
§ 2", de 50, no maximo, aspirantes a guardas·Hmrinlm e 

30 alumnos do curso ele machinistas ela J~scola Naval: 
§ 3", ele 4. 000 praças do Corpo ele ll!arinheiros Nacionaes, 

inclusive 118 para a Companhia Fluvial ele l\Iatto Grosso; s 4", ele 2. 000 marirrheiros contractaclos; 
§ 5", de 1. 500 foguistas ·contractados; 
§ 6", de 5.000 aprendizes marinheiros; 
§ 7°, de 600 praças do Batalhão Naval. 
Art. 2.° Fica o Governo autorizado a contractar no es

trangeiro officiaes idoneos para a instrucção e adeantamento 
dos officiacs e praças da Armada e para instrucção nos demais 
serviços teclmicos da l\Iarinha e Guerra. 

Art. 3. o Em tempo de guerra, a força naval compor-se-ha 
do pessoal que for necessario. 

Art. 4. o O tempo de serviço dos marinheiros procedentes 
das escolas de aprendizes será de seis annos, a contar da data 
do assentamento de praça no ·Corpo de Marinheiros Nacionaes. 

Art. 5. o O tempo de serviço de voluntarios será de tres 
annos. 

Art. 6. 0 Os elm·os que se abrirem no pessoal ela Armada 
serão preenchidos pelo voluntariado sem premio, por pessoal 
da Escola Naval e aprendizes marinheiros c, na insufficiencia 
deste, pelo pessoal contractado ou mediante sorteio, de accõrdo 

com a lei n. 1. 860, de 4 de janeiro de 1908, e mais disposições 
dos arts. 7°, 8° e go o -

Art. 7. o Cada Estado ela Republica concorrerá I()Om um 
contingente de sorteados, correspondente e proporcional ao total 
dos alistados nos differentes municípios que o constituírem, 
sendo o numero de sorteados que devem constituir cada contin
gente prefixado 30 dias antes do sorteio pelo Ministerio da 
Marinha, segundo as necessidades ela iAirmada. 

Paragrapho unico. Para ·cumprimento das clisposir;õcs 
anteriores, o Ministro da Marinha fará, em tempo opportuno, 
do da Guerra as communicac;;ões ncccssarias, dando-se a todos 
esses ar.tos publicidade pela imprensa. 

Art.. 8. • A incorporação dos sort.eados (L Armada rcaliza.r
:;;e-ha desde quo t.enham sido dc-r.ididos finalrncrlLc o:; nlcur::Jos 
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!egaes tentados pelos interessados, ·ou estejam esgotados os 
pra;:os em que taes recursos podem ser interpostos. 

Art. 9." Todas a:; vantagens, 1·egalias e mais disposições 
do tlecr·olo logi.,d:lLi\·o n. ,1.800, do 4 de janeiro de 1908, que não 
contrariam a lottra o o pensamento desta lei, serão applicadas 
ao:; sorteado:; vara a Armada, bem como o disposto no art. 95 
da referida lei. 

Ar L. 10. Os voluntarios perceberão a gratificação diaria de 
125 rúis c as praças que, findo o seu tempo de serviço, conti
num·em nas l'iloü·as, <:Om ou sem engajamento, terão a grati-
1'icaorLo do 2SO rúis diarios. 

A1't. 11. As praoas do Corpo de Marinheiros Nacionaes e 
elo Batalhão Naval que completarem tres annos de serviço com 
exemplar comportamento terão uma gratificaoão igual á me
tade do soldo simples ela classe respectiva, sem prejuizo das 
demais gratil'iea()ües a que tiverem direito. 

Art. :12. iA:s praças do Corpo ele Marinheiros Na.cionaes e 
do Batal!Jão Naval que se engaja1·em terão direito em cada en
;;a,iamento ao valor em dinheiro das pecas de fardamento gra
tuitamente clistríbuidas por occasião de verificarem a primeira 
praea. 

Art. 13. As praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes ap
provadas nos cursos do especialidades e as que exercerem os 
carg·os dei'inidos no decreto n. 7. 399, de 14 de maio de :1909, 
terão direito ás gratificações especiaes estabelecidas nas ta
bellas annexas ao mencionado decreto, além dos demais ven..., 
cimentos que lhes competirem. 

Art. 14. Nenhum individuo poderá, na vigencia desta lei, 
ser admittido ao serviço da l\larinha de guerra sem que apre- · 
sente documentos rcomprobatorios de boa conducta. 

Art. :15. Revogam-se as disposicões em contrario. 
Camara dos Deputados, 25 de julho de :19:12. -Sabino 

Ban•oso Junior, Presidente. -Antonio Simeão dos Santos Leal, 
:1° Secretario. -Raul de llloraes Veiva, zo Secretario. -A im-. 
primir. · 

· N. 436- :1912 

Os documentos que acompanham a proposição da Camara 
n. 6:1, deste anno, autorizando a concessão de um anno de 
licença, com ordenado e em prorogacão, a Jorge Vogeler, con
ductor de trem de 4" classe da Estrada de Ferro Central do 
Brazil, evidenciam a necessidades do favor solicitado, pois o 
laudo elo exame medico feito no peticionaria pela Directoria 
Geral de .S.audr:: PubUca affirma que elle está soffrendo das 
fruculdadcs mentaes. 

Esta Commissão é de parecer que seja adoptada a propo-
siç~. · 

Sala das Commissões, em 3 de dezembro de :1912. -Feli
ciano Penna, Pr·esidente. -Francisco Sá, Relator. -F. Glu

r:erio. -L. de Bulhões. - Bu.eno de Paiva .. -- TfJ,vares de. 
Lyra.. -:Yif:tQori:no Mnn.t!'irC',- Urbano Scm.tos. 

.. 
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l'illll'Ui:lll,.:.i.u IJ.\ t:.\i\UH.\ IJUS IJEPU'I'AIJOS N. li I, Ui' 1 !)11;!, .\ QL!li: ::ii> 
lmi''EBI> U 1'.\lllWJ::I't SUPII.\ 

O ·COII1:P'L'Sso Nucioual J·e~oll·e: 
At·Lig·o unko. :Fitm o l>L·esiduni.L> da llepubliea aLtlod~auu a 

coneedr1· a .Tot·g·e Yogclel', eonduel.ot· de Lt·um de .\" e/asse da 
Estrada r),) JTCI'I.'O CL'nLf·aJ do Bm~il, um annu de lieen~~a, com 
orclt,!lado, em pi.•oJ·oga•:.ão, a eoular de Hi de uovcm!Jro de l!Hl, 
pam tJ·alamcnto clu saude; ruvog·adns as clisposic,.jes em con
trario. 

Camat·a dos Deputados, 20 de agosto de 1 fH2. - Saúino 
Bw·roso .lll.'lli01', PJ·esidcnte. - .,-tutonio Simeão dos Santos Leal. 
1 o See1·elario. -llaul de Nol'aes \leigo, 2" Secretario. -;A: im.: 
primü·. 

N. -í37- l!H:? 

A Commissiio de Financ~as é de pareet:~r que a propostçao 
ela Gamara dos Deputados n. JO~, de 1912, au-torizan.do :.i con
cessão de um amw de licença, com todos os vencimentos, a 
Jos1í Vieira da Cunha, ·1" escri[)lurario do 1" districto da In
spectoria Federal das J~stradas de l<'erro, seja emendada do 
seguinte modo: 

Ao a·rtigo un.ico. Em vez das palavras « com todos os :ven
cimentos» diga-se: -com ordenado; 

Sala das Commissões, 3 ele dezemlf'o de 1912.'-F'elic'iano 
PC'nna, Presidente. - F'r·arwisco Sá. relatot·. -Francisco Gly
cer·io. -Bueno de Paiva.- Tavares de Lyra.- Vietorino 
illou teiro. - Urbano Santos. 

/ 

l>HOPOSJÇ,i.O DA CA:.UR.A DOS Dl>PU'f,\DOS N. 10~, DE 10112, A QUE SE 

!1El'EHE O PAHECE11. SUPllA 

O Congresso Nacional ~·esolve: 
Art.igo unico. J"ica o Presidente da Republica autor·izado a 

conceder a José Vieira da Cunha, L" escriptumrio elo 1" districto 
<la. :Tuspeclol'ia Federal das Estradas de Ferro, um anno de 
licenaa, com todos os Yencinwntos, para tratamento de saudc 
onde Jhc r.onvier; rf}vogadas as disposi()ões cm contrario. 

Gamara do~ Deputados, 1 J de ouLuhro dn J!H2, -Sa.bino 
Bm·r·oso .fttrâor·, Presidente. -Antonio Shncí'io do$ Sanlos Leal, 
1 o Secretario. -Raul de Jl oraes Veia à, 2" Ser:rctario. -A im
primir. 

N. ~38-1912 

.A organizaçií.o "nppar•:lhnment.o meticuloso de um excJ•eif.o 
'J)e:rmauentc, dotado de t.odos os elementos passiveis, de a:eeor·tlo 
com os preceito~ da ar·te da. guerra,. eomo r.\ rnoderna.nwnf,•l 
encarada, deve merecer e~p.eciaes .e con:;taht~s cui:ctaclo::; do 
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J•ou.u!' Lr;gislaLh:o da _RcpuLl iea tl. dos Jwmur.r;; que te em a rcspon
~alJJlrLiacle da drreer;ao dos pu!Jiwos nc;;;oeJOs. 

A'·s clas~es armadas compele a dcfrlsa da honra uacional 
munlCJ' a inlr•gT·idade da patr·ia, defendei-a •eontra quacsquei· 
]Jt'uridos drl ineompt'O'!Jensiveis e injusU1'ieavcis absorpeücs e 
assegur·nr· a paz r•m loclo o let'l'ilorio naeional, promÓvcnclo 
assirn o desPII\'nlvirnunlo .l'ecunclo de uossas iniciativas, elo nosso 
···sl'or·(;o, do nosso eapilal c do nosso dosenvolvinwnto economico 
c eommereial. 

Nestas eoncliçGes não devemos t·egalear nem mesmo hesitar 
cm enneed .. r·-·Jiw loclas as medidas necessarias para que estejam 
~m altur·a de li:io elevacla mis;;ão e, pot· sua vez, compele aos 
sPus r·nrH·esen lan tes se JH'eoceupat·cm exclusivamente no aper
feiçoamento de lC1clos os seus institutos, mesmo nos menores 
detalhes, ele modo a conseguirem o seu desüleratum., ·sendo 
consiclemcla como uma organização militat· moderna, digna de 
tal nome, e que eorresponcla aos sacrificios da Nação. 

:\ssim sendo, terü ,;umprido a sua palriotiea missi:ío e me
J•ecm·:i os applausos i.! J.•ceonlrceimento de seus compatriotas. 

A constante preoecupação ele problemas militares, o con
tmelo qunlicliann uom seus eamar·adas na vida da ·casel'l1a, o 
ensino pi·aLico e Lheol'ieo, os exet~cicios um g!'andes manobras 
annuaes manler·ão sempre o gosto pela nobr·e carreir.·a militai' 
{]e seus drcl'es e o.l'l'iciaes, afastando-os elas ambições e intrigas 
polilir~as, os maiol'es inimigos da disciplina militar, da sua 
;Jromog·eneidacle c cohesão, desviando-os dos seus nobres mis
ter·es. irnplanlando a desconfiança e prevenção nas classes civis, 
eor'!'ocnclo-a pela inclifJ'crença, levando ú. ana.rehia c clissolw;i'i'o. 

;,\i 11 isloria nos ensina as dolorosas consoquencias desses 
• desvios ela nobilitantc missão elas classes armadas, levando iL 

del'l'ola os exereicios de Napoleão III 1contra a aguerrida Alie
manha, incontestavelmente a primeira. .organização militar .do 
mundo e, neste momento, toclos ·contemplam surprcllenclidos os 
aclmiraveis successos na eamrpanha travada eontra. a Turquia 
que, extatir~a. eontempla a destruição do seu poderoso exercito, 
fJUe em reputado quasi invencivel. ~ruclo isso são as conse
quencias elos lamentaveis desvios da sua missão e a in,justifi
cavel intervcnr;.ão nos problemas politicos que o absorveram e 
dominaram ultimamente. . 

Assim deve ser afastada por completo a aspiração politica 
no nosso exercito e aquelles que se deixarem seduzir pelas 
epllemeras posiçües na esphera politilca, com seus cortejos de 
paixões, arclor na luta partidaria, que muitas vezes obscurece 
a razão. e fataes decepções, elevem deixar' as l'ile.iras, refot•mar-se, 
eomn acontece em Lodos os !)aizes de organização militar. mo- ' 
ciciar.·. A instrueç:io theorica de nossos offiiCiaes nada d()]Xa a 
desejm· e oxalú a rpratica se lhe pudesse comparar. 

O instituto militar onde se formam os o:fficiaes esLti perfei
tamente appareHmclo, tendo um notavel corpo clocrnle, e conviria 
que tivesse permanecido :fechado durante alguns mmos, para. 
evitar essa plcLhom cfp aspil'antes que, sem scr·em offieiae;; de 
]HlLcnlr~. gnznm de todas as suas regalias e vantagens, pesando 
fnrtr•nrrontP no Pra rio pu h! ien •rom a som ma clP mais I. 700:000$ 

., 
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annuaes e permanencendo lon;;os ar.nos nessa situar;.ão, antes 
de galgarem o primeiro posto. 

As matriculas na Escola Superior de Guerra deveriam ser 
limitadas ao numero. estrictamcnte ncçcss~rio ás necc~siclades 
da formação de offj,cwcs para o Excrcllo, Jn1P9I'L9-ndo 1sso em 
grandes vantagens para os ::~;lumnos, que a~I'OVJal'Jam S\}U car
reira evitando a compulsorw, e cm aprccwvcl ccononua para 
os cÓfres publicas. 

A. emenda suppriminclo os Collegios Militares de Porto 
Ale~re e Barbatlena importa em economia superior a 1. 3GO: 000$, 
incluindo as etapas elos ·respectivos alumnos. · 

A crear.ão desses insLitutos não obedece ús conveniencias ela 
naoão. e mÚito menos do ensino militar, não. resultando para o 
Exercito a menor vantagem. 

Si semelhante med.iua obcH.h!l~···u .,j rJ!·eocetlj'lar;.iio de educar 
os filhos de milil.at·es, era rlf>.-qli~':c•ss:u·ia. porque. uH'm ele que 
nossos officiaes são bem remunerados, como cm paiz algum, 
poderiam seus descendentes menos favorecidos c que se en
contrem em situação prccaria ser aclmi lticlos nos estabeleci
mentos civis e no luxuoso Collcgi o l\Iililar desta Capital, que o 
relator reputa inutil, não correspondendo aos seus intuitos e 
devendo ser supprimido dentro de pouco tempo. 

As matriculas para a Escora Superior de Guerra serão 
disputadas 'como nos outros institutos, quer civis, quer militares, 
sem nenhuma despcza para o Estado e com a vantagem ele se 
estabelecer a selecção sempre profícua, como l1avia determinado 
a reforma do inolvidavel marechal l\:!allot, uma das mais bri
lhantes capacidades que passaram pela alta aclministrar;.ão da 
Guerra. Dizem todos que o nervo da guerra é poder dispor 
uma nação de abundantes recursos pccuniarios c, portanto, 
pensa a commissão que o nosso Exercito eleYcria estar perfeita
mente apparelhado ele todos os recursos, pelo enorme sacri
fício que o orçamento da Guerra tem exigido ela nação, attin
gindo o·actual exercicio a bella somma de mais de oitenta mil 
contos, além do credito extrao"rdinario contemplado para· or
ganizar e melhorar a defesa nacional, que excede a vinte mil 
contos I Si compararmas o nosso orçamento com o dos prin
cipaes paizes do mundo se reconhecerá que só poderemos 
estabelecer proporoão com os Estados Unidos, que aliás toem 
em seu favor uma população quatro vezes maior e uma renda 
consideravelmente superior, com a qual não se póde estabelecer 
comparação. · 

Pelo quadro junto se poderá comparar a população, receita, 
effectivo dos exercitas permanentes e orçamentos da guerra, 
em quasi todos os paizes do mundo, com o nosso Brazil. 

Que differença pasmosa ! f f Entretanto em quasi todos elles 
a força armada está perfeitamente apparelh ada, reinando a 
disciplina e a preoccupação de que nella consiste a pedra an
gular, a base principal e exclusiva da permanericia, da cohesão, 
emfim da propria existencia dos exercitas. 
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A Hr·~pnnll:t, r·nm um r'i'J'c•eUvn rlc I 011.000 homens. r)p;;pr•ncle 
'IO:l.OIIll:llllll$: ".Japii11, "'llll :?GO.IIIJO, GO.OOO:oOO$; a ;.\a·grm
lilla, r·.u111 :::l.IJIIU, :lX.I.liiU:OI.liJ$; o Cl!ilr•, c11111 IH.OIJO. ;J7,000;0ilO:ii: 
.a. .Belgiea, en111 0-í.OOO, 31i.OOO:OOO$; a Au~tJ·alia; er1111 :l\1.000, 
:iG. 000 : UOO$: a BLi ]gar ia, eom 7 .; . 000, ;?I, • 000 :000$: n Canar.l:'t, 
r·ont G(),IIOO, ·Jii,IIOO: 000$: na 8r.•r·via, rr'OIH :31i.OOO, I G.OOO :000$000! 
(J Hmzil, I!Olll ::1.000 lwmcn~. tal 1; o smt r•J'I'Pelil·o a·etual, ~usla 
;mnualnwnU.• mais de t!O.OOO.OOO$, niio eomputanclo ,··wvnrlüs 
nrrlilo~ supplcmenl.ai·cs o cxtmorclinal'io.~ no v:tlm· de milhares 
dn r•on los ele r r! is ! ! 

.-\. t•ompar;u;fio não nos é J'a,·oravl'l e, C'ntrf'lanlo, aqui tudo 
l'slú por· fazer: quarte is, :for Li J'ica~•ües. tu·m amcn Los porf.alei s 
,. di' eampanha, l:;'l'ossa artilharia pat·a as fortalezas, stock 
r.lt• mun ir;ões, J'al'(]amen lo, equipamento, mtül'rinl do trnnspoJ•l~:>, 
~r·rYir'o dr! ;;aude I! nviar,ão militar. 

Úq;t•, pois, que os ÍJoderes ]JUblieos il'alem reülll urgencia 
di' dolar a nossa l'ot·ça -armada eorn lodos os elr!mentos ele 
<.lt!!'e;;a, pa1·a que ella adquira todo o seu prestigio f' possa, 
t!lll momento JH'C'ciso, eorresponder aos saeJ.·.it'icios Jeitos e 
1.1·anquiliza1· a Xação, que a consideraeli. eomo seguro pcnho1· d•• sua inclcpenclencia, autonomia, integTidaclc tcrritoi·ial, de 
sua soberania o de un1a l'ecunua paz interna e e::'(terna, que 
nssegure e garanta o desenvolvimento de ·suas energias e ele 
suas immensas riquezas. 

As cliHercntes emendas que a Commissão apresenta c que 
submette li. consideração elo Senado são todas '!lecessarias e 
reputadas como tal, pelo illustre ministro que superintende 
o ·departamento da Guerra. A Commissão é, pois, de pa:recor 
que seja approva'do o [JJ'o.ice!.o do orçamento ela ,Guerra enviado 
pela Camat·a elos Srs. Deputados ~;om as seguintes emendas c 
corrigido o ·.r~alculo to~al que, ·po1· equivoco, consigna 3.000:000$, 
ouro, quando apenas é de 300:000$ c 711.8!1\J :-15'1$559, papel, 
(]escontacla a somma de 9:152$572 corr•espondcnte á rubrica 
-classes inaJé.livas- que por voto da mesma Gamam passou 
para o m·eamenlo elo l\IinisLerio ela Fazenda e a verba ele 
.H :7:?0$, por terem siclo cmancipaclas as •r:olonins elo Allo Uru
guny e Tgunssü. 

EMENDAS 

§ 4. o Instruccão militar. Supprimam-se os Collegios l\fi
l i tares de .Porto Alegro e Barbacena. 

~ G." Fabricas. :FalJl'ica ele Polvora sem J<'umaça do Pi
quete. 

C::onsigno-se mais 7:200$ como complemento paPa o 1• 
chimieo contractado. .. 

~ 8. o Soldo o gratificação de oi'fiociaes. Jlestabeleça-so a 
verba ela proposla elo Governo, supprimidas as palavras
g1·a1.i l'ica~.:.ües ·por serviços espcciaes c extraordinarios- cor
rnndo poJ' eonta da verba a cliaria de 1,$ aos aspirantes c os 
acldieionaes de 20 n. :?5 % aos ofl'i•e-iaes elas guarnir.õr.•s do 
Amazonas, Pará, Matto G1·osso c 'l'crritorio elo A·et'c. 

~ n." Soldos. l'f.npas c gJ•af.ificat.:õrs di\ pmr..as do prct. 
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.\:IHtl.a-~r· da Y<'l'lHl a imprJJ•Lancia das dapa~ r:on~ig·ttada;:; 
!lill':t. :JUO alumuos do Colleg·io ~~i 1 ita1: de .Por· Lo Alegre r: pat·a 
:!IIII do dt• ~lina,; Ge1·aes, ;:,::;ii :5UU$00U. 

~ I 1.. U!Jl'as pullliea~. Eleve-~c a vet·lm a 1.31!0:01111$, por 
St•J· illslll'l'ki••tilt' a dula~üo de mil, pat·a at.te11der ú eolllillu;u;.üo 
d•: oJ:ms r•JwPtadas e eülll eoliLI'ado, taes couw a J•e::onstt·ueçüo 
do t:dil'iciu da t'r:rJ!'eLaria da Guerra, do Hospital CL•ntl'al u 
uul1as J'epaf'ti~:õPs Jnilitares da Uuii'io: 

~ 1:! .. \lult•t'hil: 

X. lJ. Collegios militares: 

llr•clu~ida a YHI'lm de 'i2 :000$ pela suppt·e;;sfio rlo~ eo11og·Jo.s 
milital'<:•s do Jtio GJ·ando do ,;':.ul e de· i\linas Geraos. 

I\. J .\. Arseuaes, dcposilos e fortalexas: 

"\ugJnc•nla-se 50 :000$, disll'ibuindo-se a wt·ba assim au
gTnc•JJladn. pela J'úi'Jll<t seguinte: 

'\rsenal de Ciuel'I'<t da Capital Federal .. , ....• 
Ar·senal ele Guerl'a de PoJ.·to Aleg·re ......... . 
Arsenal ele GuerTa elo :\Jatlo Grosso ......... . 
Depositos ,. J'oJ·lal1:zas ...................... . 

N. lG 

250:000$000 
j 00·:000$000 
80:000$000 
í0:000$000 

500:000$000 

Fabl'ica do Cartuchos e At·Lef.a<Clos ele iGuer·r·a. 
lleslal.wlcea-s•: a verba da proposta, oeonsignnndo-sc mais 

30 ;OOOlii ,.;obr·t· o pr·ojr•do da Cnmal'a. 

N. Jí 

.F.alJl'ica de Polvora sPm Fumaça de Piqurlc. 
H:e>slabeleça-s1: a verba ela propo;;la, eon::d1:mando-sn mais 

:?O :000$ ~olii'P o JH'o,iecto ela Camat'tL 
Despezas r:spe~iaes. 
Despezas miuda~ ele. 
H!cstabeleça-sc a verba cl:.i proposta, consignando-se mn is 

ií0:000$000. 
Exlmordirrm·ios com as grandes manobras . 
.J'llrstahele\:a-sr a vrrba da proposta, eonsignandn-so mais 

·100 :000* i'Obl'r• o JWO,Íf'•f'l.ü da •Camal'U. 

D·ts pnsUh;os 

L\iccl'P~cenle-se ao § -1." a: 
..... alugueis de casa·s. 
§ J" w .. :\ all1·ir· ~~r·l'dito supplcmcntal' :í vr1·hn. G' -Ar

RP!l:lf's. 1.lPposit.os e fm·talezas- pal'a atlnncler :i. despcza de 
qur• fr•afa o :wt .. :?G da l<'i on. :?.GH, de '' de ,ianeiro de HlJ2. 
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rtcdi.ia-sc o § 10 pela fórma seguinte: 

Corrcriio por .con la elo saldo apur·aclo elo crcclil.o a qnc sr; 
refere o decreto n. 0.528, ele 2.1. ele abril dn 191:?., arL. 1", 
lcltrn 'i, ulúm elas dc~pezas com material !Jcllir:o as ur~eeOJ'
renles com a compra ele maci'Jinisrnos c apparelll:unertl.o.~ dnf.l 
ol'l'icinas elos arscnaes ele guerra do Jli.o Grande do ~ul c de 
l\Ialto Grosso. · 

§ Conlint.'ta cm vigor o art. 19. Jcltra i, da lei n. 2.5-1-1, 
do~. de. janeiro do 1!l12. · 

§ Pioca o Governo autorizado a vender, .mediante con-
currcncia publica, sob a base ele .100:000$ a logua de scsmaria, 
o campo nacional do Sayean, no EsLarlo do !tio Grande elo Sul. 
J.·oscrvnndo, porém, uma aroa, que p1:•~viamonte ser{t demm·
caua, para •campo elo manobras e applkanclo o snn prndtH,fn 
na r·nmpl'a dn invnJ·n:vlas pal'a os eorpos rnonl.aclos. 

~ Fiea n GOVQrno autorizado a despender llll vigeneia 
eles La lei aL1i a quanUa de 21. ::íOO :000$ anm ele prover a defesa 
nacional. abrindo para isso os crodiLos que se forem tornando 
necessar'ios 11ara as despczas com a acquisiç,fio ele artilharia, 
fuzis, olmzciros, nmnic.õr•s, -conclusões da Villa i\'filitar, con
strucçiio de qunl'l.cis no Rio Grande do Sul, rm S. Paulo, nos La 
Capital c nos outros J~stados onde forem precisos, terminação 
das forlificar;ões da Republica e par·a provimento de clepositos 
de mohilizacão. 'comprehenclidos fardamento, equipamento, bar
racas, material de transportes e de serviço de sande. 

Supprima-se o § ~o do artigo unico, por entender a Com
missão que os officiaes reformados nilo podem receber g-rati
ficação de qualquer natureza, o que incidiria na violação do 
pr·o.íecto recentemente approvado pelo Senado prohibinclo as 
aceumulações remuneradas. · 

Sala das Commissõos, 3 de dezembro de W12. -Feliciano 
Penna. Presidente. Com restricções. - V'iet01·'ino ilf ante-iro, 
Helator. - F. Glycerio. Bueno de Pw:va. -Com restricç::ies, 
sendo vencido quanto á emenda supprimindo os collegios mili
tares.- Tavw·es de L11ra. Vencido quanto ú emenda suppri
mindo os collegios militares. -Francisco Sá. Vencido quanto 
á ultima emenda, autorizando a despeza extraordina:ria de 
21.500:000•$000. -L. de Bulhões. Vencido quanto ú autori
zação para despender 21.500:000$000. -Urbano Santos. 

PROPOSIÇXO DA .CAMARA DOS DEPUTADOS N. 109, DE 1912, A QUE 
SE REFERE O PARECER SUPRA 

N. 10!l-1!l12 

O Congresso Nacional resolve: · 

Ar·l.igo unico. O Presidente da Republica é autorizado a 
despender ern 1 !l13 com os serviços a cargo do Mini.~terio da 
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SESSÃO EM 4 DE DEZEMBRO DE 1912 '.):t 

Guerra a qua.ntia de 3.000:000$, ouro, e cfe 80.596:743$8-i9, 
papel, a saber: 

1-.tldm'inislraçúo (Jc1·al. Conforme a ta
bella correspondente da proposta, au
gmentada de 12 :000$ para represen
tação do Ministro e diminuída de 
!â :87-1$ pela transi'erencia da despeza 
com a Imprensa Militar para a rubrica 
n. 2: 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.202:7658000 
2-Estado Ma'ior do Exe1·c'ito. Conforme a 

tabella correspondente da proposta, 
augmentada de 47 :874$ ~com a despeza 
da Imprensa Militar e «Revista 1\Iilitar 
de Porto Alegre», de 3:650$ no sub
título- Pessoal- para um lithogra
pho gravador, á ,razão de 10$ diarios, e 
de 14:235$, no sub-titulo-rimprensa 
Militar- para mais quatro composi
tores, á razão de 8$ ele diaria, e para 
mais um encadernador, á razão de 7$ 

de diaria: 
Total ................................... . 
3-Suprcrno Tribunal Nilitm· e auditores. 

Diminuída a proposta de 12 :000$, 
sendo 6:000$ de cada um dos auditores 
da 0" e 12" regiões militares, por esta
rem os mesmos equiparados ao auditor 
geral de Marinha: 

Total o o o • o o • o ••••••• o ••••• o •• o • o ••• ·• •• o ••• 

4-lnstrucçúo .1.llilüar. Conforme a tabella 
cor:respondente da proposta: 

112:700$000 

260:349$9\JO 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 8-18 :902$000 
S-A1·senaes, depositas e [o1·tale:as. Con-

forme a tabella correspondente da pro-
posta: · 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1113.:454$995 
6-Fabr·i.cas. Conforme a tabella correspon-

dente da proposta: · 
Total ...... · ....... ·...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.186:066$600 

7-Serviço de Saude. Conforme a tnbella 
·correspondente da proposta: 

Total . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . 762 :O.H$500 . 
8-Saldos e arati[1:cações a o{[iciaes. Con

forme a tabella correspondente da pro-



Total 

ANN:\llS DO SBN:\DO 

pos/a, dintinuida de 500:000$ na im
f11ll'/ llllf' i a eonsi :;nada 11 a sub-r ub I' i f'U 
D;,.,.rsos s,u•ni(·us para addicionaPs cl~! 
:!11 % aos orn,~ial's dai\ :,;wu·ni(;Dci\ uo 
hu·if, :,\rl!]ar.onas e i\ I utlo GJ•osso e de 
:!G '1c aos das do Territorio elo .:\lr:t·e, 
vallütgcJJs ao~ ol'/'iciacs re/'oJ•matlos e 
llunoJ·aJ·.ins quando 110 f'Xl'l'eieio de fun
,.,:ür•s pt'llfli.'ÍUIIIf'IILi.' mililal'f'S. gTalifiea
l:tic~~ JHl'l'tl Sf.1 f'\'J(:os espc~einPs e L1xti·aor
dim1J•ios ,. pot· suiJslilui~iio, suppL'imi
das as palal'l'as rtrati[icaçüus }Jara sa
·o i c os ~~ s pNitff!s ,. e.l'lrrrnrdin ar ias: 
••••• o o ••••••• o •••••••• o ••••••••••• 

fi-Soldos. !!lapas e (JI'lllifü:açijcs de ]Jraças 
de prl'l. Colll'orme a lnJJPlla eot·L·cspon
df•JiL'' da propo>'la: 

Tola! o ••••••••• o ••••••••• o ••• o ••••••••••• 

10-:l,illdas dt~ mrst11s. Conforme a Labella 
eOI'I'esponciPnlc ela Jll'Opnsla: 

Total •• o ••••••••••••••••••••••••••••••• i 

:1 1.-0úms uâlitm·es. Conl'amie a tabellu 
~~OI'I'CSponelcnle ela proposta: 

To I. a I ..............................•.... 

12-JhtteJ'iaZ: Conforme a tabolla correspon
elente ela proposta: 

Diminuídas elas seguintes quanlias: 

Secretaria de Estado da GueJ'1'a 

:23.7!17:60!1$768 

''! ('"- ·-ru··><>-oo ... 1 • JO I • -'•P I 

.wo: 000$000 

1.000:000$000 

N. :3, lr!U.I'a a)- Departamento Central, :inclusive as des
przas eom ns 81'1'\'ir;os ele ielcphone e olectr.ieidaele, :35:000$000. 

Faú1•icas 

X. I (i- J~abriea de Cm-turchos e Artefactos de Guerra, 
30:000$000. 

N. :li- .Fabriea de .Polvora sem Fumaça ·elo Piquete, 
~0:000$000. 

Fardamento 

N. :?:2- Parclamr.nf.o r: ealçaclo, elr.., 200:000$000. 
N. :?:~- :\.r·qu i.~iefio rlf' morll'ilas, ele., 'LOO :000$000. 
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Diversas cü:spu::as 

N . .:!li- .\~.:quisir:ão de insLL·unwulos, el!!.. :;upprim ida:; 
as palal·t·as que :;1~ se~:ruew üs valan·a:; medalhas utilitw·es, 
10:000$000. 

Duspeza.ç espeeiaes 

Cousiguw;iio -Jut·uue,; a pulr·ücs c unu·ujos dtJ esculet't!S 
das l'orlule~as c Asylo de lnvalielos com etapa de jll:ar;a r.l1~ 
pr·ct pelo § !J" e abonos ele passagens a ol't'ieiaes na Capital, 
supp!'imidas as ultimas palaVL"as e abonos du passauens a o{/'i
C'iar:s ·na Capital. 1 O: 000$000. 

Despczas miudas e de prompto pagamento elas repa!'lil.:·ües 
e estabelecimentos militat·es ela ;Capital, 50:000$000. Para 
os l!stmordiuarlos elas grandes manobras elas tl'opas, ...... . 
100:000$000 . 

.Augmentada elas seguintes quantias: 

Estado-Jfaio1· do E',1:e1·cito 

4-Expeelienlc, livros, ,iornaes, revistas c 
ou~ra:; elespe~as, assim rceligielo: Expe
diente, livros, ,iornaes, instt·umentos e 
material para a· publica(,'iio ele traba
liJOs militares, e)ócJusivamente de ca-
racter o1'1'icial ..................... . 

Divc1·sas despr:::.as 

30-Para os tralJaliJOs ele levantamento da 
Carta. Geral da Hepublica, incluidos os 
vencimentos dos auxiliar·es <Civis e dia
l'ia~ dos o1'1'iciaes o pra~as, expediente 
e ,elespe~a~ divcJ·~as ................ . 

Despezas espcci{ll:s 
Para acqubiçiio ele aeroplanos o sua conscr

vaçiio, eonsLr·uc,,:.ão ele um pequeno han-
gar e ol'l'ir•ina ele reparaçiio ......... . 

Pam cvcn Lnaes e ~PJ·viço;; oxl:raor·d i naJ•ios .. 
"\eci.·e.~r:,~nl.:vndo-sn ao n. 2;) da veJ•ba ·/ !," da 

proposta as ~eguiJJI.üs palavras h1-{in" 
«prestadas as contas r•StJeciJ'icaclas » u 
ac·err•sc•'ll ta nela-se ao n. :?S' da mesma 
Vt•J·ba in-{inc «sendo .íO :ooo.s para 
cu,;teio de automoveis »: 

Total 
'J'ol :11 

•• o ••••••••••• o ••• o o • o • o o o o o •••••• o 

o •• o •••••••••• o • o •• o o o o o o ••••••• o •• 

-Commis:;ücs cm paizcs cslrangcil·os: 
.Ot1ro • , •.• , , • ,., •..•.•.•. ~· ..• , .•.. , •.•. • •....... • ...• 

' 

:3;):000$000 

i:iO:OUO:j;OOO 

:1'50:000$000 
~150: 000$000 

;1 :1.017 :sno.snon 
~!O. :)~Hi :7.í:~.~·.~·íH 

300:0üU80Ull 



!!4 ANNAES DÓ SENADO 

§ 1." E' o Presidente da Republica autorizado: 
a) a mandar a outr·os paizcs, •como addidos militares, em 

commissi'io, oito ol'Jir;iaes superiores ou capitães habilitados, 
de comprovada capaüidaúc, correndo a despeza com a diffe
rença ele vencimentos o a,iuda elo custas de accôrdo com o 
art. 18 ela lei n. 2. 290, de 13 do dezembro ele 1910, e r·ospe
divas tabollas, pela verba 15" do artigo acima; 

ú) a mandar, dentro dos recursos orçamentarias, servi
rem arregimentados nos exercitas estrangeiros os seguintes 
o1'1'iciaos das armas do ongenh a ria, artilharia, cavallaria e in
fantaria: 

1 turwnL,:-coroneJ; 
1. ma,i o r; 
;:; capitães; 

En{] enhar·ia 

4 1 "' tenentes; 
!J 2"' tenentes ou aspimntos. 

1 tononto-coroncl; 
1 major· 
3 capitães; 

A ralharia 

"' 1 o•' tenentes; 
4 2°' tenentes ou aspiJ·anLcs. 

i tenente-eoronel; 
1 major; 
a capitü.es; 

Cavallm·ia 

'• 1"' tenentes; 
ti 2"" tenentes ou aspirantes. 

1 tenente-coronel; 
1 major; 
1! .capitães; 

Infantaria 

3 1 o• tenentes; 
7 2°' tenentes ou aspirantes. 

]!:sscs officiaes irão cm grupos de cada arma e :formarl'i.o 
no seu regresso as officialidades de unidades respectivas do 
Exm•cito. que ficarão constituindo as unidades modelo de in
strucção; 

c) n mandar, douil offir.iars do Corro. dr Saude rratic.arem 
. no~; ho8pit<I;Cr; p'N!it.arc•f'; 

''.' 

: ·, 

' . . , 

' •· I 
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SESSÃO EM 4. DE DEZEMBnO DE ·1912 

d) a mandar de dous a quatro officiaes praticarem cm 
u'ma escola de :ll'till1aria de posir;üo c acompanl1arcm os pro
gressos de arti!Jwria de gTosso calibre; 

e) a mandar fazer o cur~o em uma das escolas pralicas de 
clcdricidado do paiz, som onus nenhum. quatro ou sois infe
riores do Exercito com as neccssarias !Jabililar;õcs; 

f) a contraclar professores cspcciacs e instruclores E'S
trang·eiros para servirem nas escolas militares, abrindo para 
esse l'im os crcclitos que forem julgados necessarios; 

a) a realizar contractos por tempo nunca maior de 'cinco 
annos, quando versarem sobre construcoões, armamentos e 
illuminaQilo de estabelecimentos militares; 

h) u mandar distribuir pela Direcção de Contabilidade e 
pelas delegacias fiscacs nos J!:stados as quantias ncecssarias 
dos Hs. 22, 2G, 2G, 2 7 c 20 c consignação « Fonagens c ferra
gens» do titulo « Dcspczas Espcciacs » da rubrica 14", aos 
commanclanLcs de inspccQfLO, do brigadas ou das diffcrcntcs 
unidades do ExerciLo na Capital Federal, nos Estados do Pa
raná, Sa:nta Catharina, Rio Grande do Sul, Matto Grosso, Bahia, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Geraes, Parahyba, Per
nambuco, S. Paulo e Goyaz, para que as differentes unidades 
do Exercito façam directamente os supprimentos dos artigos 
que lhe silo necessarios e cujas despezas correm por conta 
dessas mesmas consignações; 

i) a tornar annuaes os contra·ctos de fornecimentos de 
viveres, forragens, ferragens, artigos de asseio e illuminaçilo 
ás dil'l'ercntcs guarnições do ~xcrcito e aos hospotaes e enfer
marias militares, bem assim as fixações dos valores para 
arraçoamento e dietas, 1'ic~nclo nesta parte revogados os ar
tigos 11 c 23 do regulamento baixado com o decreto n. 2.213, 
de o ele janeiro de 1896; 

j) a construir com 000 homens de infantaria as companhia,; 
regionacs do Alto Acre, AlLo Juruú c Alto Purús. cada uma 
com um .capitão, um 1" tc·ncnte c dous 2"' tc.ncnLcs, r'odcndr• 
despender para esse fim 50:000$000; 

k) .a emancipar· as colonias militares do Iguassú e Alto 
Uruguay, re~ervando nas mesmas colonias as áreas necessarias 
para· os diversos serviços militares; 

l) a vender em concurrencia publica o material impres
tavel existente na Fabrica ele Cartuchos e de Artefactos de 
Guerra e na Fabrica de Polvora sem Fumaça, podendo ap
plicar o proclucto que fôr apurado nas construcçües e na 
acquisição de materiaes para as offici.nas e laboratorios dos 
mesmos estabelecimentos. · 

§ 2. • Tem direito ú gratificação mensal ele 8$ a praça de 
prct nilo graduada e engajada, de accôrdo com o pnrngrapho 
unico do art. 73 elo regulamento que baixou com o decreto 
n. 6 .0·17, de 8 de maio de 1008 .. 

§ 3. • Os aspirantes a officiacs terão, além dos vencimentos 
:fixados pela lei n. 2.200, de 13_ rlc dezembro do 1010, a diaria 
rln 4$. cor·rc~do a. rcsrwt:Liva dt.:~'pcza por co•uta da r:ubr!c.~ .. 8.' 
pp artf$o q,c.uoa._ · 



ANN,\J::i:i UU SEN;\J)Q 

§ !,," Us {Jl'l'it~iaP:; I'L'i'lll'lllltdus e111 <'Xt·t·eieio de· qualqut•t• 
fLtlll't;flU •110 :\liaisl.t•t·io da Guet'l'a ou ,.;uas dcpeadenl'ias flt'l'ei:'
JJt'l.'iitJ, al•'m dn soldo du t•c•'l'ol'l,llll, unm gt•atifit~a•.:iio at•' u 
maxinw du :!00$, a qual eOI'l't•t·;i. put· ·t:nnla da t·uhriea 8", t;nnsi
cl crand o-se e o nw J'u !Wt;ü t•s p t•n pI' i antL'I ti. L' mi I i ta J'PS as J'un et;.l>c•s 
nas unidades das a!'mas eom!Jalenl•.•s nu dü .iustit;a militat·. 

§ G." Aos oi'J'kiaes proJnoYidos 11U gt·aduadns st•J'iio aiJo
naclas, mediante rc(]ut•t·intel!l.o, as ::H•guinl.t•s importaneias pam 
serem deseoutaclas pula deeinm parle do rt•spet:li\'o soldo 
mensal: 

De Sl!gundos lenenles a capilii.es ............. . 
De majot·es a eot•oJwis ....................... . 
De getWI'<ws ................................ . 

li00$000 
:~llll$lllltl 

J ::W0$000 

Nenhum oui.!'O ahono pl'eYislo ern lei sr• fat'<Í. siJJiio sob 
condit;ão do pagan1t'nl.n i·ntegral denLt·o do annu em·rt~lllt•. 

~ li." t:'la Yigeneia de~ ta lei, súmenle ,.;eJ·ão JH'I'lllillida~ 
consigna(:.ües att.i clous Lct'(;O~ do soldo ou orclr!nado qm~ forem 
estabeler!iclas por ol'fiei:ws u runceional'ios eivis ús suas :l'a
milias, a instiluh;ües que po1· disposir:ür~s espceiae~ .iú gosr•m 
desse direito e a. casas eommet·r:.iacs ele uni'l'o!'mes milil:u·r!s, 
nesta Capital e no::> Estados, que tunham Lt·an:mer;iin com o 
1\fi.nistcrio ela Guerra, eom o fim unieo ele aequisição de farda
mento, ma•ntielas as aeluaes que não eslc.iam eomJWC'hencliclas 
naqucllas concessões legaes, até se I iqu i clat't!m sem JH'ot·ogac,:ão 
ele prazo nem rr~noyac.ücs. 

§ 7." Os lentes, pt•ol'essot·es c•u ad,iuJttos dos insl.il.utos 
militares de ensino que forem Yilalieios sômenle podet·iio ::;cJ.' 
postos em clisponibiliclaele pol' cxliner;ão dos Jogares que 
.exerr;mn uma vez que :não possam set• a]ll'OYeilados em üutro 
r.:argo do magisterio militar. 

§ 8. u Respeitadas as malrieulas ,itL errectuadas nos collegios 
militares, cm caso nenhum e sob nenhum pretexto poclet·ão 
ter os collegios militm·es do llio ele .Janeii'O, Porto "\.lcgre f! 

Bm·baeena mais de liOO alumnos o prirneil'o mais ele 300 o 
segundo mai:; ele ~00 o ultimo. 

§ O." Continüa em vigor a di~po:;ieãn do al'l .. :3" da lei 
n. 1:687, rle ·13 de agosto dcHIOi, pal'a pagamento dos sol elos 
devidos aos volunl.arios u l'rlativos aos cxereicios antcJ•im•p,, 
ús datas dos J•cconllecimentos dos úircilos elos mr~~mos ao:; 
referidos soldos Yitalieio~, :J'ieando prot·ogado o Jll'azo para 
habilita•cão ele que eo1:rila o nrt. :2" da me,; ma lei. 

§ 10 .. corret·iío por conta da quota a qu •. • s·~ rüfet'•' a 
2el.i.ra. i do art. 1" do deerd.o n. ü. 5:?.8, d·~ ~:, de aloril de Hl !::', 
ai': d·~ . ..;peza:; eom a aequisiçií.o de machinas e o appaJ•eJilamcnto 
da.; oi'J'it·.ina,; rfo,.; AJ·,;c·na•!,.; i],• GlH•l'!'a dr• Pol'i.o ,\]l!gl'í' 11 .:lfa!Lo 
Grn:o:~(,, 

s 11. Os i•)lll.es p!'Of',~~sot·L•.s e ad,iunl."s dos insLiLufn,; JJiili
tarl'ô dt! en.,;i,llo que :!'orem viLalicio~ o esLiver•Jm L\Jll di:;poni
biliclade, ·e na 'v1gencia 'da. pres0nte lei na o quizerem a~ournir 
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n rc~g(•Jwin d1• Stla~ J'PSfiPI'I.h·n· .... ntdn~. ji(•J·dpr·;io tt."'i. ,:.:Ta;.il'it·tlf.:r~~-..~ 
du~ l'I'~Jlf'('.iil·n~ ~~af·;.:·,~~. 

~ 1~. ~a ,·j~·fiiii'Ía r/a pi't 1 ~t>lll.P JPi. llil ~"Xt'l'tl:.:iitl dtl di~pn.~.;l.o 
111.1 <ll'i., i/ d11 l'l'l·;iil;tlill'llill JII'III'I'SSIIiil l'l'illlill:tl Jll'llllllll;.:ndfJ 
''III l'il'llldl• do di~JII>slo 110 a1·1. :i" ~ :l" d11 "''''l'<•ln lt•;;·islnlin> 
11. 11\l, "'' 18 di' .iulliu "'' IH\1:1, o t :u''''l'il" !"""''''.' 1111111''"1' ,,·,_ 
llii'IIL1• lllll a11xilia1' nudilol' pal'a 1·ada ll!lla das l11·i;.;adas ,.,,Jnt-
lt•;,;·i,·a,; IIli d1• r•al'alla1·in, \'f'lli''.l'lld" u11m ;.:·l·al.il'inu;ii" lil''":;al 
dt• '~r,H$, IJllfl l'tl/'I'PI'Ú JlPia J't.ilH'ÍI'.a :-;u. 

~ I:.J. Fi1·a u l'od1•1' Ex,•eul.i\'11 auilll'izad" a lllllllil'il•al', "''III 
atlf;llil'llill 1.l1• di'SJII'Z:I, 111'111 1'11111 li JII'SSila) 111'111 1'11/11 11 /llôlil'l.'iUJ, 
fi l'l'g'U);unt•ll/.11 <lJIJII'Ili'UdO Jll')ll dl.'"l'l'ill 11. i .H:! I, d•• :!1.1 d1• ju
lll'il'll i.J,, 1\110, di' ll!Clllo fJLII' 11a,; ""''"las "'' IJllf' Ll'aLa ''.<Su 
1'1'1,:-J.Iialllt'llill S1•ja llli•llisl.i·ada. aJ,;Ill da illsir'IWI.:n" pr·oJ'issiu11al 
lll'IIPI'Íatrll.'lll.e dila, a IIPI'PS:-ial'in ao.:.; ;-;aJ·;.;·t~JJI.It:-; do EXt!l.,_.iLo. 

Ca111llr·a d11s ili'JIUI.ad"s. :!r; "'' llliLtiiJr'" "'' J\rl:!. -S11fu'11u 
J;w·l'u.w ./illlitll', ·l'r·,•sidl'll[i!,-.111/llllill Sim.r·riu rlus Srw!u.1 
Lt!lllo I" ~'"'r'"i.ar·io. -.1/lr.'t!llrtl /.tllll!ll'lilli' ,,. Fw·út, ~" ::;e,:r:,~
lal'iu iuL,!l'illu. -A' impt·ituit·. 

~ .. j::J!J--1\11~ 

il•:m llrl'llsa:;·,,llr d•• li 1),• ,julho dn eor·r·,·:li'' :HIIIfl .<olkil.otl 
(I Sr·. l'r'I'SÍdl'll].l' da ni'Jll.illlint ao t:llllgr·,·s.<u ,\;u·inllal lllll 1:1'('
dii.H d1• tia:~ :li8G-GRS. suppk•fl!l'lll.ar· :í ,.,.r·l1a do lll'l:arrll'llio vi
;.:·'·"1." ( ll,•par·Lit;:iu .Ft!dt!r·al d1.' l•'is1:al izar;ii11 das Esl.i'adu,; d1: 
.Ft!r·r·n) . . 

lOs fulldarnr:ulo;; elo Jll•dido ennstan1 da "''1:!ltilll" t'XJHJsi,:iio 
"'' lllflli\'08: 

•Sr·. l'r•,•sit!c•ntc· da Jl,•.pu!JI ir·.a- I' o r· lll'!':t:''iiill da lil'gall i~.:u.:iiu 
da lllslll'r:l.nr·ia ""''"'·r·a! das !Esl.r·ada". a!:;n11s l'nrll'llillllar·ills """ 
JH•r·l.t•fleiarn :í PXLillda Ht•par·Li(;:ill Fl'dr·r·al dP Fisr:aliza(;ii" das 
EsLr·adas dt• F1•r·r·o 11ãu pudt•r·alll ""~' HJII'Il\'l'iladlls "" quadr·" 
cJa 110\'lt r•t•Jlili.'J.i(:ÜO. ICOtnO, pOr'I;IIJ, ~l'liS Sl'r'l'it;ns SI' J.or•fl;tSSI'rtl 
lll'lli'SStli'Íil~, I'.OIILi'lllJHJ'ttlll l']lt•S a Jll'f•;;J.al-o,;, l'rn)lflr•a llfto SI.! 

ae!m::;sn .eo11siguada \'t•r!Jll par.·a o l'l'S[Jf.'t:lil'n pa;.:·alllerli.o. 
;10:.111 L:w,; r:unclil.irj,:s I'Sliin: 
:'ln I" distr·ido da TIISJII'eloria: 

1J111 t'll;.;·l.!lliltdl'n l'i:·wal d1' ::n elas:;;t~ ............. . 
Urn ,.,,:r·ipLtll'arin ............. o •••••••••••••• 

:w 'lo de ttel:r·t•st•inrn ............ o •••••••••••••• 

.\'o :2" d isLr•if'.l.n: 

I o :l·illll$111rO 
í : 81111$0(10 
:i: 1:20$000 

U111 ••tto;·t•llirl'ir·o !l'iseul d1• :!" l'i<ISSI', .... ,........ 10 :I:H\0~0()(1 

;">;o l:i" di,.;LI'iel.o: 
Unr t•seripLUI'al'in (a par·U1· de a]Jril........... ·í ;000$000 

:>lu \1" disll'iel.o: 

Um en:;enllciru l'bcal tk I" IJ!usse ...• o .. o ••••••• 

Vnl. VIII 
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No 10" dislricto: 
.Um cngeulwiro de i" classe................... 12 :S\:!3$:J3í 

No H" clistricto: 
Um auxiliai· Lcl.lhlni~;o (a J•nl'Lir de JIJal'IJO)..... 4:800$000 

'l'o La!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <i3 : 9Sli$'üü8 

iu;staudo o GoveL·uo na olJrig·a~'ão de JH'OVidenciae solH'U 
:L l'üi11Uilül'a1;ão dus SC!'VÍ11;us ljUO Jltes são ]H'CStadOS, tOJ'•lla-Se 
ncllessado solidlar ao Congresso Naeional a allorlura do 11111 
aedito suvplcmcnlar ele G3 :98ü$üüS ú eonsignac.ão «Pessoal» 
da Inspectoria l"edcral elas EsLrauas, afim elo vodor occon·er 
:.í despcr.a do que se trata. 

Assim, Lambem, sonuo insufi'icicnto a doLa!)ão Ol'l}amoH
tal'ia para « Bventuacs » da. mesma inspedol'ia, por conta Lla. 
I]Ua! coi·rum as desr•czas ~;om passagens do pessoal nomeado c 
removido, ajudas ele custo a L'Stc, geatificauões por servi~.us 
.tJxtraordiaal'ios e substituições I·egulamentnros, faz-se preciso 
augmonLal-a de 15 :000$000. 

Igualmente dei'iciouto cí a consigimção « l\[aLorial ele expe
diente», cujo c1·eelilo Ol'()anwnüu·io •) ar>enas de 20 :000$; sú 
D al~1guol elo escriplorio central da inspect.ol'.ia, que col'!'e por 
conta dessa eonsignwr;ão, importa em 2!• :000~ annuaos e lla 
maioria elos districtos Lambem estão ]JOr pagar os alugueis 
·de escripLorio desde o mez ele ,ianeü·o elo llOrrente anno. 

Deste modo, carece ser augmontada ele. 5·1 :700$ a consi
B'ntWúo para « i\1 aLerial ele expediente» da seguinte fórma: 

Expediente do cscriplorio central. ............ . 
.Supprimcn lo elo aluguel da casa oecupacla pelo 

mesmo ................................. . 
Expediente elo 1 ", 2", 3" e li" clistrictos, a 2: O O O :fi. 
Idem do 7" o 8", a GOO$ .•.•..•....•••••..•.••• 
]"]' 1 elo r:u 9" i''" o 13" a '> ·!.OQ<:! .c ei 1 v , , - , ... w • 1 v •.•••....••••• 
Idmn elo lt" .....••.•..••.•....•.••••••••.••••• 
•Iclen1 do 10" .................................•. 
Idem elo 11" ................•................. 
lelon1 do 14" ................................. . 

'l'o La!. .......................... . 

16:000$000 

:, :000$000 
8:000$000 
1:200$000 
D:G00$000 
1:200$000 
4:500$000 
,, :20'0$000 
G :000·$000 

54:700$000 

Em resumo: aJ;' nocossario um credi Lo supplcmonlar do 
.Ga :\J8ü$GGS tí cousigmu;ão «Pessoal», o ele :U:í :000$ tí consi
.g"IHll;.iío « Evenl.uacs » c o de G.í :700$ {L consignar;.ão «Material 
de cxpoclionte » ela ycrba 12", art. 33 ela vigente lei orçamen
taria. 

Rio de Janeiro, 11 ele jullw de 1912. -José Barbosa Gon· 
çalvcs. 

-
! . 



SESS.:).Q gJ\f '1 DE DEZEW3110 DE 1012 J 

1\.o ClllC ahi fica dilo, CUll1fll'() UCCl'OSCC!llar [jUC U Jlepat·Ji,,;.ftn 
}'ederal tJ,, l"iscali~a(;.ão das Eslt·adas rJc Fet'l'o, foi refnl'l!tada 
)JOt' decrcl.o de ::> de n'IO\'etnbt·n du J !l l J. !'ião o!J:;tanl.•) Jmver 
siúo por· aqupJJc ar:Lu consideraYf'Jtnenle aug'llleulado o quadro 
du ]Jessoal e nh;vuda a desp••za ln tal do s.;!'vÍI;u. de J. Oüa :üOO~, 
a quanto l!lontavu no ••xel'dein dn l!lHI, a L5XG:IOO$ eutJt que 
c doLada no exnr·eieio •:or·r•t,nl ,., a i·nda "'' tl<:ixanuu uxr;Ju idos 
das uowea<\:ÜL's feita~ pl.'la refut.'Jlla divei·sus antigos 1'un~du
Jtat·ius, eujus vagas !'oram pr:.;endJit!as pur ]H:.~soal novo. ,\Ju . .; 
"" "''1'\'i~u,.; dcJl,,s forarn eonside!'udos twt:e . .;sut·ios e mautidus 
eonto pPs..;oaJ cxtr·auunH•t·ario. 

J~' pal'a pagai-o:-; e pag-ai.' de~pt•zas aeeL'('Sl.!idus üs eousi
glla(;ü••s «.\I ateria! d•• L·xpedicnte :.> e « Eveutuaes » l]Ue su 
1.ut.'lHL nccessario o c1·ed i Lo pedi elo. 

Pelo •JUO devl! ser llJlf'ronula a lJt·oposir;ão da Ca!JJa!'U elo:; 
DI,LJUlaclos. . 

Sala das ,c o mm i:;sGe:;, 3 de dur.embt·o de 1 O l.:!.- Pt:lir:itnw 
l'enua, P rcsid•:..u Le. - Pnwcisco Srí, Hei ato r. - Prauc i seu G lu
eerio. -1Jt1e1w de Paiva.- Taoru·us de Lura. -·- Victul'iuu )Jun
teii'O.- Urúano Sanlus.- Luopuldu de Bulfujus. 

MENSAGE~\[ A QUE SE HEFEitE O P.\ll.EGEil SUl'R\ 

Sl's. membros do Congresso Naeional- Tmtlw a ]HJttt·n 
d1\ goJil:il.at:-vos .a alJerÜI!'ll de um •:t·•·dil.o ;.;uppJ.,JJll'tJiat· d•: 
1.:J:J :Ct8ü$üü~, sendo il eonsi~·uaf.:ão ~ .Pt~s;o;oal » G~·:U:Jt",~li<iK. ú 
« J~venl.n:.l .... ~ ..... ,..t ~ •• _, ul• ~~-·-.,..·.:....~.-...... 1\.r flt~l"in 1 ... rlo.--ovnorliont.&L ~ __ r.; f.,.,..,_\fh~:._.__~ .. -

Ja
jr 

O R I G I N A L M U L T I L A D A 

'···-·· ~ --- ---
1\l'tlg'O lNIIflO·; J<'JC:t O .Prcsidcnt.r •la nepulJJir.n :1 

n abt·it·, P•,lo i\fini>!lr:rin d:t Viar.iio c OJlt':u; •Pnblir·a~. . ., 
,qJppletnenf.ar.· dn t:J:3 :ü8ô$(j(i8 par·u rweon·et· ao pa~HlLl, 1 11~1 ~ 
:futweionaf'io~ da Tr)SIJCe~.•win. F•,"rlet·~tl da~ g,;Lrada~~ .01~~end.,~~ 
elo quarlrn P. snpprn· a J•nsulftetencra ela,; ve!'bas .csl.,n J, 1 ~ 
t.uncs c l\fntcriul de J~xpedicntn », d rncsma l'er,uncnlo, Pot-
gadas as disposir.:•js cm eontt·ario. .i·nha L'ffiülHla; 

Camat·a dos Deputados, 20 de outubro dera discutir essa 
Bar1·oso .Tnnio1·, .Prosiuente.- Antoniu Shnctío 
1" ,.:::>e.el'clal'io. -l!aul de <lluracs Veiga, :!" SC(!nu. 3• discussão.· 

. pl'l!IlH'. ' 

• 
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O Sl-.. .f'i.t·ot> l:'olTeil'a -- ::it·. h·fl~idenl.e, n mmha volta !'wju 
a e.-;tu il'ilJIIua. IJ:II'il l.ral.:il' du~ nt:uult·t~ittll',/1/.o:; di'Rúllt'Olatios no 
sc•.:uaJ·.in JH)]iLieo do J~sl.adn do J'iatlliy, H~.o duvu collsl.ituir u1na 
<;lll'fJI'"~a para os IJOllt'ados ~ulladOI'L'S, [Job, l]ll<tlldo l'inalisei 
""· t.t!Liltt:ts c:ott,,idl't'<ll.:·~~~·s l/III: pnzut'ôlltt Lnr11tu :i l't:SJIIISI.a qut: 
dPI'tôl ôiO Jtuill't: ~t:tt:~dut.· por~ • .Pat1iu, u ~l'. Glyeerio, eu disse 
t(llu •·urL:tlllt'nLe as Lt:o(H)iins elos Jtteu~ alth'ut:su.l·ios aie obriga
"'"'' a ':""·'!1' ltt'UVtJltWIIlé• a occupnr a ai.Lun(!ií.u dcsl.a Casa, que. 
t'Ll dt:se.tu ~llll'l!l.'<.llllülll.u quu viva a p:~1: do que se vas~:L 110 ]~s
ladu quu Lt>nlw a IIOJJJ'a de aqui l'üJII.'u~untar. Velho polil.itJU 
111ilitanl.t• 1'/lt llll!lll~sl.ad", l•:llltll l.idu 111ais d1! lttltU ,·r·z oppot•Lttlli
d:td~: dt• ]Jal.euL•:nt· :'t nat;.~u ns Lt!JJdeneias libei·:ws quu suntpro 
lllll"il'ôll'ôl,lll 1111'11 I'Spit•illl, dt: 1110rl11 (!UI: ·Itu:jt:, - jú IIII :l'itll du 
\1111:1 t;:tl'l't:it•a 1.'111 !IIII! :1. t;UIII:ieil.lJIIJi:l. III() diz ljUIJ SCl'Vi IJIJJII 'llll
/l'itd.i~lilll I' ililllfiJ;'itt.;-:i•l Ü lltillllil .Pn/.t·i;l,--- ttfío qUt.l/'tl IIII.~ i'.!l.l'l'
~(·rtlôll' :1u,; llll'll::i eCIIIt:.id:uJii,us 1'111110 Slllhllario eont qualquet: si
L~tariio 1'111 qtw se r:o11tpriuw a lilll~l·dadu :iucliv.irJual u st: dt:s
.l'l'~l"'il.:llll ~~~ dil't•iLos pusso:ws. Dalti, Sr . .Presicleute, :t in-
~ i~ l1 · ~~~~~:-' _, :~~-~Jt.~•: . ..J~l~'2~.Lu:y __ d_t.:ll_!Qlh~ LJ.·:_tt~ _(J!Jto _,l. J:;_s.L!l_t!.o_ Ju Pi a ult:r: "'''. 
... n· 
J ; • ' 

O R I G I N A L MULTILADA 

I. 

IIIJ_,_ 
,.,.,:l1•stn,.;rwn no ntspar:ln. (hwsi Si'lllPI'" suiJsl.iL·u indo rnuns1•11lt"l' 
:tayntundo G ii, t:ueal·t·eg·ado, lto.ie, elos negoeios do Bispn.do 
I~~aultyc~tse, v:~go aLti. es_La dal.a com a J:emot.:,ão .~le D. Joaqutm 

11 _A!1nurda para o Rto ~irande do Nod.c, e que Jt:equutlL~n?cnLe 
,/

1 
c; ansé•IILe d1e Tltet·ezmn, vale-se o P.ndr~ Lopes d~ssa~ .t~lLu

I cl cn. 11Jus p:n·a sustlenclel' e t·emovul' vtgarws que lUtO ::;e ::;UJJ
.Jctg~~ c, aos s1~us dcse,ios poliLieos. 

l'u exaJLado do ei.vilistnu p:iaultyc11se, pat·a augtnulllat• u 
llltnHJt'O dns sr:us ell:il.ot·es, Jar. pelo :inter.ior e na ftt·n
·t.l St!l'JI.\ÜOS :inCOilVCilii)IILÍSSiltlOS ülll (jUU SllO aLaeadrtS 

Em rcl.s auLol'iJu,cJes do Estado, eu.io dcsleS]II:iLo ollu :won
.Ga :08ü$G68 'n tlUI.\ mn govut·J:o mae.orl niío p1ídn s•~r· Lo!el'ado. l)ei:L 
.gnat;.üo «Evc. Estado .. rptu ,. tm ;;na l.oLn.Jtcladu du t~aLltolw~~:-;. 
de üXpecJicnLe ~~u da t;ll.'l\lliiiSi.U.III:.Iôl. lll~L:USIC,'II:ll de li:t.VUI.'I!III t;ll.ill 

taria. "·"~ ;.;nwt'.tt:tdf.ll'f:S: ,:,)sdu o Inallo!'radu 1~1·. :~IYal'~} 
. tl.tat'.lll Ytg·;t~.·tu p1aultycnsu ai.Lt:.tiJUe us~t· .l.wl.o . .t. 

ll!o de Jnnc:wlieo~ que Lt.•ut:l l"'t·anl.u a. Saul.a 1\l:u.Jt:e g~·I·t·.t<.L 
~:alves. v:.ão de :m pugaal' um governo, eu.to 1 nl.tu.L<~ n 

'lo. Fazendo gi e ar Loda sua propaganda polt Ll<\n. 
·.vão sedioo, Lcm Lr·ansformacla a liberdade de 

. ·~ .. 
' ' ~~ 
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:fnllnr em verclnrl<)iJ'a lkml•.:a, ser11 q1w .lõlllHlis a" a.utot·i<.lnd,.~s l:o
Jilll:eedot·as dns S<:us insul/.n,, S<' 11n.in111 Jll.'ü<IC~>IIpn•ln <'III ll11• lu-
1111'1' logailll<.>IIL" 11s rnnvilm•nLus. g,.;l,u .l'ad.IJ <J ll•>nl l>:ll'a<:i<'l'ÍS<:II 
da LnleJ.':HII·ia diiS g'll\'Ul'IJI)S ••SLadua••s, IJI./1' rodialll m.uil.o I'l!gii
J<LI.'Il/1'/il ... •·-linllJal: ú u/'11<•111 ''pari I'" Lupt•s, I.J'iiiiSI'OJ'Jn:H.I!I <!III I'IJII
/,IJIII:Jz ill,iiiJ'iildll/' dns JIJ:Jis <dl'\'ôldfls I'I'J'I'I!SI•III.:UJJ.es da adiiiÍIIi,;
/,/'iii}:Í.II d11 .lo:sl.adn. A pJ•iJwipill llillg·ll<'lll 11 lt•I':JI'a a ,,;l'i". """1'1'1'
.zandu-s" pu/' fllllllpi<'i.ll i!S di!SI'II/'i.<'Si:IS, IJIII' <.'III ll:Jd:J lillllili•lll iii· 
1'111 i:1111 JJ:Js ,J(:.;isüns nl1)i I.III':J.Ic'"· 

/sl.o 11 ••nem:a,inll. 'll:lS Sll:Js pt·nnzas, J'l'dOiH'alldu "" illsul,lt
I>Í:Is quo i.l11:a111 as raias du el.'illl''· A aLI.iLudo ]J:H>ifi~>a' dus auLu
I·idades J'ni l'""r~!Jii.la ~>fllllll Lirn id<:z '' ag-o!'n. n tniJuoso sa<:l'l'dnl1• 
se nos :q11'<::-wnLa n.nlp:ll.':ido ptdo .iuiz ·.redeJ:nl ·,n·,;galltlo na s11:1 
iii!JH'••ns:l. a llf'<'essici:Hi<: du nssas:-dnaLo. V e, rois, " Sr)ll:l.l.lo (illc• 11 
wni;.;·n dn 1111ln·n Selladnt· <..:l,,.,,,t·in d"sl!:ll't·.ila Jl<ll':'' UIJI plan" "" 
:l'llll<'si.:J.S """"'-'fJIII.'IJI'i:Js. E' l.:llll.u 111:1.is laJII<'liLav•·lll J'adn,qiJ.:JIIII" 
\'l',ill I.JLW 11 :-«'11 illli.<JI.' 1\ l/III. S:leel.'dOI.I~ ~::I.Lillliii'.IJ, fJI./0 di! III:Í r,· .. 
1'.11111 S~>l;'llllda .int.1~111.:i'íu. p,.IIJOIISILniiiii'JII.•• fli.'Geurn. l.il'n.J: p:H·I.idu 
tli_•. SP.I/ lllillis/.el·io Plll f:t.Vill' da ;o;ldi\'1~/'Sfill rJn. fl/'dPIJI·J,_•gaf di' 11/ll 
E:-;J.:11i11, ~'ll.ios fiiiJUs tl••vi:u11 l.•11l11s ••sl.:11· a1:~.·/n·d,.s 1'1/l J'<.•alizal' "' 
~1·11:-4 lltd•/'1':-i 1/1':-il',ill:-i 1Jc• !H"IIf;n_•(•fljJ• i.' :-1~ .•.qfiiS )ll:ti:-: i'[l'\':hla~ :.I~{! i· 
J':ii'IJI'S d1• J iiJI'I.'d:llli!. 

• Lalll<•lll.,, siiW<:I'<lllWIIL•) IJII~> a :1111IIÍ<.::i" d•~S/'1')-;T:II.la "" padJ'I' 
Lop,•,.;" l.<•fiiJa I!IUI'II::n111111':111u ''11111 11 .i11iz r~·d<'l'ul p:11::1 ''IIIJII'I'Í
I.:ui:JS l.'l'iiiiÍIIUS<lS, IJIIO i.f!J.'ii.u J':.i.l.:tlllll!llll! 1:•:1. )l:u·l,,•. das ôil.ll.lll'i
d:tdi'S :1. l'I!Jll't~SSiill ll!).;':li. f:otJIJf•l:!t!lldll 11 l.t!lllJII!I.'illllülll.u tlu ,iui' 
e dn pndJ•~: qu" dt• 111i'í.ns •ladas eliid'iaiiJ a npposil;ii.o, JIIISSII r' 
:J.lll.i!lllii.O g'ill'<lll~il' aos. ,IIOI'~I':Jdns .:::i••Jiai.IOI'US !IIIU iuJ<:iiZilWto 
n,~ dnsiYI'<0us nan se 1>11/':l.l'ao_ao ladn oeenl'l.'llln eon1 "!'l'i,[ío 
JJO:";o .los•) G'IJ l\'lout·:J, mns l.t~l.·ao enm e••1·Leza nul.1:ns lllflllll··· 
r.;ü•~s q11u l.ul'ui do senti1.·, 111~1s q1~1.' niio por.lul.'e! evil.:ll'. Os:·a a 
f;Tilllllll:l.S IJIIU tf~/11111 l!lll llliWS Sõill 11 Jli'OIIIIIIL>IO di! pl:1111 
:11ii11 sui oml<• Jnvnl'ii" '"' do11s polil.i~:os, IJO.it• disposl."s: 
l.'udat• pelo en.minl1u do I.'•S~>:IIJdalo. "\s i11 rm·1nne•>r•,.; IJI"l mu
Ji/1!11 uJJ.illlfl di:iL>IH'Sfl J'OJ'HIII (~1'. OJ'dl'lll a l!:li:J.I' IIII Jll'llpl' 
do ::;,,nadn1: pm· S. Pauln. IJIII!, 11ada rupli1>:111do ~!III no llo
!'1>11 ennsl.il.ninLP, paroee L•~l' amrdnnll.'nl.n so .''"nl.lll'!;a orden1 
as minhú~ nllegar;Ges, Jll'I!SI.ndns sum nuü·u lllÜ.JJLn 
surv.it· no ~:selare~>illl<'lll.n ria ve1:dnrle. ri•~ <~Ce(•rdn " 
;;;empt·e eosLunJO pn.ul.at· a minha IIOI'lll:1. inval:i:Jv,tLar_disso. 

Tinjo, para ~>Ol'l.'fl]KII':ll' nmis nma \'<'Z u '11'" l.eJJ.seuLJL' um 
nJI'it·nmt·, JH!<;.n Jll!l'lllissií.ll :111 Sen:nlo Jl:ll':t l.nr· 11111 
gT:/.111111:1. do g<lVormHI~-~~· .-•nl flli'.' ~'!ln ndaLa l:ll•l.nsJlvilio ]lois 
d11s IJII:l'-'•" 1' unm das llgTII'ns PI'IIII.'IJI:ll's '·' p:!l.l1·n ·''Bas cn;endas 

Eis n J..,Jugl'nmma: nleslavel, ru
«i\larerJhal .l'.ires. Ilio- ,\pczal' .::•a paz, nt·r'camcnlo, pot·

Jidarles exisl.enl.es cm l.ocln n ]~sl.ado, <Wnbn. o~~ . 
/.i(;.a de enJwucler permissiio pai':!. o DI.'. :Luerr>~•nl·nh!t c~oncla; 
do juiz l'orluenl, para :mdal.' ar11Jado. susLonl:arn ciJscutJr essa 
~>OIIsLil.ne o erinw ,;,,oJ'in ido no ar I .. :17 do C· 
li Sal.' <!.l'lii:IS oJ'i'<~llsiYaS, Jlll/'1°111 I'XII iliil-as I.' III• llU. 3' diSCUSSãO,, 
o J'ud 1.•1.' .r u ti ie i: Jl' i o 1 "." 1<.• ,. Olll'.o 111111 i I.: 'n.n l.l•11w 111' 

o 
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ordem p:n·u tr·nr.r·r-se ut·mns, r:omL:mJ.o IJIIO est,•,inm oeer1Has'. 
J\ssirn o 'J'riJHIIJ:ll Jliau!Jycnse d:í uma urJVa iutcl'PI'CI.uaão :í. lei 
o nutrwiza wn neto elandesLino, ólJW~nl' de sna eondülllll:ll:fio 
juridiea. :Niio quiíl ttt·~respeituJ: o :w:6rdão, que (: vürdaó~ira
nwute ÍIJsllsLeuLnsel, JIOl'i:•w mmJdüi ~~·er:l:n·a1: que se :u·r·or;nndo 
o Pouer Juriil:iario a pJ•eJ·og::JI.iva ele conecJ,,r liccn\:a a JlL'S
soas snspeiLns ]1:11':1. andarem ar·madns, a polieia c o GnvPrnn 
nfíct SP J'('~f11l1l~atdlir.n\'iltn "flt:•Ja nlann!(•rl(:fio da or·d1t!t!l o sc•t;TI
l':men. puiJlir:as c fiz !'ecollwr as pa •. J·ulilas aos qum:Leis, oncli•. 
as J'or·t::Js r•sl.nriio de fH'Oillfll.idiio, niio para ]Wcvünir, mas para 
TIIJIIiJ: de! ietos e gar:mtiJ· as anl:nr·iddes constituidns, ineln
Ri\'c o;; memlJI·os elo Poder .:udieiario. 

O ado do tJ·ilmn:tl. qu': olwdeecu ao inluit.o politico do· 
nwlillllr·:n· o IIWIJ goH•t·no. mcreeia formal d~rcspeilo, nnl.re-
1.:m.t.o. n:.:·uawlo n ju]gameJJf.o do ~:upremo 'J'eibunal, a qnc•m o 
~~I11.J'o (:•e poliein prrlir.·:í urna ordem elo hrriJeas-r:OI'JlUS. 

n :lJ!Os/olu, ,Íill'll:il do mnn~en]Jnt· Lnp,,s, animn'!•l_ JH•Itl 
:lJII.IÍ;II· do rrJ·.i!llfll:IJ. ~~~f~l'f•Yn onten OUL!'.~Hi í'OI"IP.ilS n Sí'.f.;TIIllLI' J)t)
r·iodn : «E' Jwlln, ,, !'tJ]dinw rleixa:!'-SC tr·twiclat• eon1n lllll:t 
l111sl i:t ~n11ln. mas,, dns homens, mix.to de ;:;:lTJio c Li;,:Tc'.-Ull!I.Lur ... ----.. ···--··~---···-.--·--~ 
11:1 I.P;;La rJ.n~ n-";;ns~·inos uma lin·la ving·adol'n». JNune1 

\'i'I'IJI)Ol'. 
g;;l.e desp:wl1o deixa elnr:nncnt.r, ver os 

l'itliHios da jnsl.i1.:n pnliLir:n. J\enstr~llndos na .st 
lnde c na viLalieic•dade que a lei llws nssegTJI':t p: 

. 1ti1: a inl:hqlündr•JHlin nas suas dr,1~isi'íos, ns .iuizE O R I G I N A : 
" 11nnl do·nwu Esl.a.rlo rlC'svirtnarn 1"11' esl.e mo' 
el·:~ nsl.ien, v a JenrJ.n-sc• dn·s pl't'I'0!:\':1 Livns eonstit 
dl'si:. 'llsfm·mnil·c•rn nm insl.rnmenl.o do tOl'l.iH·n; . 
d1spü.J ,,,J·ig·osn ~~ IJ,nlivel do que .n t.yrnnnia .iud 
L:llll:lu ·,Jo;; ef'f'nilns dessü;; n.do~ aLicnlnlm·ios' a. 
l":?u~'-1. o padre Lopes :n·Hoitn-sl' a aconselhar o • 
. 
1,

1

,1 '''·.~"~ 1 .i 1 ~? (•xplii!Hil' pclns srn:; netos quo não ~~. pnra :fJu . ., '"'"''""'·····v 
-... ~a).JJ1Junc J.,~m :'!. mfío um individuo incligitn.do como :nrlo1· d1) 
11~au 1yC~1:,. 

I I Almeln I l 'I I . . J Tl . , c G. :u!St•i/ O)lf'llr anl. r~m.o n~-~ .ac o Vlg:l-!'10 ( n .. lOJ'CZIIl:l, ;·,,;-
!clen. ,d,.s 1o .I ilho do .JUJ7. .lucl()] .. :l·l que,mcdtnnl.e n ordem elo'] li
Idem · · .111 ,J uznr ns armas que cnl.ondm·, coml.nnto que ns (}OH
Idem o '. · ·· nmen Lo. Este fnci,o vem rrrl ?·ern para eomprovm· 

lu o 10 nssct·J.o, qnnndo susl.cnl.oi qnc os :filhos elo .inir. 
·nm 1m dois moeos nnl.oril.nrios c violentos. Vendo os 

:li ~ornll}s, rxn I I.:Hn.:.se confinnl.cs rle qu0 a posiçii.o do 
.. , ., JP!l~.rê1t 'hr;; ;;nt·m~l.n a impu.nidnclc elos scós desmn:ndos . 

. üu .. l~ü:f,G68 ·1 ·lmdo n l'.ll'Cnmstnncw de me nr.lnJ.l' na trthuna, 
•gnat .. 1UO «.Evc. ·. nse,io, Sr. J>r,osidünl.e, pnrn ehamar tnmbem n 
de ,cxpcdwnte ,~'-•do J1Ul'n a i nemwcn inncin. que rcsull.a da venda 
tarm. '\'io'.no o l'iJ'I~:. ~iio ve!'Cindoiros in~tr:m.ncnlm; rle 

IUo de Janc:H~:-st.nr.Jo, prlncJpnlm~J~tc nos mu.nwJpr,os elo sul, 
~:alvcs. W· c.l_emcnl.o adv0nl.wJ.o, provJnlcnl;0_dos F.sl.a-

'lc'·i.lhle J1:1J'a o ltlt.OI'IOI', nn cxtrncc.ao da hOI'
·: n·huudnnl.f' nnqncllns pnrng-ens. o usrt do ri-
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:fie está de La! modo generalizado, que constituo um perigo para 
n-R populações, que orn pedidos insislcnl.cs rcelmnnm pr·oridcu
c•in~ do g·overno. 

~nJ.,cuclo .disso,; qnc monsenllol' Lopes prega n rdlclliiio 
eonl.r·a. o g·over·no, pcln ucr·Lüzn ele que em enda serl.nnc.io irrr·x
J>c•r·iunl.u l.t•m eiJc; Illll ~nldn.do pe1'1'1•iUHnr~nle nr:mado. 

Nos outros Estado:;, 'eorno no Pi::mhy, a salvaçlio. que nfío· 
snlvnva cousa nenhuma, foi em corto momento pregada por o:!'
fiei:ws cio Exercito, que ar'm::u·am braços para desfechar golpes' 
eont.m os poderes constituídos: hoje, no Pi::ml1;~o·. a pr;rturbnc::fín 
da marcha administrativa do Estado é provocada por um paclrci 
desobediente aos principias da santa. religião, por alguns ma-: 
gi~l.rndbs elo Super·ior: 'J'r·ihuual dominados pela pa.ixiln f.' T">ln 
oclin quo votnm ao ndnal '' :-:r1 r;x-g·nvor·nnrlnr,.. tnmhem po!n ,ini?. 
J'nrl•:r·al, f•.nnl.m (!JJP111 as COJ'I'I'f't.iYÍis ~ãn Ião r!ii'J'iei.es eu.ia nppli-· 
c:.a(!iio Sü Loma quasi impossível. 

DennLc de~sa sünacão pm· qnr: nLl'avossa o Estado, St·. Pl'u-· 
sitlnnL0, a pro\'iclrneia do elrelc rlo Executivo nrcl0nando n l'l'
Jcctiva execução do dispositivo do Codigo Penal que prohibc o 

-·-- ...... ··'---.. us.o .de .. .aL:.Was,_oi'Jonsivas, nhed,;c:!'u aos snlutarPs pr·ineipins da; 
"'·m Lodos os paizes cu!Los, como em todas ns, 

'Scem os louvores ~is beneficas proviclcn
mpedinclo a pratica elo crimes. O Oilf,,sr 
; uma formula cujas vantagens ho,ic nin-

' 
, detcrminou o r;overnacl01 do meu FJ1' 

U L T I L A D A , ho.ir hurlnda poJo hcbeas-coi'JJIIs r., 
>r. Demostlwucs Avellino. bacharel {1uc 
de livrom,~nto :mdnr ·armado pelas ;i,ão 
ido o precedente. é facil ele vor qu • 
em detrimento ela ordem que cle~am a 

nrazileira. Não preciso insistir r 
• . ordem, cuja legalidade se impugn _ 
11ão se utilizarão apenas os filhos elo juizo federal, masnu mu
duos do todos os feitios, o que cruer dizer que a viela 
priedade em Tllerezina estão a mercê da sanha de todO{a no llc
olomcntos que existem por to•d'a parte. cm ordem 

Quem conhece a minha acção na politica do Pio 
Sl'. Presidente, que ella tem sido toda de ordem de . . 
o elo tolerancia. Contra os proprios desmandos elo y,J,•at.ae. dJsso. 
nunca aconselhei outra cousa. As suas insolenciascllseutu· tllll 

·porém, cada voz com mais frequencia, e eu não ~ 
encia dos :rpeus amigo_s se esgot.tnrií. Poupand~solvido, 1,ois 
commentar10s, passarei a ler ao Senado um segumdas emenda~ 
ma elo governador do Piauh3•; cm que essa auto,;ontcslavel, l'u-
situação creada pelo padre Lopes. )r(;amon to, pot·-

Diz o telegramma: mi·nha pmencla; . 
«Marechal Pires - R i o - Logo após .Jara discutir essa 

vorno expuz :.í. representação que o .P.' 
infesLnrlo de ilan:;a.coirÇJS arma~los c,l' na 3• discussão. 
SLH'(.o elo f.ropell:lS e pedi que obf.JVCSSO f . ' 

• 



dor·ndo nr·1nn ltJ(• g·llt.~l·r·n. .:\ :;.;il.ttnciill r~r"rln vr.z n1n i~ ngo-
gr·av.d-st:, '"''ildtJ lllllil.u i'I'I''ILII'IIl.l' 11<1 enpil..nl l.ir·os 1111-
drr.!·nns : l'lll'IU:IJII· .. • 1111 inl.l'l'iOI', t.•1n lill'lllls d1.• 11111 
llli~Z, 1!/'ii/11 il~~n~siii';HÚlr."'', ~~.ln Jog·nJ·es tHfl't•f'Ptll·es, l.J·t~io\ so/dndn:-; 
du pulir~in. ili!SOJ\·i nr·u~:nnr· ·u tlt•snr'lllilllll'ilLo 1,\l)l'iil, L'lll!fllanl.ll 
l'l'l:lllllllii'IHI<II'a au ''.111.'1'1' dt; p1d i1;.in !fiH: niiu arrl.nr·iznss1• di'S[Jil
'~li" di' :ll'llr;(S •!1/'/'t'iiSil'iiS 11:1 ::JI'amit•g·a, ,\i;IIIJLI'I"'il, [llli'l.'lll, 
1[111' liil\'l'ildr' ''·oltladll:o< ,J,; Jllllit~ia dt;sa,.rnado rnrrila g'l'lli.l', 1:11i 
aqrri llllHl pal.i'iiJII:i. ilf!'f!l'l't.iida a /':11':1 IIIJ lllflliii!IILII 1!111 1[111' 11'11-
l.iil'il r·l;l:oniii;I'VI' 11111 inuil·it.ill''·:· fJIII' sui.ll'ill.:nvn rrrn gr·nn,.J,: vnlll-
1111', T•lllliildo o LJIIIllial. o ir11l i1·iuuo s:wnrr t.lt.; 11111 1'1.'\'t'dl'l;r·. 
Hl'lldtJ ninda d1;sn•:rnndu I' l'l;i·itlo nn ILwLn a sai.ll'l'. 'J'nl Jl""snn 
~·r·a lllll eapa11ga do pn.::,r·c• Lnt.ws, er·i11ri11osu t.lu rnrli'Lt• I' l.r·nzia 
alia nral :•r'll:;'at.ln I'Xt'lllJll':ll'l.!·:< do .ÍOl'llill Apostolo pal'a disl.r.·ilnri
';i'tll. A ei:r·eumsl.aneia di'SSI! individuo Sl'l' nppnsid::rri~l.n :l'ez I'S
Iill"l;l•i.' ao,; etJnl.r·nr·ins tpll: lllU il.os enr:<'ell i,:·io11nr·in.• 1; I'SLr·anlius 
'J'(ll'illll tli'Sill'lllllÜ::,,; Sl'lll I'I'Si~f.Pill:in IHII'il ilt;I'Udii.•,JI'I:'Ill 1111111 1;11-
t: "111. I'" pr·o pus i l.nl. ·'·lu i I. os !Jon l.ü.; 1: i r.·1: ui a !'a m. 

() AJ'"·Iifulo p1·t'•g1111 n I'I'Sisl.enein nnnndn e rwgou qui: a pn
Ji,da l.ii'I'SSI' l'l'l'lllfll'l.l'ill:in f.l:ll'il di'Sill'lll:ll': t'IIICfllnlll.o n .ÍIII'~' 'l'c•
d~;l·al ""''''tlilandn I'Xistit· Ot'd1•rn 1>nr·a I il'ili' 11 l't'\'fli\'l~t· rl1• 11111 
Sl'll l'illr" rn:llrd;l\''1 ~~·11 c•ser·iviio w:' Sl'et•dnr·io da J>nlit:ia illlll'<l.-
'·;nl' tl1• nrnr·l1• no I :111'1!1'11'.1tfol' I' illl t:IWI'1•· dt; .l'ulicia, i•· · -...... --·-.. -·-·····--·-.. -----' 
(IIII' n l'lldig11 Jllllll' 11 uso d1• nr·rnns ~:nm fll'isãll, rmv 
dzu :r allllll'iriad1• n apodernl·-sn dn <11'111a,insinun 
''I' I'IIJII'.ir·tllllll 1•111 li<ll:llilll!lll.o nl'l'ieial q11~: lt•ulio e 

. •1. it1;suh·id" !I'Yill' Joni:;''' o t'!~enndnln, o l'illto d1 
~~ l,ICI:."'LIIt}lli!!"'.',dt• SU!L'I)J':~zn.,~.üqUel'l'l.l JJ(Illl-t•Jn l.lillU, 
er.·:·. '··"III'JIIIs,na St:'S~iio ol'dinnr·in do 'J'r·iiJUnnl de O R I G I N l 
" 1'" 1 1•;dc•n,tll!l!lnnn.nKII1 1:1rt <We1'11'dii10 irnpciJ.il' que a. 
"'""''·' ,•.:rJ l'l'l'i~l.n ,, t:l11'l'~1 o !Jnt:lnu·t!l Luet·1•eio :\xell 
l.nndu ·"· l1·az eornsigon arma dP qunlquul' nalure: 
III!I'SUI:f• 1, l'lii!J:JI'ill.:n :Jfl;lllll flill'a (f\W Lt'tlliSite fÍVI'eJ 
''''"' 1'sla,n ·:r do d in n11 dn no i Le pu lns J'U<IS dn e i rindo L 
'l~rymun, 1,1111'111.1.' 11 Tr·i!HIIllll el1rll~l't.iin lil:f:t11;:1 u Luc •. 
It',nuliy~~L •• ns. l:o_lll". lynlnwnlt• I'~Lon .t!Oilvt•tu:icln.qun a ''"11""! 
Iclc'\lrnett•,f' nl.ll'rlllii(;no, I'I~SJlnndr Jrn,11' llllf' Sl.'l:;'llillLI~S I.IJI'rnos :r. 
•Iclcnaus1;;t. ~·1;iio •fl.ll; 11w 1'11i 'l'eily. [lt:io 'J'r.·ihunnl: «Exmo. Sr·. 
Tclem'd'J~ 1,1·r.lo Tl'ri?!!n.nl d1• .r.usl,u;.n. Tenho n lronr·n de :11~cus:u .n 
Idem Ct .ru. 11.1 d11 o li 11!111 de\. l<.x. de hon/,•m t1al.nd11 eOIIllllUIII-

ru r, 1'r:l\'<'l' 1•sse Ef.l'I'IJgio 'J'r·ib.11nn ~ e11nc:~·d i elo. ordem cln 
l111ln-i-\~ · J!l'U~'enl.rvo nn . ':rrJnclao · L11er:eew DnnLns 
·r.l ter qunl. lll1fll'lk n pnlrern Cfll·•'. o. re\'t~Ln " l'lll'!'a 

Em r(1.S h/' SI' luz 11~11 de :ll'lll~1S pr•olirlnclns. Lnnwnl.o, :-i!'· 
G~l :!lSG:'iGBS 1n . 1.'' LI•Jidn o i11';.;(!fll1g'O fllil!,lliYt'l1~u d1• 1.01llill' t:nnli''.l'i
,'.ll:.t~'ÜO '«Evc . .I T.o du ;.;-nl'lllll.lns, n duJ_r!:n. Sl!!l! mrVII' r~ pn!'l.•• .rn
~0 êxpeclicntc ;;.11'1gue _apenas 1wln,; .rrllll'lmll.rvns. L~l llli.I•I'I'~S:lil" 
tarin 11~ 1 "' dPJXnm de sur· ervndas dn pntxao. 

·. i/lo T.r·il~unal nii,o Liycssc .iulg<:JdO. o. nc~l.o rlf? 011-
ll!o de Janc.lc,'l, IPr·rndn n""'lln lrhPI'nns fli'IIWrpHts d1• dll'l'il.ll, 

t~al·ves. w. oJ'I.unidnrlu de rlizer'-lltc qnc o !Hwlinrel 
' :{c'•;;1Jlll'il\;iltf;l d1.' III'IÜIIIJII I:IJI1Si.l'illlg'illlt!lll.ll jJir;-

•; \ tliol'idndcs. 
I. 
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Não .só r•llt! 1!111110 l.odn pnpuln•;~o t!IW011L1·n nh;;olnln lil~t•l'
clndn de lot:OIIIn\:ii.o ,, n~ ;.;'lll':lltLin~ u~~··<ntl"ndn~ Jll'ia Con~l i'i.lli
e:io I'HpliJJiknn:t n a,; lt•is pai.J.·in.~. 

l~xpliPn o i;'t!SI.o dt! IIOIJI.t•IJI daqlit!ll•l•• ll:ll:iHll'td I!OIIlO nn 1 
modo pn1·l iJ'tllat·· d" i"iiZf!J' oppt~~i•.::io. ,\ inda 1111 fi111 da r,., .. JIIId:J 
,, ill'iiii:JIII.t• ndnlilliid.1·:11;iin pa,;sndn d1dl1• '"' ~lll'i'lll'l'l'll ~~~lit·i
l.:t'lldn Jll'l'llli~~:io p:JI':l :lllli:ll' :ti'JII:ldo. l.•;;;l.u i"•did" l'oi ind~·r~·
.r·i,Jo :IJII'IJ'a;-; l~llllLI'il lllll \'Oin P ilJIPZill' 1/n~ r•l'l't•r·\ .. l'~l'.t~lll'iil."'• 1,,di-
1.it•:t.~ do IIIOIIll'llill i.J'<IZI'I' ,jii~Jif'it!:ld:l n;;·ii.nt:ii.fl IJIIIJ\1]111', ,\t'i.IJ:Ii
llii'IÜP, nnl.t·••l.nnl.o, l'l'illH enilll:l :il,~nlltl.:t l'ill l.od" n J·:~Lndo " s1• 
l~:t IJIII'I~l ~•d"l'l'a :lllll':l\;n ~··" 1:m·t!J'IIadn1· do Piaulty. 

,\o 'l'1·ihunn t'l'l'i.n nãn pa~smt dr!SJII'l'Ctol.dda a in.insl.il'i-
r·nrla aLiil.ud1• do Exm. Si'. DI'. juiz J'f•dm·nl lliJSt.a st•nt;.ãn, 
n1anrlnndo s.-•n f'SI'I'iviio r•m plmt<l 8ew·et.al'ia do polieia .l'az••r 
'iiiSillll:l\:IÍI'S t• :tllli'<H,;n,.; dt• lllfll'it! :'1 jll'illll•il'<l :llli.OJ'idntf" <ldllli
llisi.l':li.Í\':1 do Esl.ndo t! i,;l.o sitnpJP,:Jill'lll.t• pnrcp11.' J't•er•l~twn va
gas inl'nt·mn.t;.ti"~ d1• Jll'o.il't'lnt'l'lll a~ nulnt·idaclc·s J•nlit·ia•·~ 
dt·~:ll'lll:ll' ~1!11 J'illHt lt:wlt:ll'l'i Lttt'i'''''in, n (jll'-'111 l1n.ie " 111nis 
:lil11 'l't·iillln:il :llldÍI'int'ilt do E;;ladn :ll'ni11•1-Ln ••nm llilln tWdl'lll 
dn /wl"-'as-r·oJ'JIIIs Psl.l'illncln nnm bnnl.n. Si a polit:ia l'Ccdwt·, 
l'llil'l'i:tlli.fl, dl'lllllll'i:l ~~~~ ~·,;la1· u l'l'i'!•J'id" ll:lf'il:l;·~·l Lllf'I'Pc·in trn
Y.PtHI:l .I'Oill:-iÍ~·~~ ill'llln:-i nl'l'l'll:•d\':1!-i l'fllll Ílll'l'ill'l.:~l) dll êl/'/ .• ;;';j fl11 

···---·-:_........_-.:.. •.•. .....:..:.---...._"',-.,...._.,. ..... ,ll'il' 11 :-iPII dl'~\'1'1' ilJl! H'PIH•IliiPtllltl i1.~ tll'lllil~ 

·.'1.'1111'111" tl1• :l!!f'<'H·dn f'.fllll a,; l1•is flli" 1'1'·
g'PI'ili l' qno nfín ~nl'l'r·(·r·;_í t'Xt'~'rll.:fí.n nh 

Jl' 
!dinwnl.n t•1·n Jir·iLo CSJWI':ll' rias :u!l.1 

[I.< U L T ~1:and1• ·''''~pnnsallilic.ladt• da lll:llllli.l't 1 • 
1 I L A D A ,rtanl.n 1'0111 n J'l';;;i.l'lel.n dn\'f'l' d1• I. ii~ u 

.ss.egTu·a l.cw ias da m·r.lüm, I'I!Spon .. -" .,w 
eonl\~r·~· n por·rni~~fín pnr·a t·nn'~ht"t . 

mlq111':· cd1·r·nm~l.an"ia t'.:ll'<'l~Nn ·'' ,t 
377) . O g·overnnrlo1· üHl!lr:eg: 

oJ Tl'ihu11al. "" que• S. Ex. '' tlino mo
.11 l'C't'lll',;n c:l1• hal11•as-"nrrrns a ·1 

pnl'11• nr·r·n~nrln. d:mdo c•nJIH1 :lilll':lendn rlro ng-geessã1;a no Ilo
nl;:mlll .iwd.irir:n. .Lra ordem 

Pn,;sn ~ .. l'l'il'lll:ll' n V. Ex. qui' n ltnr:lln.J·el LneJ'I'· 
f;"t'I':Í t!nllid.l•.tng-inwnl.n pot• rrnri.•J rln pnlir:in. pi•nult,·.. • .... 
snl'i'l'l'l'ia IH•niltllll indt•pt•tHienl.r! da nt·rl·t•m ~~·n·nee•"1;'tLat.dJs~o. 
Pll" niin I'Xi:-d.ill .inmnis nt•rlt•m t!>'pr•uinl dt! «St'J' ,..clrseula· um 
v isl.nrln~. lllt'SillO pOI'(jllc• nul.nt•irlndt!,; :JeJ.'I't] il.n 111 
l111•il'n tln ~~~!l'i.n t·uli.lll'fl ,. pn;;i\,':in ~or·inln~n i1·in.osolvido, pois 
lns tll.'[l•l.t•l'lns t~nntlliZIIHin nl'tnns nm Pl~I"J0do rltradas emendas 
r:Hl(;:l. net~lat·o, ·•·nl.1·td.nnln, nn 81·. i'I'I!Sidenl.•;ontcs!avcl, re
n Ol'rJ,.m de ho!JNJ.~-r·o,•JJ·r~s qun V. Ex. ,;e ser\)rçamunLo, pot·
c·.nt·-nw. Snudr• r• ii':JLI'•:·JJH]nc.le. l'1•(;·0 o nhsf'qo 
nn 1\1 ini;;l.t•n do lnl.r:t·ior, no IH)i'i'O ehe.ff' gen• mi·nhn t:'mencl:l' 
r:lindn n r)t•nw1;; nml.g-o;;. - J/lfl'".'l llf.!srr. e:n;:,ara discutir cssá 

'l'nl t', Rr·. PI'I'Sidi'Jll.c•, n expllf•.n•;an rln,; 
~·nm PI'PSI'IILI•IIwnl•• '1'111 'l'lti'I'rozina. ,\ nnln "• . _ · 
ri" IIHHlo n niio inl'unrlit· '''1'1'()1' nn~ atnig·n,.;ll' na"' dJscus::;ao., 

• 
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)ws,quo ,j um homem que ou combaLo por lho falLnr a collercn
eia. qne Pxi,in rle todo homem publico. S.S. infunde cm quem Jl1c 
:wnmp:lllkl os nr~l.o;, ;e;;;eoHI'iaiH;as n rcspeil.o •ele sna eohcrcnei:l 
n rlns JH'incipins f[tW ap!'!'g'l):l ~~usl.1~11i.nr. Eu não o veJo. Sr . 
.Pto.esidt•nl.c, siniln eomn llill poliliCJIIPit•o de sncln·isLia rpw a.Lac:t 
ns mnenns rio PianlJ~· c une-se nos mn()Ons ele S. Paulo, como 
si a :\lnr:mtnl'in, niio l'r>sr• :1 nwsnm em Locla a p:ll'Lc ; que sus
JWllflo do •r•t·tltH1S r tt·:tnsl'et•(• snr~errlnl.cs clr · tnna. l't·cg-nPzia 
J ~:u·n otüt·a. ClltCJ na nl.o .~!l :tlll'<l(:.a. ao al.lwismo eon I' osso rio .i u iz 
f1Jtleral, rptt•, l:tllllora mpt·esenl.e um expoente nullo n:1 poli
tipa do J~sl.ado, .suppt·e a J'a.ll.a .rJe elcitot.·es com a impol'i.nnein. 
1lo I'H.J't::n rpt1J •aelt immllm desln.;Lrando a J.'ebpe.il.a.bilidacln d:L 
lug·a CJllu devia limH·nr. :Di' mãos clnclas o mais elevncl•J· l't!
P!'''s~ntnn,l.e. cl:! .Tustir;n. li'edoral r; a primmt·~ nul.oriclade er\le
Ktasl.wa. o Jncll dr. YC•t· ns eOl'l'C!'lll:l que seJ·ao capa7.CS de om
JH'I'h!•ndm· dispMI.os I'Oilln s'' aehnm ·n. agitar a opiniii.n, .n. pnr
tnrlnll' a ot•fi,•tn na pt·om~:·vc•r a s()isãn nó seio da :l'nmilin piilll
lt~·pns!' .. O :Srmndo. pois, qtw Jlli' OJH.:a eom r•I.I.01H.:ii.o e mo 1'1'
h;l'l' si eu l.iYor ainda Jwcéssiclnrle rln rJ,•sYi:w a ,o.nn preeinsis
:-lllll:l n fi.r.nçiio com fl5 nego c i os pol il.ieos do Pi an h~·. (Muito 
h e /11.; 'III n 1./ o ú r!nJ .• ) 

ORD:E'l\I DO DTA 
fJ I' 
'dz: 

I :! ~· .. 

" '1· 1 2" rlism.ts;;üo rln. proposição da Gamara dns Dcpnl.aflos n. !li, 
el'l'. '· 1 n:'l.l~. J'ixaHrlo a despcza do l\linbl.crio da Fazenda, pa1·a o 

l,·f.r,,.10 ·]r• '1013 · liP:-41. l•~lJ,'... ( ... ' '· '· • 
dI~ fi I.•.: 1• ·d . . 
l·tlldu ·· Sr. Urbano Santos- Ped1 a palaY!'a para enVJ:U' :í. i\fesa 
,·;,. 1.;,, ... ''' '!'Ilda 1·el'orr•nl.n ií nl,fanclef.!'a do nwH EsLarlo. ,.,:, .. J~·~j;,~· .:'"n-se do .r~umprimenlo cltl 11111:1 lni. a all.r,t·ar:fín da la
't·1y111u11?" 'P;;pnw!Pni.P, para se nmnp1'it• n :11'1. li~ da h·i 11 .. '!.!í·H, 
i)Jtt~IIYC~l':~:~~·neiro do r:nt·t·r•nt.c anno. 

Idt:\.1."1 ". 1 :··.,~ :~mesa e ,1 lida a soguinl.e 
•Iden .u,J~CJ. o't~a 
I donl. "·e,; .1 • 'do 

. '(.(_)V .. El\1:ENDA 
Idem C• ' • n·: u 

l'u ('1r'1V 1- \lt - l I 1 I "G' "1 ' nm ··s 1. : ': J _ .erc-se a ra7.ao r.. a quo .a c c : ,., • ,, J):l.l ~ 
.11 ~rr, qn lo!.U(!il?· enmo deL0rJmnon o itrl .. 1.0::l da let 

E 
.,. ·er,. ,de ,]nneu·o do <•orrenLn annn, folia a c·o1Trspo·n-

.. , ·•l;!l~GtirS~ ~,. 1 '"· ·,:, no o~Juwnl.il.aLivo da tnbella. 
,üv .. t\b~ ) . 1·1.' - C) 

.gua(.'ü.o « .Evc..l, n,o, ~oes, '~ de dezembro ele 1. !lL.- [h•brr.no San los. 
de expechente ,~. 1 ,l~t•.4.Zm.clda. . 
tario.. 11.~ r'- '; _ 

. d J 11 1o lnte- '.!\. emenda de V .. Ex. na o p6de ser 
. l· lbo ·c anc.Jc:'1• : .1orquo nll.cra ~. lei existente. · 
~.a vcs. ·11 .. oJ, 

;fc··;;111~AN'l'OR- i\'iio, snnl1m·: far. apPll:li'> l'Pspoilar 
·: \ til·,cxplirJm·ei depois a V. Ex. 

' ' 
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O S11. PngswgN'I'E-Diz o rcgimcnlo: 

<C\J·I.. ·I \2. Não <! JlP1'111illi<lo llJWt•srnlnl' nn~ JWO,iPrln;: r],, 
]ri illl•llllllS L'IIJI~IIdll~ C:OIIl {'tll'iWI<'J' de ]ll'fljill~i<.:tt<•~ ]ll'iJWipa<•,;, 
qnn clt'Yf'lll s<';;'tlil' o~ tJ·aJnil.<'~ drJs pJ·n.ie<•ios <i<• I<· i. ~fio •·on,;i
d<•J·a<ia~ la<·~ a,; t!lll<!ndas quP eJ·r~aJn, J't•!'OI'Inillll 011 r•xl.iJii-!ll<'llt 
~,.,.,·it;rt~ Plll J'"fllll'l.i~,;i'ies pul<iic·a;:, ertJl\'t'l'f<'Jn <'III rll'<l<•rwdu Jllll'i" 
ou luda n gr·nl.il'ic·ac:i'io r_~stniJPlc•ei'da r•,n 1ris PSpPc'iilf1:-;, l'P\·n~·nlll 
Jrds <J,. nnlm naLtJl'<'7.H, ou IIJHIIIl:un vi:.:·nJ'ill' as .i:í 'I'<)Yn:.:·a<Jn,;. 

;\1'1.. f.í:J. :\~ <•IIWIIrias dr au;;nwntn 011 liilllilllli<:iin <I<· <I<'~
Jl<'Zns S<Í tllnS l'l'Sjll'el i\"llS I'UJn·iens do OJ'<;illll('•lllO JH.Itir•Jil Sl'l' 
ol!l'nJ·cr~ i das. » 

O Sr. Urbano Santos (')- S1·. PresidrmL~:, uu YO\l explir·:n· 
a Y. Ex .. <:lll puu<•a;; pala\'l'il~, fJII<' a JJJiiiiHt rnww.la nfin nlf<•J'Jt 
nhsnltJI.nJnenf.e o~ Y<.'lll'.iln<.'llln~ dos funer•.innnJ·ios puldiros d:t 
,\JI'nn<i<•ga dn u\iaJ·anlifin, mas silnplc~nwnte J'a7. J'C:SJII'il.al.' a lt·i 
vigc•nlo cn111 J'f~lru.:iín aos yc~lwirne.ntns de:-;~f!S ru~ncLünnar:jos. 

- O arL. 10;! da hd do or<;:unenl.o Yigenl.•• dispõe o seg·ninle: 

«O G0YCJ'nn ·nHliHiaJ·:"t fa7.er os r:nkulos das quotas rr•lnli,·as 
:'L All'nnrleg·a do Jlaranliiin, <:qu ipa1·andn-a;; :"1s rla .Aifnnrl•,,m de 
Fo1·talow, ou se.iam 300 qnolns na rnzfi0 dn J ID-'L cenl.esimos 
Jltll' eenl.o sobJ·e a lotac.ilo de quat1·n mil eonl.o,;. » 
· Niio ~e trata de uma disposi~iio racultativn, de uma anl.n
J•.iza<;ão ao Go,·er.no, mas de um dispos.itiyo imJlcrativo n. !'.n;i:u 
t'Xt•eu<;iio o (io,·erlln niio se pode1·ia slJbtr·ahiJ.·: cnlrPf.:ml.n, 11:0!' 
fabcllas de orçamento para o :l'nluro cxcrcicio se W ;. 

« T1.·ewnlas c noYenla quotas na rnzilD de :ll:3li r:<:nlr·s· .'l~ü 
por ecnto sobre uma lot.wção de .qualro rnil eonl.os. » •Sl(.'UO 

Ora, se a lei actual mandou que -o Govcr.no fizess• 
cn.lrmlo sobre a ra7.ilo do 1IO·í conLcsimos por cento, csl):tt':t a 
que ollc na execuç.flo dessa lei niio podia organizar as ' 
<ln Jllndo por que as 1'ez. no mo-

Por·Lanlo, nfio se Lrn.la de innoYaç.ão 11os vcncimr 
:l'nncciünarios da ~\IJ'a<ndega do i\laranhi"to; trata-se ele 
aqn iii o que a lei mandou :l'azeJ' cm disposic;iio imper~na no !te

Creio que expliquei pcr1'eilarncnte o que diz a .lLm ordem 
pJ·ef.enclo a minha emenda. 

• "'T ]' 
1
. • 

1 
• _ tratar disso. 

O .sr·, Presidente-.'. ~x .. rm m .cn~a raza.o(JiseuLir um 
junto a <Mesa I) elo reccbJmen to ela emenda que ap t' 

·,o que fez a :Mesa aerediLar que a emcncla ap . . 
V. Ex. i•ncidia 11la pro'hibiçfio elo regimento foi a_esolvJdo, po1s 
A rli11Cnda diz: '!::telas emrmdus 

_ .;onLesLavel, rc-
« Altere-se a ra7.ao elas quota~ ... » PorLanlor·c·arncnlo por·-

emeneln collimavn uma modifkaç;ão. A Mesa, • ' 
J'ico~t que V. J~x. tem razão, motivo pOl' qur mi·nha emenda;. 
apommcnlo n emenda npt·csenlada por· V. Jpara discutir essa 

( ·) U~sf.e discm·,;o 111fío troi revisto pelo ~r· na 3• discussão., 

• 
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Os ·81's. CJU~' apoiam a ('llll.'nda npi'I'SOJlLarla prln R1·. Sr
lindo!' Ll1·ba11n Sanlos, CJIII'il'll iH' !t•Yanlal'. (J'rw.~o.l 

;:\.poiada, ,. <'111 di~l'll:iS~o 1'11111 11 :11'1. I" da fii'OJIII:ill.;nn. 
\"ii_o ~·i(~J' Jidil:-i :1:-i P/IIPJJIJ:l!'"i il/II'I'~PIIInda:.; .iÍ 1)/'lljHISÍI::ÜU, qtl(~ 

SI.' :ll'll:tlll subi'P a .,J,•:..;n. 

O Sr. 2" Secretario I t• a Sl'f;'ll i•u I 1• 

Conlimm 1'111 Yi~n1· n rlispn:il.n nn nrl. Oti da !Pi 11. :?.:1:i!i, 
dr• :11 d•• d<•ZI'IIIill'<l d1• I !1:111, l'lll'l'i;..dtln pi' ln dl'<'./'<'1.11 11. :.! • ·,\i. 
riP :.!:! eh• s<•l<•nl/11'11 "'' 1!111. · 

Sala das sl's:i<i<•s. •, (/1• tl''ZI'Illil/'11 r/1' 1\11:!.- /1ui'llfll'tio ;lloll
fl·iro. 

o Sr. Presidente-.:\ (•IJll'lll!a flj)I'I'Sf•l11.nda ]Win .Sl'. s,._ 
nad(ll' pnl' ':\'1 i nas 1 :,.,.a,•;; l.••m pol' 11h.i••r,ln a ''"li:il.i'lll'l.:iin d1• ,•as:H 
i' III H PI/li IJoJ·izonl'· p:ll':l 1'11111'<' i1111a1'ins da 11,•/,.~·:wia l•'is,•n I. 

:E~·:-;~:l dPS(IPZ:l 11~1.1 l'llll!"\l.a d:l l'tliii'ÍI':l d11 11/~~:illll(lll/ll. p,ll~
l:l•lli.ll, :l :\Ji'S:l lliill 111'11/t• :liWI'i/.:li' a I'IIIPiliJ:l. 

q. O Sr. Bernardo Monteiro (Jwlrr ortfr,m)-A ('III('IH!a J:fllf' 
•·i~.lJll't'!'"ii'JJI.I.'Í :'1 1~1111:-iÍdPI':ll.:.fín du t'l'll:1dll /'Pilfi\'H IIIIHl tltliJli'ÍZn~:fil) 
,,; .. " "''',;.amPril.o :liii.J•J'i<ll' !'"la lfll:ll o r :n\'1'1'1111 i""'''l'ia Jnanrlal' 
ri. ·.,.,,. l':lsas p:11·a ns l'ltlll'l'illlrnrios da /JJ•/••1-\·:wia Jo'iseal "" :\1 inns 

11 '"'·'·ws '''"'"' 1'<11':1111 fl'ilas pa1·a "" l'rnlr~l~ir'IIJ:ll'iOs i/11,.; Cll!'l'l'ins. 
t.'l.'i'. t.-r:';t?\"iío ypjo n J•azfín pn1· qun a :\h':-;a J'P,iPil.a a enHIJHia. Elia I'• 
•
1
i<•sl :·~.L. simplr·~ arilul·iza(;ii.ll tflll.' passn11 aq11i wr 81'n:u;n 1111 :t1111n 
'l~fllo .. J.:t do. 
tnndu ., , ... 
fii.'I'Sufl',' .... SH . .l'll":illll'l'\'1'"- Nií11 s•~ r/;í <~lllllfll'illll'lll.n a 11111:1. /1!i, 
~"l'ldP:-;.in;' .~ 1~ . ..;.- urllil flispn:..;i,.:.fi.o. E' ll'lllil dP:..;pPzn. '1111\'H IJIH' 1.·r·t~n n 
'layJnun.~ 1.\r'"'" V. Ex . 
.a,• I : ' . 'I 
J/,:l.ll IYC~L, .n~ . Fli·III::O.:,\JIIIII ':\lll:O.:'I'l.;Jilll- J'I'JI.I (jll<' :11':1./J:l. rli! S"i' l'<':ir.I/-
Jd<:.,.\/.llll'.l::•.,; ., .,\JPS:I, JII/'11:1-SI' illlfiiiSSh'<'/ Jll'llfllli' lfll:l/lfllf'l' 1'1111'11</:1 
•Iden .ui~u. o'~~. •zas. 
Iden1'1.l!S .I • ·r.J, 
Idem Ct atw0.: ,_" Secretario /{" n sr•;.min/.n 

r" f·,r'~'· 
;1 I'; I I 1;:;'' ··. 

'li ~(lt I 

Em r~l·r ·h(, Pl'il'o da divir!n pn!JJi,!n r.Jn Cnixn r!P ,\mMiizar;iio, 
.G~i:\ISG$668 ". n l •ill'a~. :llllltlniiiii'IIIP, :l :OOOljHIIItl. 
•gna(;üo «gvc . .I n,o,,.s l'iPis, a.l.i/.nlo d1! qtll'lll·as. I :ROO$, a .J•nl/n lllll, 
de expediente ."• 1,1:,;-.,rn fll'l'sla(;ÕPs mensa()s. 
iaria. 11.~c'' ''l'lln aul.rn·izacln a alwil· n l'l'~f"'''·l.iyn rTr•r!iln 

1'. de Jan.e" 1~ tssPs pn;,mnwn l.ns. 
•lO ·l C, 1, · 

r:ul·vcs. ··11'-. miPs, ·I dr• th•wln/JI•n di' 101:?.-Srí fo't•r:irr•.-
• '.i(c':n 1lp,•lllls.- P . .l/e mies rll' ;\lmuirlrr.- J/elf'llri. 

•. i, "'') • 
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O Sr. Pl·csideute-.-A r!tlll'·ilda apt'•':;eulada jwlos S1•s. ::ie
~.nadnJ'('~ ~:'1 I•'!'Pii'P ,_. tJIJ!.J·us, aJJr.:,·IIIPIII.a ~~ et·ia dt!~peza nova, 
c•,;l.a!ll·l•·•·"'''"' gJ·al.i'l'i•~tii;Üf'S a l'uneeionat·iu~ . 

. \ ~l•:sa, pul'lanln, tkoixa de sujt•ilat· a eliii.'Jida a i.iLJOia-
JIII!Il Lu. 

o sr. 2" ScC!'eLario t.:· a :il'g'U illle 

E:\ I é:N IJ. I 

Ulld•· t:OIIVif'l': 
Jo:' .rixada ,.,,, ~~'/r, a l'õtZi"tll para a,; quula~ dns l'tllll't'.iuuat·iu::; 

da .. \ll'a•lld••ga d•~ ::i. l.<'t·amiseu. · 

:Sala das :ii'S:ilil!:i, \th··tit.-ZI'IIIill'll d1~ 1!11.:!.- .-tiJr/011 /Jupli.~ltl, 
- F. 8~:/t.midl. 

O Sr. Presidente- I ls ·:-'t·,;. ;-;,.ll;uliil't's .\lrdntl Hapl bl.a '' 
I<'Piippt' ;-;,·lllllidl. apt•••st•nlal'<tlll tllllll •.•llll'llda 1'ixa11dn ••111 G '/o a 
t·aziin pam as quul.as pat·a us I'LIIweiolllll'ius da .. \ll'auLkO'a d•~ 
S .. FJ·a11eiseu. 

() ai'L. l.'1~ do l'l'g'iliWIILO dt•ll:l'lllilla: 

«i:olii.o •! IH:I.'·IIIiLLidu apl'l':il'llL;u· aos p1·u.i•·•·l•l:i d•• l••is ;tlillllas 
I'IIII~IHill:i i'OIIl i;UI'lli'Lt•l' dt• jii'Oposil;tit•:i pl'illl'ipHI':i, 'illl' dt•\'1'11~ 
s••guil' os Li'lllllill's dos Jll'n,i••.dos ti•· ll'i. ;-;ii'! ,·oJtsid•·t·ada.s La,•~ 1• 
as l.'lllf':!Jcla:-; f!\11~ l'l't'illll, rP/Ol'IIJtllll (lll f•Xllllg'lll'lll :-'t'/'\'11.:11:-' 
J'l'l'lli'Lit:ií••s pulrliea><, t'llii\'I'I'Li•rn •~111 oi·d••Jtadn pitl'l.•• ou '· 
r.;'l'aLi.l'it~HI.:fi.u t•sl.alu•J,•t·ii.la 1'/ll lr•i:-; fl~pPt'iaP:O:., t'PYo:,;atll ]l·i .tt~c 
uuLr·a nalUI'PZil, uu rnanth.lrll Yig;ot·ar· iÍ:-; .iií r·c~\·ng·;ula:.;. ::> •OSl!JtlO 

'1-:sl.a quol.a ••sl.aht•l•·,~ida p•-lns ~1.·s. ::;,!IHHIIII'I'ti ,·. u 1 
;.:rn•~nLn dn ;.:Tal.il'ka1.:iin qu•• pt!l'I'Pb••lll "~ J'un•·•:iunal'iu~ pam a 
J'audpg·a de!.~. FJ'allt;iseu. 

P•Jl'lanl.o, ineid•! .na di~pusi•;ito do ;u·L. J.'t:3 do Il•.~,,· no mo-

O Sr. Abdon Baptista- l'••t;o a pala\TH. ma no llo-
0 Sr. Presidente- J're,·ino a Y. Ex. tJll•' ·u~·ULra orclcru 

d i:;eus:;ãu. l'Jrl 
O ~11. ,\nllo:>~ II).IPTIST.I- l'•·•.:n a palav1·a pt•la .L tJ,·~t~,m·. ~lisso. 

q11P, >'i IH~I:dei.' ·~:;la OJIJIOI.'[Uilidadt•, uiiu JJUdt•rci 111" dl,,,uLu mn 
a:;~UlJIJlLO. 

resolvido, J>nis 
O Sr. Presidente- Te111 a pala\·t·a o uuiJI'I'·I'iadas emendas 

,JconLeslavel, re-
0 Sr. Abdon Baptista (')_;-;,., l'!.'I',;Í•.I••u Ol.'(;amcnLo, pol'

JII'I'ItliLI.ii·t't 'IIII', 1'11111 a dt•\·ida \'I'IIÍU, J>OIIIlt•f'l! 
,J.;i.n I.'igoJ·usa 1m inLt~l'Jil'I'La(::iu do ltPg·irttelll.n r•t mi·nha emenda· 
pu:;t.as· I'Pil.as pelo~ illllll'ado:; ::;en::ttlorl':; ao C para discutir css~ 

( •) Este discurso uão foi revisto pelo .cr. na 3• discussão •• 

• 
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;:"/lIla, C/LW CllH\ôi a'l1l111lb a iniciaUva elos l11cmJJros dcsta Ca..;a
na (;OllaJJol'uç5.ü elas leis anlluas.

TretLa-siJ de alLerar as quotas dos funcciunarius di" uma
alfandeget da RepuJJlica.

Quotas não cons tituem ordenado, silo gra lificaçõ'ês ('slu
lJeleciLlets em Im, ele cOllformirlaele com a maioc ou menOl' l'ell,let
tlas l'CDarLJçõcs' aduaneiras l'ant, l'eunidaIl1blll3 aoô ünlenaLlc,s
Cjue teem os fl.l.clCcional'ius, u)llstituirem seus IH'o',elltos,

IEssas quo 180S tan tú voLlem sel' au:;mcntadascolllo diJII i
llultlas. 'Trata-se elo uma moLiHieaçãu llas tabellas que CUL1Sl.l
t\lDl11 os sel'viçoô côLabcll"cidos em Ullla das J'll!.Jl'ic:ls elo Ol'ça
mento da Fazenda.

Ar~J1hfi, is Lo é,si no Onjalllell to yindouro fõr corw tiLu ida
esS:1 muwTicação de ljUotas, all1anllií., SI a renda ela AH:lllcl;ga tle
S. Francisco subir Llenwsi,1Llaml"nt,!, nós mesmos os l'ep!'eselc
tanLes cle Santa Cat:harina, ou ele ljualCíuer 0111,1'0 EsLacluna
.calnara ou no Senatlo, jJoClerCnlO:-i IjrUpÕr a sua reclucçfio.

1\a occ,asi1\o em LlUC se "ota a ch'spez<l das l'()IJ:u'lil;i'ít'5 Ik
FazÜ'ntla nfto m(, tla1'cce que seja f<5ra d/ô pl'Ol10sito a mocliJ'il'al:flo
qlhl apresentamos IH',""l) ,sent.ido, I'elw"sent.aLia pela emenda (lue
CiuJJll1cLtell1os Ú (;OllslL!t:raçüo do ;:):;llmlu.

tE si V. Ex., SI'. PresidI3l1L,;, al~8\1I.hou aI) nu1m, SI)uctdul'
lJelo :\lal'anlJãu em lllatel'ia CjlU' considero ur~cIlLe, pacc:l5l'-!JlI;
t[tW JaI':í jusLiça, (;01110 SCll1LJ1'e GÜstullla l'aZ8l', aeceitamlll a
nü,:-;,'iU emenda QUi3 modifico. Sl111111usmcnlc essa U\JJel1a u qLlu
deixllr:, CjUI! essa emenda CULTa os seus turnos, prrl'a L1Ui~ u i:'k
mujo, com ou sem IJareccl' cio. ,Colllmissão de Finanr;as, tli;;'a
sobre ella a ultima palavra.

o Sr. Presidente - O 11Olll'a,lu Senadu!' la:)Ol'a em el'l'()
quando estabelece paraJldo l'lliTn a emenda qlW apccseul.n c a
tlue :foi apre:-;entacía pelo 110nraLlo ,Scnaelor peloi\laranl1flo.

O Sr.. UlUL\0íU ~,\N'lO;3 - N5.o Ira parallelo.

O Sr.. Pr.ESIDE0iTE-- ~1.. emenda elo honrado Senadúr ]lcln
Maranhão n80 é mais elo que o complemento íle uma lel, o
cumprimento ele um el ispo:sili \u de lci que n80 1'0ra exeeutatlu.

O SR, UF1Bc\:'lDS/,NTOS - Dc 1.1'll disposiLyo que' fura L\t::S

l'espeitado.

O SH. PRESIDENTE: - ,,', Ex., justiJicamlo a sua cmenda,
declarou mesmo que eUa alter6xn, mo,liJ'ica'l'a gralificuGô'-'s;
.vencimentos, proventos ele l'unccionario,g publlcos.

E' isto mnsmo Ijue o regimcnlo pl'OCUrQ cohibir r::1 dis
Cl1Ssfí.o das leis anIluas; ele ont1'O modo sCl'ia il11[Jcssiyel orga
nizar as leis OrCalllE'nfarias,

Os illustres· Seüü,dorl:s pt;l'J Pi'ral1Cl Lambe'll apn::)I;lltamm
\.llUa i.;ll1011da E1Uis uu 1~1eGOS lk accünl0 com a proposta ele
equil1ar:ll:ií.u da alfandt'.g8: lio Paraná á elo M:u'anh8u, Cj111c j:í
tinlia silio o anJlO [Jasô,lelo equiparada :í, elo Cearú,

Ora. som cercear a iniciaLivrr elC nt:1111UIll elo:s ;"I'S. ~81W
dOI'os, pergunto; - uevc a l\1esa, alropl!iaclêl,m';:rt'~, JaZi! L' a equi-
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Jlat·a~.ãu de rcparLiçiícs comj)!etamonlc d ifi'ot·cn Lcs ·? A lei da 
~~asa clispüu sa!JiarnonLc que 11ii0 podem ser alterados os ven
ui~rwttLos, uem mesmo para r·eduzil-os, como supplemenLo da 
let de clespcza vuJJiiea; só JWdclJl· ser· l'eiLos pela Conunb~iiu 
du Jiiuaw:as, pela excepção eonsLanL<.l uo ar L. 11·2. 

Não ve,ia V. J!}x, ela varl.e da i\lesa espil'ito de rig-ol'ismo; 
ai tsnlulamenLc c lia niío o tem; p1·oeura cingir-~e ,;;i d isposi•:ües 
<lo llcgimenlo, al'ilu de ::;•Jl'elll JJulll moralizados os Lt·almlltu:; 
ut·•:au,eutarlo:;. V. Ex., COIJIO os denmis t'<..-uadut·•~s que l.enlmJn 
ittlCt'I!SSC •no au:;menl.o elo YC!l<JÍIIH.•ul.os dos l'ttneeiunal'ios das 
aJJ'amlegas de ::;eu::; Estados, vodem fazei-o ew ld espeeial, eu1uo 
i'ui feito para u Mat·auilii.o. 

O Sr. Sá Freire- Peço a !Jlll•vt·a. 

O Sr. Presidente-1'<!1'111ilLa diz~:t· a V. Ex. tlLW :tiín lm 
nada em discussão. 

O Sr. Sá Freire- Eu Vt!liiiO l'ot:lumut: Iltls :mesma~ eurr
dkues em que Jez o Jrom·adu t'eiH'•~~euLanle po1: :::::.unta CaLitat·.irw. 
a vrupu::;ilu da ::;enLew;a vr·ol'erida por· V. J~x., r·eeus<Mlclo UJJJa. 

e111euda que apresentei. 

O Sn. PrmsHJEN'l'E- PormiLla dizer a V. J~,x. que essi.l. 
decisão da ll\Iosa nüo krn di::;eus~iiu e .iú foi dada anLel'iormeuLu 
ao ussumpl.o eonstanle du L•rnoulia do honrado Senador I•Ut' 
Santa CaLharina. 

O Sn. SA J:'HrWtE- V. Ex. deeidiu que a emllnda I[LW 
apresentei ao Senado não estava elo accut·do com elisvosi•"üo 
expressa elo Regimento. 

J~u poderia licen~'a para dcmonsLrar·, appellaudo pam a 
ju::;Li<;a de Y. Ex. mesmo. 

o Sll. PnESIIDEN'l'E- v. a~x. l•Otl•iria Lei-o i'eilo no mo
mento opportuno. 

O Sn. S.í. J:nEmr'- Eu não Y<:·.io tlispo~i(:ão alguma no llc
gimcnto, que marque, clcsdc que nüo se .pa~::;ou a outra ordc.m 
de cloliberaçücs o tempo cm que se eleve reclamar. 

O SH. PnESI<DEN'l'E- Nem o Regimento poderia tratar disso. 
Ioso é da ordem elos trabalhos. Não é po::;sivcl cliscuLü· um 
as::;umpto a·n LeriormenLe resolvido. 

O SR. S,í. FrtEllm- O assumpl.o niío csl(t resolvido, pois 
cJue o oroarnenlo esl.ú cm discussão. :V'oram cllviadas emerHias 

.:.i i\Icsn; V. Ex. julgou elo seu direiLo, alitís incontestavel, re
cusar algumas. ~\i nela conLinúa a discussão elo or·•;amonto, pot·
tanLo, ainda é tempo. 

J~u poderia al.<j aprc::;etiLat• novamente mi·nha emenda; 
V. J~x., rcjeital-a-hia e cu pcdCl·ia a palavr·a para discutir e~sa 
re~olução. 

O Sn .. PHESIDEN'l'B -.V. Ex. podcrú. fazer na 3• discus~ão., 

• 
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o Sn. :~.\ rmmm- .''ia :J'' rli~t;Us~Au ulio J)O:':SO ll/JJ'l!SCiltar 
l'~~U, 1~11H'Ilda. 

o :-;1:. l'lll·::-;llll·:l\'1'1': ·-- \'. :I•:.L Ji'"l••i'Ü p••di1· :.L p:tlal'l'a p:u1a 
di~I'11Lil' 11 I>IT:LIIIi'IILII: Jllli'l,'lll, :t;.:'lll'a ••s/~11 S1'11tlll lida,; IIH ~~~·~a 
:1~ •'lllllllda.-; L' a •;\J,•sa ,.,1.:'1 l.lliii:L11fill dt•lilll'l':tt,;.iin Sllhi'O e~:;us 
t'I111~Uda;;. "''. Ex. 11'1':'1 a pal:l\'l':t ''III l.t•lnpo ''JIJILII'lLutu. 

\'ai.' 

U ::;11, :-;.\ Jo'll"lllll-.i.'t•,:o a ,,ala\'1':1, 

O ::;11. I'IIE:-;IIJE;o.;'l'l-:- Y. Ex. f.1•1':·1 n palal'l'a ''III l.ell!JIIJ. 
SI' !)l'l.lf.'L'Lll'l', Jll'illll'il':tll1t'll[t•, :'1 [l'iltll'lt das I~IIWliLlllS, 

O Sr. 2" Secretario lt'• ,. ,·. apuinda a :it•:,;-uinl'~' 

.\!'/ .. :!", 11. li ---/ll'di,ja-SI• assi111: « .\ t!l't'lll' JIIISi.IIS /'isL'Ili'S 
IJII /l'i'l'i/lll'iU da ./l,I'JIUJdit•:t. 1• a 1'1'\'1'1' a dis/.I'ÍJIIIÍ(;iiu das l~il'
t:IIIIISI•I;iJ".;iit•S Jl1ll'<l a al'l'lll':tda(;.iill t/11:; .ÍifiJIUS/.0~ d11 :;a[ ll C.:OllSll!JIU, 
au;.;l11i'•lll.alltlll ou 1'1•duzi11d11 " llllllll'l'll tl1• l'isent•s, l'lllll'tll'llli' as 
]ll'f'I'S;;idatli•S d11 Sl'l'Vit;u. :l]Willtlll llS ii"'I~I'SS:tl'iiiS t:.l'l'i.Ji/11,; 11 SU]J-
11/iJL[I•Iltlll "' :wl11s .l'f!SJII'dii'IIS ü llJIJII'UI'll\:iill du Cullgt·e:;so. 

:-;aJa das sf.'s,;íit•,;, l tlt• tJpz,•mi.JI'u "'~ I H·l·;,- Olit•,:ira l'ul
lwhíu. 

O Sr. Presidente- E111 nu· ias dl•t:isii,·s /.llilladas l"''" :-;"_ 
1/lildU P/11 Jp; . .d~JaLIIJ'a::; anl,l'l'iiH'I'!"i, ~'11/lSI.illlLI':-i di 1 HIIIIOLai.:IÍI'S IIII 
JI,•;.:·IIJaúlf•llftÍ, J'it'IIU di.•Jiill'l'llr./11 () Sl'!;llill/1•: « ~iin Jllllil'lll Sl'l' 
ill'f'l'il.as P/l11'1ldHs ao fiiT·ttllll'·lll.fl Plfl\"illldo a l'illf•g·:wia dP 111na 
Lt•:,.:at,;~"· :~'''"' l.iin Jllllll:n as (/UI) ••l,.va·111 \'t'llt'.illll'lll.os. 11iin assi111 
as qtiP :-;11 J'ei'PI'etn a sinl(IIP~ assalaJ·iados, pcwqut~ SP pt'lclf' ~_~J,•var.· 
a ,.,.,·Jm dn lll't}anwnln nos l.rl'lllns dn nl'i .. I \::l do llt•:,.:inlc•nln. 
t'-ifín HtlillÍ:-iSÍVI'Í:-i 1~/llt'lldtt:-i l't.'litLiVa~ Ü I.'III'OI.'IrJtl OU f'./'Ptlf~fín dt~ 
Sl~l'l'it.:os si 11 dispnsiLiYn el'eando-ns ou l'f•l'ni'IIIalldll~lls ·\·em. o 
JH'O.il.•t:Ln da Camara. » 

_\ ''llli'llda l/Uf' af!alm dr• SPI' lida l'dt•l't•-,.;,• an SI'I'Vit.:·n 'i"" 
Yt'lll ,.,.,.wJn pp]a ,c:unal'a doR n,•pulatlnR, t'llllSLttllll' du un:a
JIIt'lll.o. 

Diz" :u·L. :.!" •11. f't do pro,il'r.l.o: « ... a t:l'l':tl' p11slns l'ist•.at•s 
no ~,,.,.,.il.ol'i" da HPptlidinl, a altt·ii' 11s llt't'I'SS:tl'ios .f'l't•dil.ns, sub
llldlelldo o,; twlos l'f!SJWdil'us :í ll/'i'''ovac:in du Collg'l'esso. 

O Sr. 2" Secretario ],} ,, ,; apniacla a St!g·uiuLe 

,,\•11 :ti'J., 1", III, !í, ]I'I.J.I'U~ { f' (/: 

J<:J i til illl'lll-SI' ilS \'1'1'/iit.S- I'IJ/'IIf'I!JadUS 1/:t. C:UIJI'J':t I~ da l\fa
J'iiJila- enn/.iflll:llldn 11 SCl'I'.Ít;n t.J, Laf!S \'111.'/t:ts a St!J' /'Pi/o JIC•[aS 
d ireelul'ias de conLal.ti l idade dos rusjweti vos minis Lcl'ios . 

• 
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LcLLt·::. h- apo::;entados: 
Especifiquem-~e (senc!o ]Jossivel' o,; miableL'ios. 
Sala ela~ sessões, .í d1) uezem!Jl'O cl1) Hll~.- Olivu/,·u. \'ul

ladiio. 

O Sr. 2" Secretario J,j a Sl!guinte · 

Onde eonvier: 
Em pessoal e Yent:ime·u Los a Alfandega di! Paeanaguú, Es

tado do Paran:í, J'ica equipat·aua .á do Maranhão- fixada a 
respectiva lotac;.ão pat·a o c•l'l'ect.iyo da distri!miçüo das quotas 
em ~. 000: 0'00$000. 

\'ia! a das sessües, r, de dc<(em!Jro de J \H:!.- Alencar Gui
uutr,ies.- Caudido de Abreu.- Generoso Jlw·qnes. 

O Sr. Presidente- A l\lesa não pôde aeeeiLat· essa emeuda 
pelos motivos que .i ú expendeu em reJa,;ão a ou tt·as. 

o Sr. Alencar Guimarães- •PI!\:· O a pala\'l'a. 

O Sr. Presidente- 'J'em a palavra o nobre Senador. 

O Sr· Alencar Guimarães- St·. Presidente, peço licença a 
V. Ex. para fazet· ligeiras pondera~ões a respeito ela clelibe
ra~~ão tomada pela Mesa reeusando a emenda apresentada pela 
bancada paranaense relativa tl .~\JJa•ndega de Paranaguú. 

Parece-me, Sr . .Presidente, que V. :E;x., tomando essa deli
beração, não o fez interpretando, como dever·a, a disposição 
do art. 14.2 do Regimento. 

Esse artigo véda a apresentaç~ão aos pro,i ectos de leis 
annuas emendas c0111 earacter de proposi~:ües principaes, que 
devem seguir os tramites dos projeqtos de lei, e depois defin,~ 
essas ''me.ndas do seguinte modo: 

«Silo consideradas taes emendas que t:t·eam, re1'o1·mam ou 
extinguem set·viços ou repartições publicas.» 

A emenda da bancada par·anaense não extingue serviços, 
niio O$ crea, 'não reforma c nem extingue repartições publicas; 
mantém apenas o servi'(;'O que .iú existe, augmcntando as des
pezas desse serviço, com a creação de novos cargos. 

A emenda da bancada paranaense, em vez de ser capitulada 
portanto, no art. H2, deve sel-o no art. H3, que assim dispõe: 

« 1As emendas de augmento ou climi•nuição de despczas só 
nas respeetivas rubricas de orç~arnento pqdem ser offerecidas. » 

J<~' .nesse artigo que dr;\'r! s•H· r:apitulada a l!rrJP!tda. 
:Elia, como .i<í. di~s", JJiio re.l'orrna nr;nhurn :;nrvir;.o publico, 

nii.o 1·eJ'orma nem ext~,J~ue I''c']JUJ'ti(;ii;•:;, lll!•lhora ~im <J.,-ic't'\'ÍÇO 
de uma de~sas ·J·epariic<ics, augment.ando arH•nas o pesso·al. 

v~.vrr1 s 
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Cltautu pat·a u ea~u a aLLen~,;.ãu de Y. gx,, e, eunl'ianJu nu 
seu espi1·ilo ele J usli•1;a, aet·edHo IJI.W l'l!eOJJsidet•at•ú o seu liL•s
pucho. 

O Sr. Presidente-V. Ex. !ta du JJt!l'·milLit· que eu dh·ir.ia 
LI e sua -opinião, por·que, uma vez que a emenda de V. Ex. au
;.;menla o pessoal, altera, impliiJilamenle o sm·viço ereado. 
Não pódc Lambem a emenda de V. Ex. set· su.ieila ao et·iLerio 
do arl. '143, por· não set• caso disso; e lia deve de fado set· 
capitulada no arL. 142 que dispõe: «Não é permiLLiclo apre
sentar aos pr-ojectos ele leis annuas emendas eom cat·aetet· ele 
pt·oposições principaes, que elevem seguir os tramites dos 
projectos de loi. :São ·Consider·aclns taes as emendas que crcarn, 
reformam ou extinguem set·v•i~~os e rcpal't.ições publ iea~. eon
vcrtem cm ordenado parle ou toda a gTaLil'ieae-iio r•sLahdl'l'.ida 
em leis espclJiaes, revogam leis de oulm naLut·•~za, ou uHuJdam 
vigo!'ar as .iú revogadas. 

rExcepLuam-se, porém, as que Livet·em pot· tfim recluzit· 
ou supprimir' despezas publicas, quando proposlas ou act•.nitas 
pelas Coinrnissões que esluclm·em os l''"spedivos pi.'O,il'etos.:.> 

· A dist)osic;ão elo ar L. H:3 é uma disposi~.ii.o ele eanwl.m· 
;::era!, e não pócle absolutamente pi.'Uslat· !Jraçu fot·Lu tí emeucla 
de V. Ex. 

-Não ha duvida absolutamente Jtenhuma que a emenda da 
bancada paranaense incide na prohibiçií.o elo arl. H2 elo regi
mento. Pouco importa a JóJ.•ma da sua J•edaeeão; o J'aelo ô que 

. e! la desclassifica a Alfandega ele •Par·ana;.;·uü, augnwn laudo o 
seu pessoal. 

O Sr. 2" Se'cretario !e a segui nlc 

Accrescente-se onde conv.ie1.·: 
iA nelegacia FisiJal de Santa CatltnJ.•ina, 1!111 :b'lorianopolis, 

:l'iea t!quiparada :'i de .s. Lui~ doli\-la.J.•a.niliio. 

Sala das st!ssões, .\ de tiJ•;wJ·IIiiJ•o de 1 !l 12.- fi'. Schmilll.
Abil.on Bapt-ista. 

Onde convier: 
Fka extensiva ao aclminisLI·ador e ao esJ;t·ivii.o da i\lesa 

de Rendas da Laguna a disposição elo § unico do m·t. 1" ela lei n. 2.540, de 3 de janeiro ele 1912. 
Sala .das .sessões, -1 de dezeutbt·o df' I() 12.- P. Schw.irlt.

·A..bdon Baptista. 

O Sr. Presidente- :A i\Tt.'iut Psl:í rlevent;; eonsLt·angida 
tendo .de se opp()r ü CJ1Hisi generalidade das euwtHlas apt'l!S()Ll-
tada:; !Jeló~· honrados ::lenaclore3. ;' 

• 
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. A pJ•opi·ia fórma por que são redi:;idas inclir:arn que os 
JIJusfHJs Senaclm·es que as apresentaram, estavam convencidos 
elo que e lias inflin:;iam o regimento. 

O SH. Fm,JPPE BCHMTD'l'- V. Ex. me elaJ•t'i a JJalavra pela 
ordem, que eu explicarei. 

O Sr. Presidente-O al'f. 1" da lei que VV. EEx. citam, 
na emenda, delormina :. (LrJ.) 

"Fica o Prcside.nfo da Republica autorizado a dar á Mesa 
de .Rendas elo Itacoatiára e ú elo Porto Velho, no •Estado do 
Amaznnas, o ú da Laguna, em Santa Catharina, o mesmo re
gimen da Mesa de Rendas de 1Antonina, i'icando as duas pri
moiJ·as suhoi'(Jinadas :'t Alfandega rle 1\fanúos. 

PaJ•a;.;mpl!n ll•llieu. 10,.; aduac•s J'uneeinna1·ins adnlinislm
·dol't's o CSCJ.'ivfi.es (Jn.s IJII!Sas de c~atcgol'ia. » 

Def.errnina Psla IPi qtH· os l'unet:innai.'Íos rlus mesas dn 
rendas do Amawnas. de Pot·Lo Veltho c na:coatiára pocle['ão ser 
aproveitados comn funccinnaJ·in:; rle Fazenda. . 

Na emenda que VV. Exs. a]H'csentaram, estabelet:e que diJ 
ora cm deante o administrador ela Mesa de Rendas de Laguna 
ficar{( equiparado aos funccionarios de Fazenda. · 

A lei a que VV. Exs. se r·ef'erem. determina ·este 1favor por 
eondições especiaes a Porto Velho e Itacoatiára. Elimina La
guna; não -considera a mesa de rendas desta cidade em situar:ão 
iclentica a essas outras. 

"~ Mesa não cst:.í, portanto. de al!córdo com a emenda. 

O Sr. 2" Secretario lê e sã.o apoiadas as seguintes 

EMENDAS 

Onde ,·.rynvi,~l·: :\ugnJP•lli''-Sf'. de !oO :000* pal'a Ü·1!S sttperin
fendentc,; do seJ'\'Í\:O de f'i~ealizar:ão da J'ronleira do Rio Grande 
do 1Sul. 

Sala das sessões, .\ rJ,~ de:r.e-rnbi'O de 19'12.·-·- F. Peri.na.
L. Bv.lhiJes. - Bucno de Paiva. - Victorino M onte'iro. - F'. Glu
ccrio.- Fraucisco Sd.- U1·bano Santos.- 'l'avm;c.~ de L11ra. 

Accrescent~-se onde eonvier: 
,,\rt. Fica o Poder Executivo autorizado a rtrH ir cr·editos 

especiacs até a importancia de ·lO ."000 ;000$ para .Oj}COiTú,; ás 
despezas .iá feitas e ·a fazer com a r:onslrucção das Villas Pro
Ietarias Marechal Hermes e D. Orsma da Fonseca. 
. Sala rlas sessões, t, de dezembro rle I 912.- Bu.cno de 

Pa·iva.- F. Glyccr'io.- Tavm•es de 'L?JI'a.- L'-rbauo Santos.-
A. A:;crcdo.- Victorww Montdro. . 

Da verba 5"-.Sl!l)Primam-se ê.s .. eOJ)sigp~oõe,s: b. << Xfa
giat.raqos em diapoll.lbThdade. :>; c, ~ :serventuar10s é! o ctÍito ca-
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f.holico »: d, « Hel'ormaclos do Bombeiros»: c, « Hefor.mados ela 
Brigada ·P'olicial »; /, «,Reformados da Guer1·a ::>; {1, «Reformados 
da Mari•nha », para sel'em restabelecidas as mesmas consi
gnações nos orçamentos a que pertencem, do Interior, da 
Guerra e da ll\Iarinha. 

·Sala das sessões, •1 de dezembro de :l91Z.- Ji'1·ancisco Sá. 

Elinüne-se a autorização para o all'andegamento ela Mesa 
de Rendas da Tutoya. · 

Sala das sessões, .~; ele dezernbt'o de 1912.- P'i1·es Ji'er1'e'i1·a. 

~\occrescente-se onde .convier: 
Fica o Presidente da Republica autorizado ~ ab!'ir o credito 

de 2'• :308$750 para liquidação das despezas feitas pela segunda 
Commissiio de !Estudos ela H•'cle de Via~flO .C<ôtu·ense, durante 
o •'xereieio dr 19!·1, de a·ccôrdo eom os clo~.:urnentos existentes 
na In~pectoria .Federal elas !E'str·adas . 

• ~ala daR SI!SSÕCS, ;, do clezembt'O ele I n 1::2.- Pi·res .fi'CI'J'CÍ'ra.. 

O Sr. Sá Freire (pela rJIJ'dem) (')-Sr. Presidente, venho 
appellat· para a justiça de V. Ex. . 

Não costumo apresentar muitas emendas aos projectos do 
orçamento. E ainda hoje subscrevi apenas uma emenda, tendo 
préviamente ·O cuidado de examinar as disposioões do regimento 
da .casa, para certificar-me bem de que essa emenda não se 
insurgia contra o regimento. 

O art. 14·2, invocado por V. Ex. para rejeitar a minha 
emenda, não se enquadra absolutamente na sua· disposição. 

Diz o art. 1142: 

«Não é permittido apresentar aos projectos de leis annuas 
emendas ,cüm caracter de proposi•cões principaes, que devem 
seguir os tramites dos projectos de lei. São consideradas 
taes as emendas que cream, reformam ou extinguem serviços 
de reparticões publicas, que ·COnvertem em ordenado parte ou 
toda gratitficação estabelecida em leis espociaes, etc.» 

:A minha emenda dispõe o seguinte: 
« IA10 thesoureiro da divida publica da •Caixa de AmorLização, 

a .titulo de quebra, annualmento 3 :000$000. » 
Tamio é disposição que se enquadra no orçamento, que 

todos elles, tratando de ~hesoureiro, consignam .uma certa 
som ma para o effeilo das çruebras; e tanto não se trata de uma 
disposição ,P! incipal, que importe em augment.o de vencimentos, 
que, si porventura, todos os annos em cada orçamento, em cada 
lei annua 'não se repetir, não .se·re~ormar a mesma disposição, 
os tlhesoureiros a que se referem essas leis deixam ele ter a 
imrHwt.aneia para essas quebras. E' portanto uma disposição 
Aminént.emente orçam.?.nt.aria, ·diz re~peito a cont.abilidarle, vae 
mn ~cwco,or·ro do ihr,~mll'Ail'O po1· accaso pl'e.iudicado. 

( ·) Este dis.curso não foi revisto pelo orador. 
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1Não é a disposir}ão pt·üwipal e. nfto poder.·ia constituir um 
p.r-oJedo de lei espceial. 

Vê, pois, V. l~x.•, St·. JJrcsideule, que a disposição da 
emenda que apresento póde não mereeet· approvação do Se
nado, póde St!J.' que repr.·esente uma quantia g·r.·ande para. 
quebras, o qtw, aliüs, não é \'(•r·dade, esl.!t perfeitamente de 
aceôrdo; mas tli:t.ct·-se que essa r•uwnda autm·i:t.a aug-menLo de 
onlenado, pareee que representa um aelo de injustiça ele V. Ex. 

Naturalmente V•. IEx. suppoz que se tratava de aug~me.ntó 
de vencime,nto; não se trata. Trata-se apenas de consignar 
verbas para quebras do thesoureiro e isto não póde deixar .rJe 
ser disposição que caiba dentro do orçamento. • 

Vemos todos -os dias 1·eformarem-se serviços inteiros, des
pender sommas enormes, revogar disposi~1ões de leis, tudo isso 
nos ot·çamen tos. ·Contra estes aelos tenho eu me insurgido. 

:Não se devem crear serviços novos, como ainda no actual 
areamento da Fazenda se crea o que se destina ao Territorio 
do .4cre. Nesse ponto estou de inteiro accôrdo. Não cabem na 
lei do orçamento. · 

Entretanto, uma disposição eomo a que constitue a emenda 
que tive a hon r.· a do> offerecm· :i eonsider·ação. do Senado, que 
diz respeito apenas :i separação ele verbas para quebras de um 
thesoureiro, disposirJão que não póde fazer parte de um pro
jecto principal, e que todos os tllnnos deve ser reformada, parece 
que faz com que a emenda mere(,la o assentimento ela .Mesa, 
para :fazer parte do orçamento em discussão. 

1São essas as considerwções que tinha a fazer, appellando 
para a justiça de V. iE'x. e para a disposição do Regimento. 

Sento-me certo de •que V. Ex. mandar:\ incluir no respe
ctivo orçamento a nünha emenda. 

O Sr. Presidente -1A 1Mesa teria real satisfacão si pudesse 
adoptar como sua a opinião de V. Ex.; mas, infelizmente, 
at:ima da opinião da Mesa e da de V. Ex. está o Regimento. 

A emenda de V. Ex. é das que mais l'lagrantemente ~·erem 
o Regimento, estabelecendo uma -conta- porque nã-o dizer·
arbitraria, para quebras ... 

O tSR. S,í. FREIRE- Isso não offendc o Regimento . 
.A Commissfw de Finanças clil'ia si a ·Conta é ar·bitl'aria. 
O SR. PRERWENTr~- V. Ex. deelarou que era impoRsivcl 

csl.abeleceJ' em uma lei or·dinaria o dispositiv-o ~eonstante da 
sua emenda. 

u\ l\Iesa entende que só em lei orclinaria é que se poderia 
estabelecer, porque nem V. Ex .. nem ne,nhum dos illnst.rcs 
collegas podel'ia em momento dado saber· a quantia eert.a que 
devia caber de quebra ao thesoureiro. 

O !SR. SA ]~Jumm -1\fas isto seria motivo para não ser 
acceita a minha emenda? 

O SR. PRESIDENT!l- Serve l1tll'a eombater a razão que 
.V. Jl]x. acabou de dar. 
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O prineipal mol.iyo qu(' u l\Ie~u Lelll para reeusaP::t cmenqa 
de V. Ex. é o que ()Ollsta da 2" parLe do :u·t. H~: « tii1o. consi
deradas taes as emendas que ci·eam. J:n'f'ol'mam ou ent.1ngm•m 
servioos cm reparti{,ões puiJ!icas, etc.» .. • 

.Pergunto a V. Ex. : a em~nda de V. :Ex. crea ou niio 
servioos '! 

O Sn. S..í. Fmmu.:. '- Absolul:amenL8 não. 
O Sn. PHESIDENTg- Não estabelece ao 1'hi>MJ\.Ii'u .Pu!JI ico 

uma diminuivão do seu patrimonio, fai11nd't) com que seja 
dispcndido parte do era ri-o da Nareiio? 

Gontinúa ai.nda o art. J.12: : .. «convertem em ordenado 
parte ou toda ·a gratiJ'ica(::i.o 'estabelecida em leis especiaes, 
t·evogam leis de outra n:Jttn·oza, ou manda:m vigorar as jú r·e-
vogadas »·. · 

Não manda vig-Drar leis ;iú revogadas, mas incol).tostavel-
mentc creu um novo servioo. · 

O :SR. S:\. Fm~IRE- Não é servico novo, permiLLa-me V. Ex. 
O SR. PRESIDEN'l'E -iTanto não é o mesmo o set·vioo, que 

o funccional'io, caso passasse a disposir.fio da emc•nda ele V. Ji:x., 
iria receber vencimentos maiores. ·· · 

O Sr. Alfredo Ellis ~ Sr. Pre.s.idente, sob a rubrica n. 18 
- Alfandegas - dei oroamento da Fazelicla, cumpre-me, como 
representrurite do Estado de S. Paulo, no desempenho de mel! 
dever, apresentar ·e ju:~tificar medidas que reputo urgentes 
e que não infringem clausulas ou disposioões regimentaes. 

A digna Comm.issão de. Finanças, ouvida cm &e,;;,sã'o de 
hontem, declarou que não eram só plausíveis c muito razoaveis, 

· como nei]Eio:sarias para o regular func.cionamento daquellc es~ 
tabelecimcnto df'. arrecadação aduaneira. 

Além dos esclarecimentos, por mim prestados, outros' fo~ 
rum de..,onvolvidos pelo honrado Relator, o nobre Senador por 
Goyaz, o Exmo. Sr. Dr. Bulhõelo'. 
· As providencias reclamadas são urgentes, porque visam 
melhorar, normalizar o serviço de atTec.adaçüo da rcncla prin
cipal da Republica. 

A Alfandega de Santos; Sr. Pre,,identc, e.stú arrecadando, 
na actualidade, uma somma extraordinariamente maior do que 
a que fa~ia quando o quadro do seu pessoal foi organizado. 

Scgue~se dahi que, com o mesmo pe,ssoal, e· até desfalcado, 
esl.tí. al'Illl'cadando o duplo. 

'l'ive opportunidade, ainda ha poucos dias, quando regres
sava .de minha viagem ú Europa, de verificar a verdadeira si
tUação daquelle e.stabelecimcnto, percorrendo vario1s dep;:tr
tamentos o seccõcs daquella aduana, podendo, por isso, fazer 
estas declara()ões ao Senado, e trazer corno testemunha de 
vista ·estes esclarecimentos. · 

Duvido que lla.ia no mundo, Sr. Presidente, repartição 
daquella importancia cm e•dificio ele tão acanlJUdas proporoões: 
com pessoal, porém. tão deficiente, tão escnsso, posso gnran~ 
ti r a V. Ex . que não existe. 
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Basta diÚt· L(u'é' jii:fl•fi.: fG m•mazrm;; JH'omplos conla a AJ...: 
J'audegn cln Santos ~O!ll· t? ennl'er·enhs•:!, 'i.neluindo nesse nu
rnnl'o o que eslti dcaLa~ado um R. Paulo, na Irnmig['twão . 
. , .f~''•, P1·esidentc, si fo•ssemos <inocadar a reccila da Repu-
1!111!:.', (1.~Lal.lt.!lr~r:r•ndo· a me~sma tn·opot'(:li.r.~ que o pessoa] l.la Al
J:üit%'g:i. de S~mt,o,; nrJ,r.·rmd:t, ellcgat·inmo;; " cst.n conclusão, à1.• 
t/LW li l'fl'~~z:il: •. t\'cM'I mn JliJtnm·o inferior a um milhar· de crnpre::. 
:;-acl o~. l'lil:r~·liJ !Ji''ijl ti o .. 'l't~l!80ll !'O toda a · · s u r, J·euda, porq:uariLo 
p:m< eacla itJ/lt:t:JttMli'!O da .Altundega ele Santo;; a mr!dia do a!'..: 
J•c•.eadal;:ão atling·e a JNlils de mil eonf.os dt: ~'''is. · 

;O 1'lOU quadl'o, quo ha 111uH.os annos !JI':t de 8G ou 8(i Jun
CiiiliiJill:il1.:;, esf.:'t rodnzida a (í!i, f>ONJUC muilos ostão m·['eclado:; 
dnlli, clci>HII.lpt•llhnndo commissõc,; J•Ol' ordem do Go\'!'eno Fe
::lm·al. 

Devo info1·mar :t iliristr~. Çommissãa, pedindo licúlH;a para 
c:hamar para o ca.so a sua dcLHI~ aLtenr.:ão,porque ella mesma dc
vor;\, si aelHll' mai::; oonvenitmtu, tiJ:YI'r!senlnr as medidas neces
~arias c convenientes para a btla administração e boa :u·reca
dução daquella ali'anclega. Vi na eonLUdoria da Alfandega de 
Santos, por falta de amanuenses e esct·ipturarios, cerca de 20 
e tantos gum·das fazendo a cscripla. · · 

Ora, eu chamo a aLtenção da nob['e Commi.:;sã.o para esse 
facto que (Í irregular. · · 

O SR. FIHNcrsco Gr.YcEmo-Pessoal assalariado, fazendo 
escripta. 

O S1t. ALFREDO Er~LIS - A escripta sô pôde ser feita 
po! pessoal competente, por ama nu enscs ou escripturarios. 

O Sit. FRANcrsco Gr.YGEHro-Apoi.nJ:lo. 
O SR. Ar.FHEDO Er.r.rs-Mas si não existem amanuenses 

e escripturarios em numero suft'icicnte para o 'serviço da rp. 
partição ? 

O honrado e activissimo inspector daquella alfandega, Sr. 
Presidente, viu-se collocado neste dilemma: ou d-eixar de fa
zer a escripta, ou ter de lançar mão do pessoal que não tem 
auboridade legal. nem é competente para fazei-a. 

Pergunto aos ~rs. SenacloFe.s si por yentu,ra, uma situa
ção desta ordem nao está exrgmdo provrdencras prompln.s e 
urgentes·? 

· O augmento da renda tem sido tal que, em pouco~ annq~~ 
tem quasi clup Jicado. 

A renda tem augrnenlaclo ao passq que o pessonl l•~m (!i
minuido como adiante demonstrarei. 

Poderá' continuar tão anomala situ;1cão ? 
Sr. Presidente, o accrescimo é de ·La!. ordem ,.íu.o .1 iuda 

h ontem, lia:..se em uma varia do .lo1·nal do ,Comn•erc1.o. q~~ q 
inspector da A.Jfande.ga de Santos, telegraphamh~ ao Sr. Ivlm!stro 
da Fazenda,comm'\)nlcára que a renda çla f\.lfanclega de Santq~, 
durante o mez de novembro passad.o,attmgira a 8.656 :Sp~$52,, 
a· maior verificada até hoje, havtHHi:> mna ·iifferf'lnca •d·G 
2.!176 :017$227, para mais, sob;·q a oin igu'ai l·•~riorlq· 'do rinpo 
de Hl11, · · · · · · 

• 
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Or·n, Rr. PJ•e:üdm11.,,, qm111clo OJ'/0;':1JJiznJ·nm o qu::tdro do pes
soal. a All'nndega de Santos devin ter 85 J'unccionnrios. A Al
fandega aqui do Rio tem 1 !J3. Destes 85 J'unccionarios elo quadro 
verifica-se que um chefe de secr.ão estú c o mm issionado como 
inspec.tnJ~ ela i\ll'af!dega de Sergir)e; um chefe de seeção em 
eomw1ssao na A!landegn de .Pnr·anngu:\; um conferente na 
Immigl'aciio do S. Paulo; um conferente ncldido na Alfande~;a 
ele Paranaguú; um 1" escripturario addiclo á .Aifanelega do Rio 
de Janeiro; um 2" escripturario addido á Delegacia do Rio 
Grande do Norte; um 3" escl'ipt.urat·io ruddido ú Alfandega de 
Santa Cathari.na; um <1° ·escl'ipturario em commissão nos Cor
reios de S . .Paulo; um 3" escripturnrio em serviço na Alfan
dega de Pernambuco; um 3° escripturari·o ·em serviço no 'rhe
i"ouro Nacional; um 3" escriptuJ·at·io em se1.·viço no Thesow·o 
Naei,onal;um IJ" cseripturari.o em servil;o no 'Ehesouro Nacional; 
um ,, .. r'scriptur·ario em servir;o .na Hecebeelo!'ia da Capital Fe
d.ernl; um "".·esra·iptll!·ario em servir:o na Alúmdega elo Rio0 ele 
Jnneil·o; um guarda-mór como inspecLo1· da Alfandega de Na
tal e um ajudante de gunrda-m(lr em eommissão na Alfandega 
do Rio de Janeiro. ~rotai 1 G. 

Desta fórma Sr. Presidente; vê-se que, Kl·ecluzidos 16 dos 
85 funccionarios, ficou a Alfandega ele Santos reduzida a G!J. 
Ao pa.sso qne esse pe.ssoal se rr;duzin a proporr:.ões infima3, a 
renda crescia extraordinariamente, de sorte que o inspector, 
para .não pm·alysar o movimento, teve necessidade de lançar 
mão de guardas sem a minima responsabilidade e, quiçú, sem 
a competencia precisa para fazer a escripta, cumprindo notar 
que o trabalho nU!quelle instituto é de tal natureza que os 
empr•egados, além das horns de servi(jo, levam para as suas 
casas trabalho para fazer :i noite. 

Accrescente-se a circumstancia ele que ao pn.sso que aqui 
no Hio de Janeiro, com 193 1'unccionarios, a renda td•a Alfandega 
nttinge a cerca de 100 mil contos de réi<>, inclusive capatazias 
e o imposto de 2 "I" ouro, um terço desse pessoal arrecada uma 
I'enda quasi igual em Santo.s·. Bastarú esse confronto para 
demostrar a enorme sobrecarga de trabalho e serviço que 
pesa sobre os funccionarios da Alfandega de Santos. 

Si á renda arrecadada computarmos as taxas de capata
zias cobradn.s pela empreza das Docas de Santos e si a ellas 
accrescentarmos os 2 "lo ouro cobrados na Alfandega do Hio 
de Janeiro, veril'icar-se-ha que a Alfandega de SantQS apre
senta rendimento igual ao ela do Rio d·e J'aneiro. 

Parece inm·ivel semelhante resultado si considerarmos a 
in:significancia elo numero dos empregados ! · 

Renda ianal obUda com mn terço do pessoal ! !... . 
Pergunto eu, Sr. Presidente, si é possível um funccionari{) 

publico fazer tanto quant,o· um funccionario da Alfandega de 
Santos ? Não digo só entre nós, mas em qualquer parte do 
mundo? · . 

Ha necessidrudle urgente, visto que a renda daquella alfan
dega tende a crescer extraordinariamente, de muitos annos 
para mí. nwo só de se completar o q·u;adro, como de ampliar o 
pessoal para o bom serviço odie arrecadação, na medida das ne
ce~si;:lades crescentes. 

• 
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Ap.r·oveito o ensejo pin·a louvar aquelle ·pessoal, ele CUJa: 
activi.clnde posso dar tesLPmunlio, e n.proveito ainda o ense.io· 
para ler um periodo de uma carta do activo inspector, no qual 
n!'fil'ma qut:J tem eet·Leza de que se lhl2 forem dados os elementos 
de que carec·e de trabalho e fiscalizaçã•o, dentro de tempo cur
!.issimo, seJ•ú naluJ•nl uma renda de dez mil eontos mensaes. 

Que se diria, Sr. Presidente, do lavrn'd'or que '-"e resignasse 
a perder parte ela colheita para nã•o, nugmentar o seu pessoal de · 
trabalho ? 

Quando um filho vigo·roso cresce e se desenvolve é preciso 
au;gmentar o tamanho da roupa. E' claro, é evidente. 

Sr. Presidente, eu niúo. v.enho solicitar augmento de Jogares 
inuteis, nem o desejo., ao contrario, sempre 1:u.i infenso no au
gmento do 1'unccionalismo ; mas agora trata-:sc· de pessoal para 
l'eceber dinheiro. A Alfandega de Santos, em t909 e 1910, ren
deu 4:3.392:000$ e 4U389 :000$. Pois bem, e~sa renda já clu
pHcou: em 1912, será de 90.000:000$000. 

Como é possível, com o mesmo pessoal, fazer um serviço 
duplo, quando .i ú esse pessoal nã•o era sufl'ici·ente para as neces-
sidacle's daquelle tempo. . 

Chamando a attenç,ão da digna Commissão de Finanças, 
faço a seguinte de'Ciaração: 1dle que ella, inspirada como sempre 
é na prudencia e no patriiQtismo, saberá ampliar o pessoal 
daquella alfandega, para normalizar o0 serviço e terá de au
g-mental-o, ·dentro de mu;it;O< pouco tempo, e inilludivelmente 
Lerá de ir augmentan:dlo, tal o incremento e maravilhoso• desen- · 
volvimento daquelle porto ria Republica. 

Sr. Presidente, o port.IQ. ele ·Santos era o primeiro ldla Repu
blica, C'Omo porto e::-.:portador; vinha, porém, em segundo Jogar. 
depois do Riü de Janeiro, como porto de importação. Ulti
mamente, porém, depois que no·ssas vias-ferreas atravessaram 
as i'Donteiras do Estado de S. Paulo para Minas, Goyaz, Matto· 
GDO·SSO e Paranú,o 1~nterla:nd vassalo co porto de Santos cresceu, 
augmentou extraordinariamente, e é por essa razão que se 
J)Óde ex:plicar o desenvolvimento extraorclinario e estupendo' da 
importaçiúo· que se faz por S. Paulo. 

ALtendendo a essa circumstaneia que nã-o posso deixar de 
attender com 'satisfação e certo orgu;lho, porqu-e venho de
monstrar extrwo.rdinario desenv•o·lvimento daquella zona da Re
publi·ca, estou convencido ·que a Commissão de Finanças, aus
cultando bem as necessidades publicas e movida pelo pn.tri·o·tis
mo que a caracteriza, não deixará de encontrar e applicar o re
media que a situação da Alfandega ele Santos está , reclamando 
ele sua 1sabedo·ria. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.; mu.ito bem.l 

O Sr. Pires Ferreira comc~la pedindo informações ii Mesa. 
sobre o resultado da sua emenda, pergunta•nclo si ella li 
daquellas que tiveram o placet elo Sr. Presidente .. 

Informado ele . que c lia :fôra acceita, passa a discutir o 
parecer da Commjssão ele .Finanças, que sem duvida eleve ter 
sido estudado en1 todos os seus detalhes, principalmente tendo 
1\0mo relatm· um ex-ministro ela :F'azenda, sciente e proficiente 



ün1 tudo quáuló diz respeito ás i'inm11;as do Bi-ii:di .. si:tils i·M\e~:: 
sidndes e !'emedios pal'a o mal que pot·vonlui'a ex1sla .. . ... 

V o! ma lerias com carucLer JIC'I'JH:.lncnle nessa lc1 annua: 
Gren~~ão ti•~ l.'CJllÚ'ti(:ilc,., l.'levaçüo do pessoal, augmcnLo. de veli
l\lnl e ti Lo!\, •ilü\ l:leill J.\od iitnl coü,;Lilu i L' pr.o.i e do cs peiJJal, u nu 
Wii tlu ileul,; trhlJhllJr\,.; iwÍ'lli111JlhiJo~, r:ilnsnJld dn .luL,at· eom ü::>~r~ 
IHlllLic~l <le pMJ·eli c ji.JizJ~s t'clapso~. berd se JJCld,I~l dJsrln.n!';m: 

.d<: discutir nogocios do l\linisLtJJ•io da FilwiHlil, SI nao Joss•~ 
l'ükti.OJ' .rJo pareem· o 81·. Leopoldo ele Bull•õos c si não Linsso 
envolvido ncue nego6ios ele sua LCL'l'll. 

&l..])em o,~ honrados rcprcsenLiluLc~ elo l\;[ltt•tmhuo l.ls dil'J'i
ú\Jldades que tem na tribuna, pd~wipalm~n.Lc neste mo~ncn Lo, 
•lmllte da l'epresentação de um hstado. vizmho e 9Ul't'Jdo du 
J.Jiauhy, irmão. de suas luLas pela liberdade. ?II.as por 1s~o me~t.llt: 
hom podiam os honrados rept·esen.tanLes tlo i\Jal.:anln\o cleJxut 
par·a um pl'O.iet:Lo especial essn. ·clisr:iosiçilo que U.Jl'. _i'ds]JeiLO llcl 
1Jiuuhy; cm todo o oas(.l :Ya8 ver si clwga, por meJO_s bmndo.s, 
suasorios e convjneentes, ti 'conquista de. um clo.s ma1s proenu
nentes memJH·os da Commissão de Finauç.as, o rllustrc Senador 
pelo i\laL'UUhão, Sr. Urbano Santos. , 

Si avisado fosse de que a Commissão de Finanças LratarHl. 
drJ negocias ·aLtinetites ao ·Estado do i\faranhão e que dislieREicnt 
).·espeito Lambem :io Estado qüe J:er.J·r'sl;mtlt, oon1 · certezl.l. te !'ia 
sidq pres'si.Ixoso, com Jiéenca rJo illl.lstt·c Senador,', em pedii: 
para perantc a Commissão di:iet· o que 11ensa cerüLra a emenda; 
mas nada· 'soube, nem à nobi·e Senacli.n~, tràtanclo ·dos interesses 
do seu :E;stado, tet'ia que lhe dar explica~~ões à respeito. 

Isso·, porém, não o impede de discuti!· o assumplo, certo 
de que provará· que os interesses do Piauhy srw 'prejudicados 
com a emenda cm questão e que pi:>rtan Lo Q seu autor concorclnrti 
em retirai-a ou pelo menos pedirá que eHa COf1Stitua pro,iecto 
cm separado, para ter 'mais ·larga discussão·. · 

S. Ex. está muito a par ·desta questão; mas o Senado não 
está e é preciso que elle vote com pleúo conhecimento clrJ 
causa. · · · 

A bahia de 'l'uloya, que banha terras piauhyenses c mara
nhenses, pertence, como porto, á União. A esse po,rLo c\wga]11 
navios estrangeiros, trazendo carga que tem de ser su,ieita ao 
Jisco federal.· Os navios ancoram no porto de Cajueiros e ali i 
recfilbem carga sujeila a despacho na Alfandega de .Parnallyba, 
e depois de 12 ou 14 horas de viagem são depositadas nessa 
Alfandega. ·. · · · · · · · 

Este erg o servi.;o ·como se :fazia depois que os navios prin
cipiaram a frequentar· o porto de ·'l'utôya, por exigcncias da 
politica. Isto determinou logo a creaçilo dp uma Mesa •de Rendas 
de primeira classe no porto do Salinas,. lw.ie· villa. de 'l'utoya, 
Ii o Maranhão . · · · · · · 

O oradQJ.' não pede nem inspectores nem delegado.> fiscacs 
ap 111inistrq, · riem ao· Govcmo, porque cry.teude que os pç>stoR 
flscae.s. devem ser collocados nas localldacles. ondp llJ_f!:tore.l;', 
benefJCJOS possarn offerccer :ís populações. ·· 
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A ~Iei'ia lie Ílcinclas cle 'l'uluyu r!xiste 11ll. j{t alguns annos, 
t!.ohsumindo b:nuualmenle cer·ea de 2ti a 30 contos c produzindo 
iil)ehús cerca de 13 contos, e nenhum progresso entretanto se 
tem ali i desenvolvido, quan Lo á receita. 

E' v~l'dadc que a localitladc denominacla Salinas, ouLP'oru 
villa '.L'utoya, tern pt•ogrcdido um tanto. ;r:'t exi8tern alli GQo ou 
70 easa~ consLt.Tlilias em logat·n~ baixos c insalubres; mas ainda 
est:'t muito lO'llfW ·de ·poder exigiJ· o serviç1o que agora exige 
o ill.ustee Sciludot• pelo l\lal'Unhão. 

A Mesa de Heudas ele 'l'utoya ou de Salinas se!'ve a poucas 
localidades, que alitís pouco exportam e importam em igual 
propot·cão. 

Estú informado de que as mcr·caclorias destinadas ao porto 
de 'l'utoya, no continente maran hcnse, não vão ao porto da 
Parnahyba, no rio Guamussú. 

Venl\eclot·a a emenda em deLate, o commercio do Estado 
do Piauhy, feito em geral poe maranlwnses, não despacharú 
mai;:: na Alfandega ele Parnahyba, set·viço organizado ha dezenas 
de annos, c ir·ú clespachat· •na nova !\lesa ele Rendas alfandegada 
da 'l'utoya, continente maranhense. 

O porto da :\mat'!'ação vai set· uma 1·ealidade; as obras 
estão orga·nizaclas. os creditas estão votados e o commerdo, quer 
elo Piauhy, quer do l\lat·anhão, não procurat•:'t o pl)rto de Tutoya. 
preferindo ir ao porto da Amar·ração, que dá calado a qualquer 
navio que encoste na doca natural e que tem estrada ele ferro 
a construir-se, que tem' navegação, com clispendio muito menor, 
ficando o serviço que· se· quet· faze!' nesse momento na v iii a 
ela 'l'utoya inteiramente perdido. Mas esta enwncla é qo seu 
entender claquellas que incidem nos arts. H2 e 1:.3 do Re
gimento ha pouco citado pelo· nobre ·Presidente, isto é, nã() 
póde ser acceita pQr tratar de 1'e(on1w1' um serviçq publico e 
de caracte·r permanente. 

Não Quer intromettcr-se nos negoc:ios elos outros Estados, 
que teem no Senado seus representantes· para defendei-os, pois 
esttt no seu Clil'eilo em defender ci :Estado . que representa e 
11Üet' iltlC lú se sanm. qUe nqó clei~O·U . correr (L revelia ·l}ssa 
emenda, que vnP ferir de mort.e o eommercio da Parnahylm. 

tO art. 142 do Regirúe~~o · c]iz: « N~o · •é per!Tiittido · accre:.. 
scentar aos projectos de lCJS annuas e(llendas com caracter de 
proposições prin,Cipqes, que clevêjn ·seggir os tr[J;mites dos pro..: 
,iectos de lei. São consideradas corpo tae~ as emel}das que cream, 
reformam .... ~ 

Re!'ormar é o que quer a emenda, transfot·mn:ndo a i\Iesa de 
rendas de primeira classe da Tutoya em alfandega daquelle 
porto, augmentando o pessoal, o material. etc. · 

O Sr. Urbano Santo&- ... deve antes ele tudo, declarar 
ao Senado que ;:t. emenda apl'escntaqn, ú. Cotnmissão de J?inan~4~ 
autorizando que a. Mcs.a ele Rendas cj.e T11toya, no .l\Iaranl)ap, 
seja alfandegada, JSlO C, possa ç!espachar ffiercadorti}S cstr(l;TI
geiras, partiu cxclusivp.mcntc d;t sua t!!iciáliva, depois gc con
sultar os interesses do ;Estado c das pl)ptllações que sao ser-
vidas por ·essn. ri)cs;t de rend;~.s. · · 



ANNAES DO SENADO 

l1f'l'OI'da a paiP~It·n (jlll' 1.,.\.,. eom n SJ•. Pt·c•sidenle n l't'S
peil.o da t'J'I'Ut;iiu dn UIIHl .\ll'alldt•t,m t'JII :\'iL/Jt'J'n~·. i'\Ps~a oeeasi:io, 
JemhJ'ando-Jiw que " :\laJ.'ttllhão dt\\'ia tc•J· a pi·efPJ'encia no aJ
fancleganwn Lo dessa mesa ele J't\ncla~. P, apJ'PSt''lil.ando os motivo~ 
em qw~ St• fundava paJ•a ,iusLifieaJ• l.ul Jll'Ult•rlf:ão, S. Ex. C\011-
corclou Wllll o nl'lldOI', taxando a 'IJiedit.Ja di' muil.o ,iusla. '!'mia
se sirnplrsmenLc• do seg·uinte: 

As mereudol'ias vindas '"n vnpo1·es Psll'an:;eit·os e de::;Li
nadas ti villa de 'l'uto~·a chegam ao pot·to do mesmo nome ü 
di:r. o porto da Tutoya, porque da villa se nvi.stam os va·pores 
es~rnngcims aneol'ndos na Hal1ia, são ah i baldeadas para ::;a
\'CJt·os, os (]uaes rnbocadns pol' vapcll'es ela Companhia Piau
lJyense vão ab: !1 :\ll'anclega ela Pm·nal_,~·Jm, a lG !Jot·ns ·ele viagem, 
ll<ll'a serem a!l1 despachadas e d••po1s voltat·em ,a 'l'uloya onclr) 
dnvet·iam Lt!l' l'ieaclo. 

J~s la é a situ a(;iíO q w• aetu almen te eslú ct·.iada pum a 
villa de ~l'utoyn e para ns pJJpular;.iies .~ireurnvizinhas. , 

A emenda vem, pura " simplesmente. satisfazer: a ner:es
s idade desse seJ·vir;.o, não tendo a!Jsolu Lamente intuitos. nem 
.siquer remotos. de rii"J'endet· os intcr·cssos do Estado do Piauhy. 

Naturalmente no porto ela Tutoya Rrí set•ão ·despachadas 
as mercadorias a clle de;;tinadas, sendo despachadas no de 
.Parnahyha as mer-cadorias que se destinarem ao Estado do 
Jliauhy. Nem ha ra:r.ão para serem despachadas. na Tutoya as 
mercadoJ·ias que so destinam a Jlarnahyba. 

A emenda não viza supprimir a. Alfnnclega da .Parnahyba, 
não a aLtinge, não lhe toca. · 

Diz o hmtr·ado Scntl!clol' que -o resultado ela opção da medida 
proposta ser:\ que na Alfandega da Jlarnahyba não mais se 
despacharão mercadorias. Põe isso em duvida. 

Naturalmente o i'nleresse particular levará a despacho na 
Alfandega ela Parnahyba as mercadorias que a r;lla se des
tinem. E o Sl' .. Pires Fcrrcir·a accrescenta que a Alfandega ela 
Parnahyba não Lendo mais o .que despachar :fecharú. as suas 
portas. Neste caso S. Ex. estú como o orador teve occasião de 
di:r.er em aparte, .iustificanclo a extinccão dessa alfandega. 

Com o despacho elas mercadorias que se destinam a 'J;utoya 
na Alfandega da Parnahyba são .as populações do Maranl1ão 
prejudicadas, por isso que ·não teem as sua.~ mercadol'ias des
pachadas no Jogar em que chegam. 

E porque razão as populn~~ões do Mtu·anhfío hão de so1'1'1·er 
este mal? 

Em comp!J~La c:ontraclicçi'"to com o ·que disse, (]uanclo a1'1'ir
mou que a Alfa.ndegn, da .Pamallyba :ficarú sem tm· meJ•r:adol'ias 
para despàchm·, o Renndor piauliyensc ar:;uiu a aulori:r.ar:ão 
para se alfandegai' a Mesa de ll.endas ele 'l'utoya ele inutil, porque 
essa Mesa de Rendas, mesmo alfandegada, nada terú a des
pachar dentro de pouco tempo. 

Salienta o orador que o Sr. Pires .FerPeirn ao passo que 
se mostm constantemente tão benefico eJll Polaç;ão ao Piauhy, 
se manifo::;tn em af.tit.ude aggrr~ssiva nm J•elac;ão ao Maranhão. 
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TraLa-~e ·de et·üat· um sr;J'\'i~o pam bcJ:el'ieiaJ• as populaeões 
mar·anlwnsr•s r! crmtJ·a elle S. Ex. se iJ'SUJ't;'U. Pot·qufl'! 

Em apart,;, o St·. l"it·es J''r;J't·eit·n o!Jset·1·a que u emenda 
devia >Cir!pendr~r rJf, in.fot·rnur.•õr•s do r:o,·eJ·no, as quaes· eerta
men te não IIJC spt·ia·in :ru.vorav(ds, respondendo-lhe o orador 
que a res·pcito Jallou ao Sr . .Pt·csidcnte ela llepublica, ao Sr. i\Ii
nisl.ro ela Fazenda, explimmdo-Jiws minuci.osttnwnl,r! o caso, 
tendo ambos er.mcor·claclo com u. nroeedcncia elas r·azões apre-
sentadas. · 

A emrmcla que Leve a. idéa de suggerir ú Commissão de 
Finanr:as tem pot· J'im exclusivo servir ús populações elo seu 
Estado, eu.ios interesses tem o ·dever ele advogar, desde que 
não entrem cm um eonl'lict.o com os interesses geraes. Insurge
se contra isso o !JOJH'ado Scnaclol' pólo .Piauhy, a. ponto {!c af
Jirmnr que o .Piauhy, na sua aLtitude aggressiva contra o Ma
ranhão, vac encnrnpaJ.' a companhia de navegar:ão elo Parna
hyba. ( 1''1'or:wn-se 1/}JU.l'l'es.) 

Não quer· o or·arlot· entrar em eonsicl'era~.ões que possam 
de n.Jg·urna 'l'órnm melindrar o nobr.·e. Senador pelo .Piauhy. 

No. fundo desta quesLüo o que existe rí um pouco ·ele vaidade. 
O l!;staclo elo Piauhy tem um pm·to natural na bahia de 'l'utoya, 
mas queL' dispor ,(]c um po·rto cm seu territorio. 

Não se h1surgc contra isto e até admittc os sentimentos 
do povo do Piauhy na defesa do CJUe reputa ser interesse, .ius
tifir;a mesmo de alguma fórma, esse sentimento, que classifica 
ele pura vaidade. Entretanto, não será dito que peça aos piau
!Jyt>nscs, lÍ cu.ia /'rente se acha e mui clignamenf.c o seu honrado 
eollcga, que tenham o mesmo proceder cm .relação ao Maranhão: 
não queiram pl'e.iuclicar seus interessas reacs, ·como :fez (.> 
Sr. PiPes Ferreira procurando eombatcr a medida que teve a 
homa r!c ·submeLLcr ú CommiS$ÜO ele l~inan~~as. 

O que o Maranhão fJUCt· é po,cJer ·despachar mercadorias 
suas no lo;;at· onde ,.;ão clesom!Jareaclas. 

Si a exporiencia provar que o a!'fanclegamento ela Mesa 
ele Rendas ele Tu toya não dú ·resu!Laclos, sori't o orador o pri
lllciro a propôr a cxtint~ão dessa -alfandega. 

. Como aetualmcn Lo é que essa Mesa elo Rendas não pó ele 
]IO!'IllUllOCC!'. 

A sua exisf.encia sómcnt.o pa·J·a o eobranr;a elos impostos 
ele eonsumo em uma população estiolada por essas difficul·dacles 
que se oppõe a seu desenvolvimento e a seu commcrcio, não 
so .iusf.if'ica. · 

Desde, pot•rlm, que se lho dr) o alfanclegamento, isf.o é, a 
J'aeulclacle do despachar menaclor.ias que venham elo estran
geh·o. que sfto principalmente as que demandam aquelle porto, 
acredita o orado!' que Yir:í elle ~Prvir üquella pop~Jaç-ão e ao 
J'isco. e~pecialmenf.e ao fisco. porqtw as met·caclorw~ que ele
mandam aqu(•]Je porto. serão muif.o melhor _fiscallza,das. do 
•lll•~ Tlll .Aifancleg;J. Lk Parna!Jylm, para onrk vao r'm savmr·o.-;, 
Plll .Urna via~o;·prn l]p f(; J/(J/'fJR. . 

ArJl'lld.if.a o OJ'iHior tn1· .iu.,tifieado a rlisposir,,iío, cuja ini
eiativa foi f'xc.:Jush'ament.e sua e na rjual procUI'Oll aLtendcl' 
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aos inter''i;.~,!~ do seus patl'i cio~. sem pro. i u di c a t' os i nleres~ es 
fedcl'acA e os elo Estado viziul!o, ao qual lhe ligam laiJOS elo 
sympathia ele toda or·dem. 

O Sr. Pires Ferreira- Não suppuz que o nob1·e Senador 
lhe facilitasse argumentos capazes de combater a sua emenda. 

Disse S. Ex. que as cargas destinadas ú villa de 1'utoya 
descmlmJ•c:ulas no J)OJ.·to de Cajueiros, de na vi os estrangeiros, 
seguem dalli pal'a a Alf'a·nuega da l)arnalJyha e s6 depois voltam 
ao porto de Tutoya. · 

"\s mei·cadorias CJue .são levadas a essa alfandega são, en
tretanto, aqucllas que se ·destinam ao povoado ultimamente 
c!'eado no teJ,I'itorio mm:a:nhense e as .destinadas :í zona scrta
JW.ia, quer do 11'Im·anhiio·, ·quer do J)iauhy. 

() (JI'IIJ so visa. "om a emenda ,; ·rfm.· impo'l'l.mll'ia n. Ullla 
lrwalhladn lllfll'i.'a., pl'nl\liol.'ll!ldn tril1uf.ar JJWI.'eadol:ias "'''' sn 
d"~Una'lll a outras Joealidades. 

O o1·ador ·CO'nvida o nobre Senador maranhense, Illl'I'U t,,!Jc
gr·aphar para alli, consultando as eslatisticas, certo de (Jue 
8. Ex. Jiear(t conveneido de que a razão está do seu lado. 

10 que se cl:í. ·ü o que se passa na ballia do lUo de JaiWiJ·o: 
de~pachám-sc sohre agua mer•cadorias que se destinam ao porto 
de Ttitnva·. em o.lialll.idade diminuta. 
. .Quauclo. o nobre ·senador lhe provar que as cargas dPs
tinadas ú villa da Tutoya vão ú Parnahyba e voltam ele lá, dárú 
as mãos ú palmatoria. · 

Desejava que a Mesa ou a .Commissiio ·de .Finanças, para 
melhor oriental' o Senado na sua votação, telegraphasse ao 
inspeeLor da Alfandega da Parnahyba por intermedio do .Sr. Mi
nistro da Fazenda, p0rguntan,do· se as cargas destinadas a 
~J;utoya vão á Parnahyba e voltam depois de despachadas. 

O Sr. Urbàno dos Santos- Diz que o honrado Senado·r 
pelo Piauhy labora em equivoco, quando suppõe que as rnor
r;ádorins destinadas ao porto da Tutoya, não vão :í :\lf'and,~g;a 
da Parnahyba iJara depois volverem a •.rutoya, quando podem 
so1· alli mesmo·, no porto da Tutoya, clespaehadas. 

8. Kx . .CJÚüi' q'ue o ot·auOI' lhe dê unm ·prova disso, elw
;.;ando a div.et· que ellltJUaHto esta pl'ova Hão lhe l'ôi' dada eon
l.inum·ú: a uon~m· qu c 1•st.as merca.dorias podem ser despachadas 
no porto da Tu'toya. 

A prova está no texto ·da lei. Se a liif!Sa ele Rendas da 
'rutoya não é alfandegada. não est:í aut.or·izada a despachar 
mercadorias estrangeü'as. Se estivesse, não havia necessidade 
de a'presentiw-se a eme11da cm questão. 

A prova que o honrado Senador exige está na lei que S. JDx. 
não •clevH desconhecer, e sobre a qual lhe pcícle dar informações 
(Jualquer empregado de Fazenda. 

Afnda hontem S. J~x., laborando nr1stc ecruivoeo, fez uma 
pergunta ao honrado Senador Leopoldo de Bulhões crue lhe 

. retorquiu com est.'nulrn. indagar,ü.o: Como é que uma Mesa ele 
· R.er.,rJ.~~ .. g_ue .~nãrJ: eslií a lfaudegáda póde despachar n}ereaclorias 
~litr-ªngeiras. 
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P"'l'ia lllll eonLJ·a~unsu ·''" Lu! se l'izesse; incidiriam 110 
"'-'IJI.ralmndo o~ empl'egado . .; quu ]JermiLtissem o despacho de 
Jfl()J'cadoria~ no portei' das Tutoya. · 

Os dr·~paelios solJI·e agua referem-se a numero limitado de 
meJ·ead,wias: üs qtw podem ser· despachadas sobre agua c 
eon~tam de Jtd. A;; ouLJ•as t]uo são muitas não podCJi1 ser des
pachadas ·~uln''l agua e, quando se destinam a 'l'utoya, toem 
de il' a l>aJ'IJaliyba paJ•a Sfll' despaehadas, pMqun 1i o unir:o 
JHH·I.u q1w exi~tu ·narjlwlla região autorizado a Jazer dr•SJlUelJUs 
•lo nlrH·eadoJ'ia~ est.l'angeiras. . 

As mmTaclm·ia>; eu.io despacho quer o O·rador facilitar não 
são m1il:amentu as de viJJa da TuLoya. Destinam-se tamhcm 
lllül'J:adnrins a ol11.t·ns 1:entros de popula~'ão no Marun!Jão, os 
quaes estão actualmente sendo !H'e.iudieados éom o di'Sp:w/Jo na 
.\ll'aild1•:;a da /':u·na/J~·lm. Esst'~ r:r•nLJ·os populosos ~iiu: HJ•pjn, 
HaJ'J'eit·inlla~. 8 . .lkJ.'JHu·do, :nut·yti, 'l'rayoses, (;axias ,. nui.J·u~ 
que acLualmente, qu:mdo tuern mercadorias, só podi•Jn il•ls
]Jachal-as na AlftUl{leg·a da Parnallyba. Estando autot·izada U 
}lesa c/1! llnndaR da '!'n Loya a J'a~er tacs despachos, poderão ai li 
llle~lllo dl~spaclrnl-as, isso sem a sohrceai·ga de dcspezas eó'm 
os fretes de vapores al.0 a Alfandega da Parnahyba. · 

Des1l.ia o orador alliviar as popula.;úes do seu Estado do 
vexame in.iusl.o que lhe ,; imposto pelo fisco. 

O l10nrado Senador pelo Piauhy :l'ez aind:i uma consi
deração: que as mercadorias que se ,destinarem ii região mar·a
nhcn:w, p('la 'l'utoyu, JIOdcnl ser despachadas na All'andega do 
}lar·anhão. 

Si essas mercadorias tivcr·em de set· despachadas na AI..: 
:fandega elo i\lar·tm!Jiio, serão onet·adas ele clespezas extraorcli
narias no transporte. O a!J'andegamento da Mesa de llendas da 
;l'ut.o.ya \'i:r:'L obviar a tudo isso e :l'aeilitar o eommereio de 
toda a região. Ha, além disso, muitos vapores est,rangeiros que 
demandam a Tutoya e não vão ao Maranhão, tão importante 
e de tanto i'utur.o é esse Jogar. . 

f-omo podem ser despaelmdas no i\Iaranl1ão as mercarlotias 
qLw \'ia.iam . nesse~ vapor·e~ ~i i!llus não lot:::ü'n lii'~S'' pot·/(J'! 

.\. qu,.sLiiu da irnpugn:l(:fíu do all'midl•garnnnto do pol'in da 
'l'll/II)'U, JJIII' pal'Le d•lS piau]I)'CllSeS, t>, eOllliJ jú diSSI), ~iJ'nplilS 
questão de vaidacl1!, de pulitieagmn, ele interesses eomlneJ•citws. 
talvez, mui Lo J'I'S[Hlitaveis ma;; que niio devem p1;e.inclit:ar outros 
intm·esses mais importantes, quaes o de facilitar o cornmeJ•cio, 
o ele facilitar as tmnsaeções das populações maranhenses. 

E' uma pura questão de vai·dade, de interesses que podem 
ser !egitimos, mas que não são razoa veis. 

O Senado :fará. um aeLo de ,iustil.•a ao seu E,;tado, per
rnittindo o alfanclegameaLn da Mesa de Rendas ~!e 'l'ul.o~·rt qur• 
vac set·\·ir a. popula(:.ões que se acliarn em clifficuldadcs pat·a 
<l eommr1•ein n pa1•a a~ transacções. . 

Si a. pr·oviflrmein não rler rcsult.aclo, toma O· orador o com
p.rn.rni~so prwanlc o Seua,do rJc vir nropôr a revogação da me
pida que suggere. 
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O Sr. Presidente- Estand·o adiantada a hol'a, vou adiat· 
a discussão do at·l.. ol" do ort;amento da J.<'mwnda e levantar a 
sessão. 

Designo para ordt•lll du dia da ·seg·uinte 
Coul.inua(,,fío da :!" discussão tia pt·oposi;;iLO da Camara dos 

J)epul.ados, n. 07, de 101:!, rixando a dcspexa do i\liuisledo da 
.Fawnda ·pam o exeJ·cicio de J DI ::l (cou• parecer lia Cvm•mhu;ríu 
de Fi.uauça .. l, O/(erecelllio 1!1/M.:ndas): 

'2" cliseussiio do pt·o,iedo do ::-;enado, n. '7-'t, de JU!:!, auto
rizando o Pl·eshiL•ilte da HepuiJI iea a concedei' licent;a. por um 
annn, IJO!ll O!'clenado, ao IJallha!'el Antonio Pil'es ele Cm·val11o c 
Allmquet•qu,., ,iuir. l'cde!'al da :!" vara desta. Cnpilal, para tra
tanwnto de saude (of'/'r!l'ecirlo pela Comrni.s;;tio de Filwnt•a;;) ,~ 

:.!" cliscussfío da IH'Oposil:fíü! dtt Gamara. dos DepJI'ttados, 
n. !iii, dr' Iili!, que manda eonsidm·al' como coneedida no postn 
tlc :!" teneni.P,. com o l'cSpPcLiYo soldo pela tabella e011sig-na·da 
11a lei n. ::!-li, di' I ii ·di' t:IL•zemiJt'O de 18\J.\, a l'l'l'oJ·ma elo :!" ca
dl'tt' .los·5. Vit•i J'U da Costa, sem direi lo a vantag-ens pet:un ia1·ia~ 
a.nterio-res :i presente lei (com, purct:ei'Cs das Couunissucs de 
Jla.rinlw c Guerra r! de Piua.nua.s, oj'j'e1·eeeudo emendas); 

:.!" di.swssão ela pl'oposição da Gamara ·dos Deputados, 
n. :!li, de J 012, autot·izando o .Presidente da Republica a abrir·, 
pelo Min istct·io da .r usLica e N egocios Interiores, o credito ex
traordinario de !tO :000$ para acquisição de uma lanclla a vapor, 
destinada ao scrYiço- da Inspelltoria do .Porto de Santos (com 
lJarcccr (a:voravel ria Cmmnissüo de Finanças) ; 

:.!" cliseussão' da proiJ.Osic.ão da· Gamara dos Deputados, 
n. 107, de 1012, autorizando o P.resiclente da Republica a con
ccdcl' lic·cnça, por um anuo, com todos os vencimentos, ao 
Dr. André Cavalcanti de Albuquerque, Ministro do Supremo 
~L'rilmnal Federal, para tratamento de saucle (com pa;1'CC,c1' 
da Com.missilo de Finauça.s, o((crcccndo cme1Ula); 

:.!" discussão ela proposi~.ão da Gamara dos Deputados. 
n. 13:?, de HH2, autorizando o Presidente ela Republica a 
abJ•iJ·. fl••lo ~I inisl.erio da .Tust.ica. o credito suppJpmentm· ()e 
2:000$ pa1·a occol'J'et· ao pagamento de ajuda ele custo a que 
tccm diJ·cito os Deputados i\Ioreira Guimarães c Cunha Ha
hello (com pnrcccr (avoracel da. Com.missiio de Finanças). 

Lcvant.a-sc a sessão :ís -1 horas e 50 minutos. 

164• SESS:\.0, E::\1 5 DE DEZE:\IBHO DE 191.2 

pRJ;:SIDBNCJA DO :SR. ?JNHE!RO ::O..lACHADO, VJCE-PRE:S!DENTE 

A' l hor·a. da tardt> pr·esente numt:ro leg:al. abre-se a .sessão, 
a (J"llt~ t·.onc.oJTem o;: :';r;;. Pinheiro :\fae.haclD. Pedro Bor:;e;:., 
.C::.ndi.:lv ôc- Abreu, ,lonathas Pt'dro~a. A:-Lhur Lmno~, Indio do 



J:razil, Lnttl'tl ~u·diJ·,;, .l11,;ú .lo:11s•:hio, J;J'I,;I/JII :o;ai/Ln,;, i\I.••JJdt:~ tlu 
:A.IIIltdrfa, PiJ't_•;-; Yt~J'I'eil'il, HI'UJJC~.isen ~iÍ, '.l.'il\'iii'~>S dt~ Lyr·a, 
Cuul1a .i'•nlJ·usn, \VnlJ'J·udu L••al, Si;.;L.;nll.llldu liilll<;al\'1: . .;, I illll
c;alv•:s F•:J'I'LdJ·a, ltilwiJ.'u d•• Hril.u,lt;Jyllliiiii.Iu de MiJ'HIIda, 
GllilliuJ'Il1U Cn!npo;;, Coullw '' CnJJJpo,;, IJiiv<!il'a Vnlla:liin, 
Lu.iz Yian11a, JleJ·nai·dill" i\lnnLuiJ'O, .\hJIIi;r. .f.o'J·•:iru, S;'t J•'ruil'f:, 
·,\Jeindn Gunll;dHII.'tl, Hu;c11n de Paivn, H"J'/IHI'dn .\lonl.eit·u, Fe
lit:iano PI:/11/H, AIJ'J·e•dlu Elli~. Hraneisw GJ~·c;:J·iu, Lr:opoldu d1: 
!Bulliües, Brnz ,\branl.es, :'lletcllo, ,];os•; ;\111/'Linlw, G):nfJI'U:>o 
i\hu·qucs, ,\.Jencar Guirnarfws, Feli5Jpe SelJJJJidl. c; Abdoa Ha
pl.ista (39). :. : .,;1 

Deixam de euu1p;u·.ee1JI.' eOIIJ r;all~a .i LtsLi J'ieadn o;; Sr,;. 
},t!J'l'uir.·a Chayos, ..:\J:au,io C:t)u::;, ~il\·1~1·io l\~t!I'Y, GuLII'inl ~nl~.;-;vdlll, 
H.iheii·o Gonenh·r:s, c;,.,.vasiu J'assns, 'J'IIOI!l<t/. ,\cd11ly, ,\nl.nlliO 
rio Souz;J, Gome;.; Ilibe iro, .loos•j :\I;IJ'et!l i1111, lli!Y BaJ'iJuSa, .loiin 
LLtiz Alvc~. LoLJt'ulliJO J~apf.isl.a, .Jo'J'õLIIeiseo J'orl.ull;l, i\LJ;;II:i/.1, 
de I' H sconee li os, C;11 n pos ::lalle.,;, Uonza;;a .I ay me, ,\. Azeredu, 
llurL·ilio Lur. e VieLorino l\I•o'lll.r:iro (:.:!2.). 

E' lida, posta ern discussfLo c, scJJJ duJJaLe, appL·ovada a 
ada da sessão anterior. 

O Sr. 3" Secretario, surviudo de J", dú euuLa Llu suguiuLe 

EXPEDIENTE 

IJJ'I'idos: 

::lu i:; do S1·. ~ue1·el.al'iu da Caruar·a dus Uevu Latiu:;, de :.:!U 
dt: novctnbru, l'CIJH.!ttendo as seguintes tH'uvosi(;úes 

N. 1G7 - 1912 

O CUH0Tesso l\'aciunal resolve: 

"\r/;, 1." l\' enhurn pagumen~o scrü. l'ui l.u JIOl' eoni.H du,; f:u
Ü'us publico:; ús pessoas estranha:; ao fJUHiii'{> do runeeiolla
lismo federal, civil ou mililar, a titulu d•: Vf.!tJeÍII!eltLo gm
tificar;.ão, diarias, ajudas àe custo ou l'<!llltJnei·açün 1:]11; ~·.!r
viços, sem que con~õorram as seguintes cireumsLancias: 

I. Que a pe;;soa a quem hou:v.er de s•"I' J'eiVo o pa;.;·al!lunlo 
tenl1a prúviarnente sido nomeada, arJmitLida, designada ou 
contractada 'jlara realizar qualqucL· servif;o ou eornmissiio IJUCJ 
faça .iüs ao vagamcnt.o. 

II: Que o acto des·sa nomear)üo, admi..;~ão, rJu~i;;n;u:iio ott 
contracto arbitre a importaucia (JO pag:nnun Lo n eonsl.e rio ux
peidliente da respcdiva autoridade O·ll reparl.ic;.ii.rJ, ~endo pt·f!
via c inLe:;ralmente publil;ado no Diario O{(ir:iul ou em um 
dos jornaes {]:c maior eirculac;.ão do J!:stado ou localidudr: em 
que tenha sido e;<..-pedido. 

III. Que o servif;o Lenlm sido efl'eeLivaJru:nl.e prestado, 
que ist:o conste do atteslado ou declarac;ão feita por autoridade 
ou funccionario competente. 

Vol. vrrr 
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lV. Que ua lei do orcamento ·OU em crodHo cxLraordinat·io 
ou especial se achem <;onsig·nados fundos para 10 servir;o ou 
~.:ouunisoão que der logar ao pagamento, e que os fundos ·exis
teJ!lcs <;omporLem a despoza com o mesmo pagamenbo·. 

§ 1." Os i'unccionarios, civis ou militares, ei'JecLivos ou 
commissionados, que tiverem de rccelJcr qualquer pagamento 
pOl.' sorvi~10s estranhos aos respectivos cargos, ficam su,ieiLos 
a loJa~ as reg·ras acima estabelecidas, excepLo os que 'dles<;Jtl
ponltal'Olll commissfta elo earactm· reservado, atlinonle ú du
:rosa mwional· ou a assumptos dipJ.omaticos, ou accõrdos in·
tcL·nadonacs. 

§ 2." A pulJlicacão a que se re1'cre a alinea II não com
prehendcrá os actos do admissão do trabulhador·es, operari'Os 
e serventes, sinão quando o pagamento a realizar i'Or suve
r ior a 300$ mens,aes. 

§ 3.• A Delegacia 1d'o 'l'hesouro cm Londres, as dclcgaeias 
Jisca.es uos Eslados e as l'eparticões pagadoms elos i\:Iiuisle
rios da Guerra, da l\Iarinlla o da Viação fic~lm obrigadas a 
,~,ommunic:ar ao 'l'rilJunal elo Contas, até o dia ::o elo cada me:-:, 
os pagamentos que tiverem realizado no me:~. anterior ús pe:s'
soas comprellendiclas neste artigo·, afim do que o lrilmnal, 
pelos meios previstos no seu regulamento, apure a legali
tladc ela despeza, o, om caso de irr.cg111aridaclc, prunwva a 
respoi)sabiliclade do c·wlpado. 

§ 4." A falta de taes communicacõcs importará cm rcspon
salJilidadc elos chefes tdlas mencionadas repa:rtiçõos. 

A1·t. 2." Exceptuam-se ela disposir;iio elo art. :l" e ~ 1" os 
pagamentos para serviço. ele expansão cconomica elo J::r·a;: i I. 

Art. 3." Revogam-se as disposicõcs em contrario. 
Gamara dos Deputados, 20 ele novembro de 1!l:12. -

'Sabino Ba1"J'Oso Junior, Presidente. - Antonio S'ilneüo dos 
Santos Leal, i" Secretario. -Raul de 11Iomes Veiga, 2" Sccr·u
tario. - A' Commissão ldte Justica c Legislacão. 

N. 168 - Hl12 

Ji:nwuda ela Gamara dos Deputados ao pro.i cct.o óo Sc
"ltntlu <Jlll! aui(lriza :t· eOlll!CSsiio de 11m amw de li<;Clll)a ao Dt·.· 
m:néas Arr.o-cilcllas Gaivão, ministro togado elo Suprulllo 'r!'i-
lJunal 1\li!itar. . 

Onde se diz: «com todos os :vencimentos:~> diga-se «com o 
ordenado do cargo)). 

Gamara elos Deputados, 20 ele novembro do 1012.
Sa/Jüw Ban·oso hm·io1', l'resielentc·.-Anton·io Sirneiío dos San
tos Leal, :l • Secretario.- Rattl de "1iomes Veia a, 2" Secretario . 
. A.' Gommissão elo l<'in::mcas. 

N. 160 -· 1012 

O Cougress0 Nnc.ionnl resolve: 
Artigo unico. E' o Pr·esidcnLc ela ilepllblica uuto!'i~adp a 

.ulJrir, pelo 1\linislcrio ela Fazenda, os crcditos supp!ementarcs 



de :.HíU :OG::i$DOU e de :J :Slit!:j;, eslu it verba J\J" '' aquull•; <Ü vuJ'kt 
Jt!" da lei a. :t.::i-í-l, du lt de ,janeiro ulLimo, pat·a dat· t;lllllfH'l
JIJeHLo ao arL. U7 da JIW<óllla lei•; revogadas ·a,; dispo~il;.üe~ cru 
CUJILI'al'i·l).. 

Camnr·a dus Deputados, :!!l do uovom!Jr·n du HlJ ~.--
Saúiilu lJaNu:;u Juuior, .l.'rusidt•nle. -ibtlunio Simetiu t.lo:; Su.n
t.u:; t.ua/., l" f:it:cJ:dario .- Jlanl tle Jlurae:; \'eiua, ~u ::i•;crektrio. 
A' Cuuuui,;são I.! e l<'inanc.as. 

N. 170 - 101:; 

( l Cun;:t·es,;u Naeinual l't~solve: 

.\l'li;.:n Jlllieo. E' u PJ·e,;idt•J!I.r) da :l: ... pti!Jiiea ~lllltll.'izatlu a 
aili'ÍI', '"''" ,\1 inbl.t)l'io da .Tu,;Lit;a u l'iu:;ot!iu~ lnluriOI't•s. u em
ti i f n PXf J•ant•t.l inarjn du ~I. : 5:!7~n t:J, par: a oeeot'l'el: ao paganwu Lo 
;:t·al.iJ'iea~:õcs adcliciona•:,; devidas ao pessoal doee11Lu do Jusli-
1.uLo Hcn,iarnin ConsLant; revogadas as disposições em t:ou
trario. 

CnJn;H'a elos Deputados, ::o du liOYL•mbt·o t.lu H!l2.
Sabiuo lJa.I'I'IISO· .flluio1· • .l.'residenl.t•.-J.u/uuiu Siw.t!t.io llus Sau
tu:; /.,:nl. J" ~t·erclar·io·. Jlaal de Jlura•::; Vciua, :!" :Sc~:reLaL'io. 
A' Cowrni~são de l•'inalll;as. 

N .17-1 - HH2 

O l;r<llg!'essn Nnciowtl resolvo: 

.. \J•Ligu unien. E' n P1·esidcnl.e da i.l:t.'Jlli!Jl.il:a aul.ol'izad" a 
nnlll:t.'tit:J' ao Jmelmrd Valdivino 'T'ilo de Oli\·eira, TH'ocut·ador· 
da lltjpulJliea na secção elo Piauhy, um anno de liemwa en11r 
ordcnarlo p~n·a lraütmenlo de saudc; revogadas as disposü;úes 
cm conlrarw. 

1 :ama1·a dt'ls ])t•p ui ado;;. :!0 dt' Jlfl.\'f'llll li'O de I !l 1-:.''. - Sa
liino JJ•JJ'J'Oso .ltlllioJ', l't'P"it.krltl'. -· A.ulonio Simetiu tios Stw.
tos Leal, 1" Scrn·dario. -Raul de Moi·aus 1'ciaa, 2" Secrclal'io. 
A' Gummissão de Finanças. 

N. 172 -· l!H2 

O ·Congt·esso Nacional resolve: 
:Arligo unico. Fiea o !Presidente ela Ilepu!Jlica oul.ot·izado 

corte1!clor seis mexes de lieen~,;a, sem vcncimenkrs e l'rn pr·oJ·o
i;al;fio, a l\Lauoul An~cmio Velloso, guarda de 2" classe da J~s
Lrncla de :Forro Central elo Brazil; revogadns as clisposiç•jcs em 
contrario. 

Camarn. dos Deputados. 20 dc uovomlH'.O de J 01:.! .
Sab'irro JJarrnso lilnior, l'l'e.sidt;ntu.-,lutonio Sim.r!(ÍO dos San
tos Leal. :lo SocT'Otnrio.-Jicwl de .llorau11 Vciya, !.!" !:-!ecr•e[a!'io·, 
A' Com missão de Fínunr;as. 



UttLI'.rt dntttl'~llltl ~l)tJitlli''' d;1 Jii<~SIIIa dal.a,<'OIItlllllltieattdlll.t\1.' 
a Catnõlt'a õiJIIll'·lltVadu u nttv.imlo ;í. satw<;ii.u os !Jl'ujedos que au
tOI'izuw o l.'t:e~ideulc da Hu!JUJJJiea a: 

a) aiJt·ir.·" tll'edilu 111:eussat·.io para pa.gauw11Lo du ~1111 guat·
das 1 ,;H·a t·•~pt·u::;siio do wnl.rubaudo rw::; l'ronlcints do llio 
Urawlu d11 :-;ui; 

ú) abril' o eJ.·edil.o de ;.:,\li;:!.\/lJ;üti\1 rnu:a pagar a llaupL 
& i:<mtp. a J';u;l.ut'õt du õil'lllõllltelllll u tltllnic.ôes flUI\ :l'ot:nu~;u-
l'am ú .l•'or•.:·a J'olieiul do ·.LlisLrido l•'eder·uJ. -tlJtLt;irado. 

Oul.nu, da tnuslim pt·ueuduneia " d;'tLa, l'<'tnuLLmtdo 11111 d11,; 
:tul.og-J::tp.lro~ d:t J.'eS{ldu~;fío do (~ong·J:usso Nc1eiunnJ, ~aJJee.iü·Jictd:t., 
fllll~ enueedo Jieull(;"n, :;u111 venein1unLos, au J)J•. CaJ'Jo::; Cl"•s:u: do 
iUJ.ivci ra 1:\amvuio, leuLc ~;aLlwdt·aLieo da l!;::;1;ola Nav•tl.- Ao 
Arei! i vn. 

Um du :-;~,·. J\JinisLt·" da :\;,;'l'itlttiLtll'a, lttdmd.l'Üt." Ct~uttll<'t'
"i", dn :!X t[,, 1111\'o,HJII/.'11, i.l'õiU~Jilil./.itllltl :1 1111•11Sa0l)lll flOHl IJIW 11 
Sr. J'res.itlunLe <la Hepul.rliea l'usl.il.ue 1lous aul:og'l'apli•II·S da resn
lu(!ilü dr.'' Co11gr.·usso Na!!iullal, snn!!l!intJada, que o nuLul'ir.a. t;t des
peiHier·, ]JOr .,o,ul.a rio 1wudil.n esJ>eeütl "'' l:l.OOO e.ontos ele r•)is, 
abc1·Lo r•do• dec.:r.·uLo n. \J.IH!l de lj ele .iul!Jo ull.imo, att.í a quantia 
de 'i riO :000*, 0111'11, para aLI.enclet' :'is duspezas eom a J:oprcsen
"ktc-ilo do' Brazil ua :3" Exposi1;.fio lnLormwional ela Borracha, 
roalir.ada um Nm\·-Yor·l•, cm ,s,;LI!mbt.·,o, do iot·ronLe auno.-Ar
·chivo-se um elos autogt·aplws o oommuni,quo-sc ttí Gamara, 
l'cmoLtcncJ.o,-::;o-lhc o outro. 

O Sr. !;" Secretario (lit:I'Vim/u 1./t: 2") dodam quu nü!O lm 
pm·..:cores. 

ORDEl\1 DO DIA 

ConLiuuação da :!" di::;~;ussão ria proposit;ão da Carnara dos 
Deputados, n. !17, de HJ:I..2, :l'ixrunclo a clospcza do MinisLcrio ela 
Fazenda para o exerci cio de :1. !11.3. 

O Sr. Francisco Glycerio pede lieenoa ao rSr. ]JresiclenLc 
para apresentar urna eJnenda que :.wJ:ecliua. ust:u· dent.1·o elo 
Hegimcn to. An Lt;s por•!m, van :l'nndn mental-a. 

Em :lSliG, 11 gover."Jln inq,er.·ial, snndo presidunlu de r·.on
sclho c .tninisL1·n do inJpi!rio ·o J\l;n·qur•l. ele O!incl<t, adquiJ'in 
um pJ"cdio na eidaclt! da Fot·Lalr!zn, CapiiJn.! elo Cearú, p:n.ra re
sielcncia elos bispo;;; claqnclla d iot:e~o. 

A esc.:riptura que o orado1· l.evr.1 Oll!~asifio de exarnin:wt: de
elara positivamonLu quu Psse prudio t.í clcstinaclo :.'t J.~e::;iclu~w.ia 
dos bispos, accrescenLando a elausula ele serem clles nbrJga
dos a :l'undnr e manter um. sem innri o ele cducaoão. 

Como no regimen imperial, o EsLado, pela Constituição, 
tip,lm uma religião, era obrigado-não ha duvidar-ás des-. 
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pezas cio culto e rlo ensino caUlOlico, E, si o clero recebia be
neficios' cio poder publko, esle [lodia. (,ambem pela ki, exig'ir
sprviGOs publicas eloclpro.

Ha pOl' consequencia perfeito direito adquirido por parte
da diocese catholica do Cead, na posse rI·psse innlloveJ, pe10
Illl'no,s 1'll1qualüO existil' ,1 llll'sm:--l,.iocese.

O Gov8l'no não l'stillUloll COIIUici"lO nen11l1mcl, quando fez
a df'sl.illai;.ão rio alludido [ll'ellio, SÚ\;lO a que se 1'1'1'ere ,'( insti
tuit:ão, a lati're, dl~ um s8millario elJiscOlml, Ollele Se minis
tJ'as5c <Í mocieladc ele Fortaleza, cllsino sl'culldario. Entre
I.anto o Ministro ela Fazenda, que tem na sua I'cllartição o
tombamento elos ])I'n5 do Esl.ado, manelou av,aliar esse predio
paTa al'l'ülal-o entre aquclles que compõem o patrimon ia nu
cio na.\.

Ao orador parecc que o Gov·erno Feeleral nfio tem o di
reito elc assim pl'ocedl'l', porquanto, para semelhanle predio,
lia, poe Ulll documento lllilllico e ::lIlthentico, uma out,ra ele.sti
n [11; fio ,

Poc!er-se-ltia objcdar qUlõ a cessão dessl~ predlo á Dio
cese tio Ceal'ú import.a pm 1I11lQ sllIJ\,pnGi'io, em unl auxil io
Jl,'cunial'io Ú l'Pligiiío I'atlllllil'a. o I[IIF ,:w rlp pnl~Ill\II'O [lO Ill'P
1'1' i Lo ('onsliluciona 1.

Nãl) Ila, jlOl'I'm, Lal; niío ha no I'a'so a applkação do ]Jl'I~
CI' i Iol'ons t iIuciolla 1.

O qUl' r]pse.ia I" que n.;; porll~l'rs puillicos tio Bl':1zil respei
tem a posse (~1l1 que tcm estado desde IfWG a igl'e.ia cQUlOlka
dt'ste pl'eclio, no Cear,í..

RespeitQ!' :1 posse, fazel' resjlPitar um direito adquirido,
não é fazer uma elo ação ou um adiQntamento ele ill1portanciQ
peeuniaria á igreja catholic!a.

Alem disso, todos os bislJOS tcem m:1ndQelo executar desele
a(juella I'poca, 1865, os inclispPBsQ\,eis re[JQros elo PQlacio epis
copo.!, repQl'os na importQnl'iQ de cerca ele 30 contos de réis,
ljuaml0 I; cl'r[o qn,' o prerlio I'ust,ou a ql1Qntl:1. ele (,O conto,;; ele
rl;is.

c\illlla ha 110UCO, Ijnando se procedeu ú a"o I iação elo pre
dio, pl)[> lletl'l'mln:1l:ão tio l\tinisl.i'rio da F'azendQ, no intullo ele
sulJtr';).h il-o ú posse ela igre.i a, os :1\,Ql i:1elorps V1:ri1'ieal'alll l[111~
os rep:1rDS nl']]e fp;l.os :1ttillgem a import.anrio. de '15 c.ontos
dr~ réis.

OeJ, si depois ele 30 ou 'lO ollnos os Qvaliar10res encon
Lral'am l'l~p:1ros Ijue at.tl'st·a.Jll desil,~zas na implll'ülllria d" '15
ellntos ell' l'l;is, (, rÓI'a di' dll"l'ida qlll' laps 1""pal'OS ['Ol'l1tll dI'
llill i lo ma ilH' nlll.o.

E;;;;e'" 1':1I'.l.os Sel""I'11l P,Il'Q aLt.esLal' niío s,', :l po;;se em rIne
tem eslado :1 igTl'ja l'alllOli,'" l'Ol1l0 a tI,'sl inac:i'i.o pSlwcial til)
p,'prlio para o ;;el'\'iGo, não Sl'l tia l'l~sirlelll'i'il 110s lJi~,!IOS, COmi),
tambpm, (lo s8minal'Ío ppiscopol.

Aerp,(]üa o oradol' 1.1'1' fUlli.hLnwlll.ado lwrfl'it,am('nLI; o direito
crul' Ihl' van'C0 I'"isti,' ('111 l'a"l'ol' ria OiOl'PSI" do Ceat':1. A;;sim
111'0I'prll'lldo. [IÜO I'SCOl\l1p l1('lY! Ill'g\1 11 illI.Pl'P~'SI" mlll[O pal'ti
I'.nl:ll' 1J1il' t.1~l\1 (1(' lél1ll11'I'sl:lI' :l S\la :llt.l'lll:iío a PSSI', 1':lI'[.OS o
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isso pein mn.i;.:nrle rln muiLos annos que lhe liga no respc·iLnvel 
e vorwr•ado ;;;u:c•rclote o hispn do Cenr:í, o disUncLissimo pndJ•o 
D . .Tunqniru :to~é Yioil'il, l'onlwcido em S. Jl;1ulo, ·plllo modesto 
nome r/tJ pndl'l! Virdr·n, o enJa pas,;;agorn alli foi nssignalad:~ 
POL' olwas ns lllil is rr~t,l'if.ot·ia,.;, JJiiO Bonwntc ern rela(;iiO aos 
acl:os do sr•u nrllo J'cligiosn 1:onro, ~nlwetudo, ao üern soeinl 
do Estado, 

Esso ilornom esl:.í a nLLingif.' a odacle de 80 armas, .iú J.•e
nrrrll,ioll o sou Jtispn.do e aneéin por YBJ.' a posse do rral:u.cio 
<•piseop:ll dtwiclarrr<'lllfl m:;ul:n·ir.adn. Nnda mais justo, por
i::r.nto, IJIIP n Podet.· .i'ul:r!ie1) ir ao Ol!eonl.t.'o do seu desejo, (]IIIJ 
t': o dn r11n Jrornurn .-JLW sér t••m feito lrelll :í soeiedacle em (]III! 
.ViYe. 

·Suppüf' •quo a emenda,] regimental; mas o Sr. Presidente 
tr.m nndndo de uma t.rrwulcrwia tal que uiio sabe si e~s:L 
emenr/ii ~o·ffr·er·;í .algum ellO•Jue na sna passagem pela Mcsn. 

4:l"ica o L'oder Execul.i1·o anLoriznrlo a maJJlm· o 
fnzer J·est.cil.nr a po!'se, em fJLlC ·t.r!m estndo a Dioenso da 
í:npilal do Ceal'<Í, •lo tn·cdio t! de]wndenf•.ia nm filiO m
~itl~>rn o~ lrispos üu: nw:"rna dint·est•; nn~ trl'lllllS da f'H
~~r·ipl.t.wa. do ;wquisi~:in e dn~t.ina•;iio :t'eil.ns pnlo go
Y••r·no irnp,.·r·inl: lnn'JJH.Io-s•~ Termo .t\ddicional JJO 'J.'Jw
SOIIJ'O Naeionul. 

Snla das ses:'<ties, ;, de deu•mbr·u de iD 12.-GlJJCCI'io. 
-P. :llcndcs de A.lmcida.» 

Diz (]ue examinou o Regimento c exnminou-o, mesmo ile 
nrct,r·do I'Om n doutr·ina da l\fesa. 

R i hem qLw nche e,;sn dou Ú·ina um poueo J•igm•osa, · df!\'ll 
dn1:lat·nr· que• o Sr .. Presirlen/.e. tem dndo JH'Ova;; de imp:m·ciali
dnrl•!, J'il'l)f'el'indo o oJ·ador ;:rozn1.· da impareialidarlc da Mcsn, a 
J,,.,,. n direil.o rlc .apJ.·esenJ.nr~ quantas emendas qnizer. 

De v" d iwr.· a !:;umas Jlala\T:ls em J:eh1cii.o ü emenda do .~en 
Jronrndo mnigo, Senado!' por S. Pnulo. Elia 1j m·g-m1te porqn.o 
al.l.endo n tnnn necessidnde de carael.r:r.· imperioso, pol'qnnlll.t\ 
a sit.t:açiio de Snnt.os, no que diz rr:spr1il.o aos son·ii)OS nlt'nn
degm·ws, •! a mais desolarlor.·a possivol. 

A f'~l.r.·;Hia de JerJ•o S. Panlo Hailwnr, que d:í. vasúo :í;;; 
eargns, que \'Pern do interiot· de S. Paulo para San~os, esgol.on 
a stHt enpneidade ele tr·:msporL•!, o mesmo acontecendo a todas 
outJ·as, que rlPmandnm o J·r~rerido porto. 

O Esl:ndo de S. Paulo. cs/.;í. hoje, pelas suas zonas prodn
cl.ot·n~. dividido cm tJ·es gr·nndcs linhas J'errens: n. Jinln Pau
listn, qne vne n Santos 11 que' tem em gmnclo parte n. !Jit.ola 
lnrga, tal qunl a I inha 1\log~·nn.a, .(]t,lü peneh•a em 1\linns, per
r:orr·endo na i'lHt quasi lotnlidnde -o J,eJ•rit.orio chamado Snl 
1\fineir·o,. e Yne nL•; o EsUtr!o de Goynz: .e. a Soror-nhnnn. 

J\ :\10/,")'nlln .. l'PPe!Jr; a imporl.n(:ii.n para os Esl.ndos rte 1\'linns 
(l rir. G1ynx, nJ,;rn dn du inl!•rior d•• :"\, Pnnlo n n <•xporl.:11;ii.•l 
nessc•s J<.slndns vn J·n Sn n I .os. 

' ,. 
" 

• 
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A linlJa Sorocnlmna cstú na me~ma situw;ão, sendo que· 
actualrnenLü .i:'t S·C eommuniea eo111 u gsJ:aclo do Go~·az. pela 
Noroeste do Jli·azil, cxistinclo dentro do tclTiLorio t!u Mnl.l.t> 
Grosw een~a llc üOO kilumctros, niio eontanclo eom os mil e 
tanl.os kilomcl.t·os ela mal·gem oppos/.a do Paran(t e Capj!Jal do 
l~stado. . 

Além disso a Soroeabnna se communica com o l);wan(t o 
r,om Santa Catharina, que J'uz IlOl' Santos a maior parte do 
seu commercio. 

A Estrada de Ferro S. Paulo Railway é o varadouro 
p:ú·a servir toda a vasta producçiio de S. Paulo cm contacto 
ennt ú elos outros Estados da federação. 

Por antro lado, ,iú tambem as docas de Santos são in
hll l'i'i 1~icntes para o scrv ir: o ele carga e clescarg·a. 

A S. 1)aulo Railway, queixa-se de lque ·a ·Compan~~ta. 
Doeas de Santos prende seus vagões e não faz serviço regular 
rb recepção c entrega de mercadorias; a companhia, por sua 
ver., allcga que a S. Paulo Railway é que tem seu serviço 
do fi ci·ente. O que é verdade, porém, é que as docas de Santos 
i:\. esgotaram sua capacidade, tornando-se indispensavel que 
';.;o coÍu:lua o seu desenvolvimento até Outerinho e se faça o 
nc•vo cúes. 

Em terceiro Jogar, a alfandega, que est.ú arrecadando 
B. 000 conto;; por mez, ve-se obrigada a ser testemunha im
passivo! elo descalabro nas rendas fedcraes, por não ter pessoal 
su1'ficiente. 

Na vespera o seu nobre amigo mostrava uma commu
n icaçiio, ao que parece elo digno inspector daquella repar

. tirfío dizendo que, si o apparelharem com os elementos neccs
s::Írios, a renda da a!Jandega irá a 10.000 contos por mer., ou 
sejam 120.000 contos por anno. · 

' .Por falla de pessoal havemos 'do sacrificar a arrecadação 
das rendas i'ederaes ? 

1A siLu::11:;iio é essa: n. S. Paulo Railway não tem um ser
vko perfeito; a Docas de Santos tem um serviço imperfeito 
e, "por• sua vez, a Alfandega de Santos tem-n'o imperfeüis
s imo. 

O orador só não apresenta emendas a respeito porque 
ficou a cargo da Commissiio de Finanças resolver como julgar 
mais conveniente. 

o Sr. Cunha Pedrosa - Sr. Presidente, não é para dis
cutir o orçamento da Fazenda que pedi a palavra nesle mo
mento. Confio bastante no elevado criterio e na reconhecida 
eompetencia ela Commissiio de Financas c em seu preclaro 
e clisUncl.o nela:tor rara ficar tranquillo ce crente de que seu 
trabalho está feito do accurclo com as normas que regulam 
n. mn:teria, asscnLe nas necessidades do bem publico e inspi
l'aclo nns mnnifesl.ac.ões do patriotismo do Congresso Nacional. 
E 'i:al é a. minha confian<;a que desde .iá hypotbeco o mcn 
vol.o cm favor do projecto, na certeza ele que com cllc con
C<)l'I'Croi pnrn. armar o honrnclo, operoso e honeslo titular ela 
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pnsLn da .Fazr•nd:l n podf'i', t·nrn z<•lo P a dcdicnr;fio qur• Ihe 
~:io Jll'l'lllial'l~s. dn1· ''XP:JJI~·iio no~''" i'i'Ogl'nmma arlminisi.I·n
Livo, fli'IIIIIO\'Uilclo o ür•111 t•si:Ji' da I'IIJINd;ividudf' h1·azilnirn· 
flC\] () 1/ (''SI.'/1\'0]\' i rlli'/1 f.O 1/ll fll'O;.!'l'l',;sn t'ioO/Hl/11 ir• O I' J'i ll:lll(oP if'O 
1/o p:~iz. 

!\las. ::;,., Pi'I)SidunLo. fl:JI'n. niio rnu alon::;-nt· n1.nis do qno 
nw in1p11% ao vi1· :í 11·ibulla. r niio nhusar da comrd:Hwrwia dos 
rnt'"" nni.II'I'S eolleg·:~s, pas,;tll'ri n dm· o;; mol.ivos qur• nw /f•Val':llll 
a usu ,. d:1 palav1·a. 

T1·nl.a-se da situnciio pi·r•e:n·in ,.m qun se aclu1, r,n,·n /Jnrn 
sn dt•sPrnpronlHn' de seus devei'I'S, 11111 fullceionnl'io do;; m:ris 
inlellig·,.ntes, nelivos u dos mnis Li·aünlilndoms rpw r•onlle(:·o 
nn al"l'nndega. dn eapil.al do· EMnrio lflll' mnil.o mn desvmw(;o 
lk n•Pres,mlar nesl.n Cnsn. 

Qu1•r·o refr•r·ir·-nw ao digno gunl'dn-múr, f';t·. Ap1·igio do 
Lima i\lindello, filie me d is I ingn iu enlll a snu confi:men. :l'a
r.PI/clü-llll' o sul/ inl.er·JH'erlr• i"''':ml,,, o Cong1·esso N:rcionnl na 
r.'l'fli'I'Sf!lllar:fío q11n a "s'lr.• d.if·ig''· da qnnl pr;eo w•nin no Se
lr:rdn pnl':l. fnzr•r Jigeil'n nxpn;;;ieiio, eonfm·me os desA,ins do 
/'PrJ]:l/11:1 rrf.1•., 

~r·. i'1'11.~idc•ul.r•, o hm11·ndn guar·dn-m,ír· da "\IJ:nH.legn d:t 
fl:ll·nlly/;;r l,,·rn ifli'' 1/f'SfHJ\'oh·,,,. l.i·iplieo :rdiyidnrle no r•xr•1·id"i" 
do ,.;en ro:n·g·n, pois nP·sicli11dn 11:1 s''dr• dn SJJ:l ,., •. patl.i(;:í.o, ell/110 
a. ist.o o nh1·i;,;-n. a !Pi, sr,>(],, {fUr• ,, nn. eapil.al, e, onde preeisa fis
~~n iÍ?:iH' o Sf 1 /'Vi(:.n d1~~~0 flOJ•Lo, :lef~f!~:'o'ÍYf•J Ú fJU(fUCil:l Jl:l.Yf.•gn~:fío. 
USL:í :1(1 1/lf'SIIlO i.f•IIJJlO O]'ll'ig':J(]O :1. f'XI'I'/'.10/' Ji,.;ea/iz:H,,UO SO]H'fl 
Indo o ;;p·r·vir.:o dn. Fa:wnda N ae iona I nn po!'i.O de r:nllf•rif' /lo, 
rli~lnnl.e I H ldlomel.i·os dn eapit:nl. 

A!.'m de~''"' dnplo n eompluxo l.i'nbnllro, estú a ea1·go do 
nws1no Junr•eimuu·io a :l'isenliznr:iio do rio no longo dm;ses JS 
kilnrnl••l.i·os quu yfio dn.. eapiLnl n. Calwdello e ]'leio qual se 
f'nt: l.oclo o enredo ria. nnvegnr;iio de pequena cnbot,ngern. 

· 81·. Pncsidenl.e, o Sr. Apl'igio ?llinclP!IO 'Lcm para l:nnl.o do 
~" d<·~rk>IH'nl' •·rn i.l'iplieo prnoccLrpn(:.fi.o. como neahn. de ver 
\'. ·l~x. pela rlcsl:l'ip(:ii.O fiLH~ nenho de 'l'a7.el'. 

C11111 1•1'1''d l.n, ill':l /.r•nlmllJ:J 11:1 nn.p i l.n I, SI~ de dn n•pnr·Lir.;ii.n 
n pnl'l.u r],. hastnnl.e e.nnJllWI'!Oin, ''lillJOI';r sel'\'ido plli' 11:1\'io~ de 
lll'tflll!rlll f•nlado; n1·n sr:r'\'1) nn JlOI'I.n de Cnhnrlello, 1~ujo ael.nn.l 
lllOvirJH•nl.n ,, rnuil.o gr·nnd1•, pelns eonst.nnl.es visil.n.;; dr• nn.v10s 
lltlüionne~ e ~~~t,-,.·nnge.j 1.·o~: OJ'n. ton1 dn pr_~·r·eol·ee·p a Lr·aYnA~ ia 
'l'llllvinl riJI;r·r• ns clous por·to:;; no intuito de, pela rOSf)(l(\l.ivn. fi.s
r:n.lizn(;iio, e\·iiM' o., r·ontrnbnnrlos. snl\'nguni·dnndo nssirn os in-
l.er·ns~r•s da :Fazenda. Naeionnl. · 

.E d(';;do .i:'r. 81·. Pr·esidonl.e, posso dn1· o nwu lesl.omunllo 
pr•ssonl no s,•nnrlo rio ext.r·nordinario ernpenl1o '' dn. nr•IT;;o!ada 
dt•dif·.w.;fio 1\0IIl que nquellc lronrndo ;;pr·virlnl' do fisPn /'('deml 
'''''li'J/1':1. elllll]ll'il' sna üspinllOsa o nrclua missfio . 

.'\,:nnt.e•:e, po1·r•m. que ollP e;;tú na eontingenein. rir deixar 
rltll':wl.,, 20 dins r:m ,•nrln nwt: 0~ sem; enrmnodos, n sna f:unilia, 
qun nfin '' pc•qtwnn, 11:1 e:1pil.nl, nnrln ,.,.,,irlro, pm·n l'nzr.r· f'sl.nrJ.in. 
no fllll'i.o rln r:nlwdelln, pni'< fJJH! (, nlli que mnis ~~· Lor·nn. ne-
1\l'~~:ll'i:r. a sun pel'lllnlwrwin, po1· snl' o JIOI'i.n rio f)l'ineipnl mo-
vinwnlr• ndllnnoirn do Esl.ado. · 
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E o que mais l;, Se, PrpsillPlllI', 'ê nisto .~ l[l'" \ ae a rec!::L
mação do SI', Apeigio !\lmdello, pam lllmüee-se na villa
dA Cabetlello, onclt' tudo I; car'issimo, havr'lldo falta de casas
A lh~ bol.,is de cf"rta oerlem, I'11e tem que tirar dos seus já ele
si mingu:Lelos \'('nl'imt'nto, a quantia necessaria para a sua sulJ
s i.~t','nc ia, l'om serio ddl' inl.en to da,;; f:0Il1I110cl idadf>s, elas exi
g-eneins I'OllllYlUllS d" sua !:"I',llldl, t'amil ia, CIl\l> vive' el03 ord,\)
n ai/ns elo seu l'he fI>,

Isto I;, rf'almelli.f" ~l', Pr'esidellte, uma situru:ão a!'flietiva
pal'a um Iunceionario (jlle que!' Curnlll'ir' a risca SI'US eleveres,
1ll'I"OCCllpaclo sempre l")1l1 a cldl,sa ela Fazenda Naci,onal

Torna-se, ass'im, ele w'gente necessielaele eemNli::n'-se tão
pr'el~aJ'ia condição, votcwllo-se para o guarela-mlÍr da Pal'ahyha,
a exemplo do qUi" o Congresso tem concedido a outras alfan
cll'gas, uma gratificação, a titnlo de gratificação df' barra, Ha
111Uito qUI' a Alfanrlega do Hio de J "neiro gOBa dessa vantagem',
r' no orl/anwnlo para o exercicio de 1010 igual consignação foi
votada Illll'a a~ _-\ lfaml(>gas de Pernambuco, Balri:1 e :3ant,a Ca
Lharina, ·"enc1o ele llOtlll' que n::lS trps peiml,irD~ Llf>ssas repalti
(JH~.S r1' gun l'das-Il1Ól'I~S são auxiliaelos por a.íudantes,

Na de Parahyb::l, por(;m, não Sfí não ha ::lj uelantf\ como o
trahalho I:' muito Ilwis dul'o e complexo, [lL'f'l'isallc!o, ralllO ,i:í
Li\'" a !wlll'a 111' iLlt'Ol'mal' ,'10 SI'u:Hlo, qlll> o funrcion<\l'lO se llllll
Liplil[lI" pl11'a satj"fazl~1' em 1.I'c's ponLos eliJfPl'entes elous elos
1(1laes rlíra da s,;tle do car'go, sua risl'a!i~nl:Iío, rOIll l'L'I'icaeia li
jll'oveít,o par';} a Fazenda da União,

1)eanl.l' dC\;~ condições I"m (jW' se acha a guarda-mllria rio
meu Estado, como aCOlho de mostrar', rwnhuma Lem mai" justo
llil'eit.o Ú gl',üificDção elp b::lrra e, [lol'bnto, nad,a mais, justo
f' mais ])r'Wedellte elo que a. l'eelamação que por meu int,.~rmeclio
dirige ao Poder Legislativo o llOnrilclo guarda-móI' da Parahyba.

Com as consirleraçGes expostas, julgo ter cabalmente jus
tificado a Pl1le'n'rla lJue vou apresp<ntar, ohejectivando, desta
ar'lp, a preten'ção do ,reclamante,

Espero, poi·s, que n ~f~naclo j ome lla Ilc"vicl:1 attenç.ão a ma
t,,'l'ia ela f~menda, que ll'va tambe111 ,1 a:.;signatura elo lUeu de
dicado amigo e lJollr'arlo companllt'll'O de bancad,) Senarlol'
\VaHf'erlo LI"a1. aguardando CjlJl' a il1usll'ada :Gommissiio a a111
!l,ll'Iô como o espirito de rt'rt.idade (> justiça que a caracteriza.

Si com eft'eito o gll~ll'lla-mlíl' da Par::lhyba se VI' obrigarIo
a rjl'ixar a ,;;('de' da ';;'lIa 1'epa1'tiGão, a ser"iço rlo fisco fedpral;
si pena isso ü'm dl~ ahancional' os acoTJrllegos da famil ia, as
COHHl1o<lidarles só ellf'ontralL1s no lal', sel'<Í, por isso mesmo, o
f'llmulfl da iuillstil,'a COIlSPlÜll' qu,' ell .. se desfalCjlw dos sel\S
pal'f'fl~ "PllC iIllt'll t,os pa "a O('('O1'l'('l' a ,ll~sp,'zas t'xt,raill'd i11;1
l'j<t.S tluran~.I" o tPIllPfl de ,SlLn nlêll1'uh'n(:ão I'fíl'a tl;1 l',l[lital, :1 S("I'
"ico da Fazultla )/l1l'iollal.

, ;.i("I';í rOITal-o a t.el' tl'llpl::ls deslwzas: 1',OIl! a S!la propl'ia
~1I1)si,itellt'i:1 ('111 Calwrlf'llo I~ l'Olll a di" SLla ramilia 11;1 l't'silll'll
f,ia ol'ficia1.

Ora, a Ullifio nií.o t'sLí ('m cOIHlit;õf's d,-' illl!l,j(' aos SPus 8e1'
VI~lltllal'i()s, 11l'incipalI111'Tlt... a 11111 Lã.o wlo~o I; l','sLdd,o 1111 'Cllrtl

JlI'illl!'llLII di, (II~\'t'l'es COIllC) fi I'pf'lalllanl,', Lnlll;lltllo salTifieill,
filial o clt' e'\:il-(il' sI'I'vil:IlS Il'illlil'ados, l,xLI'aIJ('dilH\I'ios, DPga1ll1o-
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lhn, nnLJ•cl.n.nl;c, umn in~ignificanl.c ;:?;t·nl.ifien"iio por sun. os
l.adia qnando /'1íra rln. ~r!cln do cal'gO. 

Vo11, pois, mand:ll' a r:nwnda rpw ol'J'm••)r_:o :í J'ulu·i1!a dns 
«Alfnndnga.s», I!SJJUl'<llldO que o f'cnado sai!:t:t faZI!l' a <.i<JI'ida j11s-
l.i1;:t :wJ l'eelaJJJanLc. · 

'I~ )111/':t nwlhol.' e3el:Jr<:eimc!lll.o do a~sumpl.o w·r.:u ao Su
Jl:Jdo qw: mHJsiula 11a puJdiear:ão, no ,iot·nal da Casn, r:0111 o Hlílll 
disem·so. dt~ 1nnrnorial qur:' 0 rcclamanle por meu inlcrmer/io 
UIIL!ilill i nlwu ao CongNJsso. 

Vou eonr:luir, Sr. Jh·osidenl.e. 
E ela mesma J'úrma CJLW o St· . .&prigio l\rinclello me confiou 

n dnfesn. dn sun. 1\:lUsa l.o"JO a Jibcrdaclc do uor minlm "''"
eril.reA':ll-a :w patroeinio dn ilJustre Commissão rlc J!'inanen;;, 
JllaXillll' do sn11 lalenl.oso n cornpcl.cnl.i.ssilltO Hclnl.or·. o noJJJ•i: 
:-:nnarlot.· por Go~·az, na ee1·/.cza ele (JIIe o Jtom·ado gúnrda-tn1'•r· 
da i'arnlJyba l.edt Hua prctcn()iio vieloriosa, vnndo saLisJ'cil.os 
~~:ns di!SI!jus, 1/IW ns,.;nn/.nm nos pJ·inc:ipios da _111ais nhRnJn/.a 
I!<JU idadu u .ius.Lir:a. e 11a oxigenei a do servi(:o p111!/ i1·o 1':11·:·,_ mu
Jiior l'i~r\:Jiiza\:·fío das rendas mwio!lnes. 

'J'I"I/IIo eoneJu ido. (Muito úcm_: muito lJcm.) 

O S:r. Sá Freire diz f/11<', adapl.nnrlo a r~nwnrla ({IIP u/'1'•·
l'Pnf·r·:l 11n vc~spt_q•a inl.,_~il'::tliH~IJ!.c~ ;í. d.isposir:fío re~-dnlr~nlnl, YiH~ 
81d.Jiil<JI.t.el-a Jltl\':l!ltcnte :'t cou~idnraçii.o do Srmado e do ~1.· •. Pr"
~idenl.r:, mais com o intuito de dcmOJl3Lrar CJI!e niio vi~n\'a. in
:J'riJJg·ir o Jle;:;imenf,o do que TIOI' qualquer outro mol.ivo. 

A omoncln estú, agorn, concebida nos seguintes termos: 

«:\.' proposir;.iio n. 07, de IDJ2, ela Cnmara dos Deputados, 
:í. rubriea. JO - Caixa de Amortização-cm vcll do dous con/.o;.:, 
eumo se ael1a na lal:lella, diga-se: Lrcs contos.» 

F1mdanwnl.aç1i.o da enwncla: 

·A ·~monda c•.s/.:í. de aecílnlo eom u nrl .. 11,3 do Regimento 
f/IW rlispl>n: «As emendas du nugJnen/.o ou diminuiçiío do tles
p0;.m st.'• nas resp·CI:./.ivas rubricas do orearn1m/.o porlom sct· oi'J'n
l.'t:rdl las ». 

Pôd<', pois, r]nalquer Senador apJ·esonl.nr emendas :ís leis 
nnnuns, umn vez qno nito infrinjam o nr/ .. :1-12 do citado He
gimen Ln. 

A cmendn. supra nií.o infringe a elisposicilo do arl;. :11,2 
flOJ'<}Ue: 

- a) nfío /.em earncf.oe dn J1roposicii.o principal, pois de-
pende ela eJ·enr:ão do cargo de l.l1esoureiro, que é a principal, 
p:n·a. suhsidiari:1mc:nl.u so cletorminar o pag-amento de qnt•
ln·ns ; 

h) não p.ído set· fixado siniio annnalmenle, )lOl'C[uanlo niio 
r,onsl.i/.ue \'<!nr.:imenl.o nem graLi:J'icnçiio o osUi sujeito n. mnior 
on menor rlcsonyoJvimonlo da J•ep:n·tiçiio 1-ngndorn, qno errsee 
nn diminue C>,m cncla exm·eieio: 

c) ns proposi(/í.-~s J1l'innip:w"' süo as f[IW ercam. reformam 
on PXI.ing'IIC!ll Ret·vir,:ns e 1:opnel.içõos pilillir:n~. eonyerl.nm cm 
rJ/'IliJII:Idn pm·l.e 011 l.ndn. a gl'al.il'ir:nl)ii.u nsl.:dlr.kcida em lois 
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cspr.cin~~· rovog·nm lnis do ouLt·a naLureza ou rnanrlam vig-o
J':II' as .la J.•,,vo;.;ndas; a I!IIJUmla não en~a li':nt exLinglLC. sot·
Yil:o, não eonv,~rLe em ot·d,!:tado fHJl'i.e 011 l.uda. a gral.il'ie:ll;iíll, 
niio r:e\·oga Jt~is ü nfí.o rnanda vigor·n1· a~ ,iii. PevngiHla:;; ; 

â) 11a Lai.Jullu. explicaLiv:t da f>I'OIJO:il.a du orr::unenLn dn 
l\1 in isLerio ria Fawnda - rul.11.'iea '.! 1.", r;onsL:t: Tltl:sont:r•ir·os -
()III:]JI•a.;;, :! ;flllil:); --r],, fiÍI'IIla. b•:lll disLinela dos Lil.ulns Ol'ile-
11111/o '·' !fl'llliJ'ica'.''Ío, t>tJIISLando a~sim lJllt) n~" J'az pariu qn"J' 
d" ,nJ'dJ•nndu, quc•J.' da ;.;TatiJ'iea(!iío; 

r:) a somrna clesLinadn pa1·a qu.cln·as tem o :rim dr: 
RIIJII'I.'Ír as :l'all.ns, os enganos do J'tJnceiun:u·io, qw:, J>Oilln 1111 
ll:l.W cm qucsl.fío, !.em a suu cargo o l'ilt!dliJnCJtl.o ,, ;.;uat·d;t ,],, 
11o/,ns, n sua {1 1lLt·etm. para as::;igTlil:Au·n, troco e queiruu, o pa;.;·a
llli!IILo dos .iut·os da~ apolice~, ele. Hesp:l!lsai:lilizn-se rnais 
pelo;; valol'e:; l'Cechidos para o pagumcnLu tiL•. ,iut·u~ 1.) ,.,,IIIJ'l'a 
dn apolices, pela irnporLnncia dos massos ele notas, rnassos quu 
aLt·i I'; pelos JJillrd,~s falsos e J'als i ficados qtw apparecer:crn C li L 
1.roeo renliwdo 1ra Caixa e J'inalrn,:nk• polos nra~sos c enl\:01J·~ 
J'nLulados e sullados que. llw for.·um ··nLt·e:,r:,es; 

/') l'!Opr·usenla um :•imples aux.ilio rtt•stínndrJ :i l.iii!~Oll· 
J'l1J'i:t pat·n. J'azer Jaee a dispendio ele Jall.as não inlencionn,•s, 
tlt't'lll'l'UIILus dos eHg'al!o~ Jll'OJll'ios ou de l.r.eeeiros. 

Sala 1.las sc~sút>S, .1 du dezemllt·o tk 1 !H::!. - Sâ F1·ch·e. 
Vau urn.ndar :'t i\lesa a mnenda eom a modil'imu;ão que teve 

n ltout·a ele mosLr:u ao Senado pela leitura qu,.l :rr:abon d:J 
J'nzet•, adaptando-a :b tlispnsi~iii•S I'XjJI.'essa~ do J11)g'illlenLu 
vigente. 

· B' o orador claquellcs que e.HLenclcm que efi'cclivamcnLc 
se devem Lit·ar elas leis annuas dt·;i•u:'i·~,jes de 1:anrckr !·t·inei
pn.J, m:í.o gJ·aclo n pratica contraria seguida no orr:nmenl.o, nii.n 
,;1'1 do Bmzil, como de todas ns ouf.ras na('úes civilizadas. 

E~La m.·aLica, embora eombaticla JlOI.' :;f'andn nnmc1·n dn 
tral.adista~ ele 1'inan1;as, parece csf.nt:• hoje Lriumph:r.nLe. Con
lm ella, entr.cLanLo, de\'C o Senado S·t' insurgir evil.anl!o a 
J'dlll'llln de J•epal'l.içües inlcit.•as, n creaciio ele empregos, de 
do~pe,zas uxl.eaorclin:rrias c) nfío ealtJ,Jladas como devem ~c1·, 
nos ol'ç:unon I. os. 

,\inda o anuo pnssatlo, ainda o armo atrasado, nos ot·,.:a
mrml.os da Republica ·enconLrnm-se :mlorizaçúcs pa1.·a J·emn
dulnJ: repartições publieas o Ye.rificnm-se clespmms nnot·nw;;, 
llnmo as que ncancl.nrnm a reforma ela Estrada de :Ferro Cen-
tJ·al e a. dos Correios. , 

O pro,ieclo de orç:.amcnLo volaclo pela Cnmara e crtw ng·ora 
se nclm cm cliseussfío no Senado é um trabalho bem feito. l'l'IJ
em·ou-sc excluir, tnnf.o quanto possivol, clisposi~'úes rJ,,,. c:a
t·:wl.e.r pcl'manon~c, mas a Commissfío do Finnnr:as elo Senado 
al'eion essa oiJI·a, porqUI'\ nella ineluiu divcrsn.s l)Jllencla;; que 
incli~cuLivelmcnl.e .se rcfer·cm n disposiçúe~ princip:res qu,., tle 
n;nnoira nlguma, dnvinm fazer paPI.r! da lrd orç:rmenl.arin.. 

EnLrel.rmLo, não Lrnuxc o nrndol' :í l.rihnn:r o .inLuil.n rle 
lli~t·.JJI,iJ· o Ll'nh:rllrn lll·illianl.n 1lo illn:;l.rn rnlnl.nJ· Sr. L·nopolrln 
de Hulltiíi'S, Nfío u f.t•uttxc :'t LJ•ibuna o inl.uiLo do tliseul.iL' 



ANNAES DO SENADO

larg;:ll118nte- O orçamento, que, como já di'sse, é um trabalho
bem feito.

Usando cb palavra, fel-o com o intuito de apresentar ar)
Rt'natlo 11l11a emenda re.j"ítiu]n hOllll'm mas hO.ite rnquadrada
[Ias c!iSllOsiçõrs do Regímento.

~i essa emenda não 1118I'(',Cel' a ap[ll'ova<:ão do Sr~naclo, Ú
I[IlI'sUio que uão discute.

Não tem cll1\'ida, pOl'l~m, de que obedece e!la ús disposi
~(ír"s do negimento, maxime como SI" acha agora formulada.

Al1pellando para o Sr. Presidente, baseado, como parecI',
crlW e3lú, nas disposições do Regimento, espera que não dei
x:ar;\ de fazer a necessaria I: inclefpctivél justiça ;\ sua
emenda.

o Sr. Generoso Marques - Sr. Pr1esidente, vou snb
mt,t.ter á consideração do Senado, um addltivo ao art. 2" Ilhl.
In'oposição da Camara ora em discussão. artigo no qn::d se
adiam [:olltidas as autorizações concedidas ao Govel'no para
os sl!l'viç,os aUilltentes ao De]1artrlmenl,o da Fazenda.

O aoldil.ivo tem por objeeto auto['iza[' o Govel'no a ab1'j1'
o,~ cl'ed iLos tll,cessal'ios para a execu\!ão das setlLenl~,as 111'0
kl'idas pdo Poder Judic[ill'lO contJ'a a Fazeada Nacional, uma
vez (j\1t: essas sentenças tenltam j1ilssado em julgado por se
aL:!Jal't:tn esgotados todos os ['E'cursos, illc1ILsive os qUE' sijo iJ';l'
miLLidos oppôr no ]1rOCeSso dt: execução. Essa disposição é
justa e convcnientA aos ,pt'op1'ios interesses da Fazenda ;'{a
canal: justa, porque faciliLa a effectividaJe de um direito re
conhecido por sentença irrevogavel; conveniene" aos p1'oprios
itüeresse do fisco, D'ÜI'que evita a continuação dos juros da.
mÓl'8, que, por via de regra, acompanham todas as condcmna
l::IleS dessa especie ..

Não" uma disposição nova: ella jCt Lem figur:ldo em di
vel'sas leis orçamenLarias, desdI:) '190/1 até '19'10. Percorrendo
ilS disposi\:ões dessa ordem, contidas nos ol'\;alltl'Tll,os ele 1904,
'l90n e 1910. pal'il maior segurança da Fazenda, adoptei com
llge it'as modit'icaçõcs a reda cçâ.o ela de 1901, que é a se
guinte:

« E' o Presidente da Republica autorizado a abrir os cre
ditos neeessarios para a execu('áo das sentenças contra a Fa
zlmda Naeional, si ti"e1'em passado em julgado por se lwvel'em
e,sgoL1l1o toilos os T'P,('ursos perm ittidos no jll'OI't-'sso da exp
C[ I,;illl .»

A líS[1osir:iio r01'l'elativa ela l,>i dt) 1910 limita-se a au[o
rizal' a abel'llll':l dI; crl'ditos «pata pagar as s8ntenças ,iwl i
f',i:II'ias. passadas c'm julg'aelo, 1:0\111':1 a Fawllda Nacionaj,).

Digo C[lW a redacçii,o ela le i de 1904 (~ ma is comp]et,a, [101'
1[111; l~om[l['e]Jnntlf' os reeul'sos qúe podem ser OPl,n,st,os na
I'XI'\'\\I:ão. ". Ex, I', Loilos os co!lega;; YI'rsatlos t't1l dü'eilo sabem
fine mesmo na I'XI'I:lII:ão sãu jlel'mil Lidos t>mllal'gos til' nlllJi
rlarl,· i.! aL<" 1'l1lbar'gus il\rl'illgt"nLi',~ rio ,julgado. Jll'las [\is[losil;íJl\S
que 1't'g'I'm I) l'c·sIH'e!.ivo p['ocesso,
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.\~siJJI, :-;r·. i'rDsiduuLu, pa!:ueu!lllll-111" 'IIII' 1: . .;,.;1· :~ddil i111 
11ii11 illi'U/'1'1~ 11a el~llSIIJ'a do at·l.. J .):;! d11 llu;;·ill!UIIiu, l'll,itl:< dis
tl'~'sil:i:it•s ·dl:l'll/11 l'ulllilllllllll.1u ;i. r·•·.iui!.·;iu, fiiW fllll'fe d:~ ~J,.,-;;1, du 
dt\'UI.'SUS 1.'/fll'lidU.'i apt'I.'SUliLlllfi!.S liUlÜU!ll, IJUI.' lliill SI! l.!•aJ;il' d1.: 
J·J'/.I[IuSiGiu 1!1!111 eat·:wl.r~t· [l•.:'ll'teipal, ermf'oi'Jlll: a d1:l'ini1;Üu rl1:ssu 
Ul'l.i;;u, L' sillt elo J'al\u!.' r:xLunsiva do al'L. :;!" da fll.'opo:;il;ün a 
um eaSIJ IJIW al'fut.:La iuLe!·esse,; da .l.<':t..:eJ!da u dos ruspueLiv11s 
eJ:uclot·us, aos I[!Htes itLJLtu!ltt ú obrigada a saLisl':~..:ul', aL1~ f.JOL' 
um ue\'OL' de ltuuesLidaclc, vou maudUL' ú l\llesa a miulm emenda. 

O Sr. Pires Ferreira, uellUJHtndu a i.t'iiHIII<I, dil\ IJUu. a 1'1:
, .. J.idii.oiJII~: a ''lesa vau du!IIUHSI.t·alldo 110 respuiLo :~u Jil:i;'Ü!WIII.II 1! 
C[llu u luva ai11da a J'al\1)1.' aJ;;umas eou,.;ider:u,;.üus 1'/11 t'td:u;ii.IJ 
:'1s Uiiii!JIII;Is fj/11) f'I.H'II./11 ilfii'IJSUIILad<IS HO lll'\)illlliJIII.II UI/I dii:>
GIIS~fitt, as tiUnus, urna~ tlt!· eaH·acd.ur .J.H!L'.tnauvtlte, ouLt·us ruful'
JJiatH.Iu ~1.'/.'Yi(;·US, lliiu fllll.ii:IIIJ SIJ/' J.'f:edJida,, 

() Jiug'iiiiiJI/f.ll, 110 11!'1 .. 'f \:;!, dil\ IJIIIJ 11iiu 1'> fliJI'IIlif.l.idll 11 IIII/ 
~Ullill.lf.ti.' iLJII.'I~SPIILii.l.' ilflS uq:aiJif!IILOS l!IUUJIIIas IJUf! illl~ic/:!111 ~~lll 
qualqnu1· dns ~u!Is :n1i;;o~. e:;tunclemlo ai11d11 1:ssa disposi()iio :is 
llOIIIIOissõu:,; ]JlJJ.'IJiaiWHLes. Esl.a rlisrwsi(;ftO ~·~ l.fw Jou\'avel, quau
Lo, :;,i pt·oeedu:;se du uul.t·o modo, Luri,l m·eado ;is llOIIIIIIissi:íu:; 
um privileg-io odioso, u I]Uu du al;;uum surt1: tuiiJct·ia o direiLo 
que Lc111 Lodo ::;euador clu llfl'l'esentm· umenclus ela l.ri!Juna. 

Nfí.o VI}, pois, o orndot· Juol.ivos pat·a quu IJJIJ(.'Jidas ruJ'ur
mandn rup:/I:Li(;.i:ies " au;,;-rlw'nl.;rnclo dus[Juza~ J'i;;ut'üiii 110 nt'(;.a
menl.o da duspoza, ora um diseus:;üo . .l'nr is:;u, p1:du a al.l.l:lll;üo 
da 1\losa, quu IJUf:I.' ass,iin cL·ear UIJI pl'ivilt:J;in pa1::1. os llll'illbi:lls 
da Comm issiio 1.ln .FimuH;as, que süo :-iiJJiadui·us. euuw r_,::; d1:111ais 
C]LIIJ l'aZIJll1 parl.u desLa Casa. 

A !IIlil;a re;;alia quu llfllla .iusLa se.ia 1"meudidn :is ClOilllllis
sões ú de estudai.' qualque1· assumpl.o, redig·i•· o I'IJSJHJel;i.'i'IJ fvt·r-'
jecto, apresentando-o ;jú on1 ~" diseussão; urnquanl.o quu aljuei
Jes que sii.o apJ:esenLados da l.ribuna vassam pela pl'imoim 
cliseussão, eom o Jirn du saber si siio ou niio eonstiLueiomw::; e 
con Y e n i cn Los . 

Appi'OV:Ido, va" u f'I'U.il!l;l.o :i. COHIIIIi~~ii.o i'IOSfll~l'l.iva, :1 
qual iul.erpõe parueer, vollalldo o assutnpLo a doJJal.e, en1 :;!" clis
cussão. 

Nns l~nrHli~.~,J~.~s, plH'(~In, Prrr qll(~ esLú n ort~arn~_~nf.o da di~S
[Iel\:1, o proe1.!d i Illll!I to 1.l:t Con1111 issão do J.'i naw,;ns, a l'I:o;,;·aiiiio
Be •O dil'IJil.n d" arwe,enf.;u· ernendns nniJI "'"''aef.ut· fll'/'llllillfllll.,~. 
augJJtui!I.anrlo Si'I'Vilyis, l'el'm:rnanclo oi!Lros. 1\l'l.~nndo d"lu;.:aei;1s 
e aug-nwnl.nndu p1~ssn:Ii ('/ri qu:1si Lodos os Esl.;idns, 1\fllll ux
elusão rios ]<;,;l.ndo,; quu na Co!ninbsão Loo111 n•pi·e~~~nl.a(:iio, Hiío 
ti rnzoavel, nãn 1j ,iusl.o. 

JJ; 1\ pot• issn quu V11ll.a a snli~:il.nt· d11 í'lh•sn l]lll'l l.'oLit·u do 
Ol'(;:uuonLo todas ns ornomlns ((tio dizen1 rcspoiLo a pi'OVidencins 
ele car·acLer pcrmancn Lc. Para isso, manda ú l\lcsn um •rcquc
t·imento. 



.INN:IJ~i:l UO SHNADO 

Yo•JJJ a ;\lo!~a, ,, Jidu, :IJIIIimlo c posto CJJJ diH<:JJ:;:;fiu u s•"
t;uiuLc 

11"•/I.WiJ'II <JIJ•J "" euwudns ap1·esunl.adas :i Jll'oposlt'"'-'' 11. !li', 
!111 1'11/'/'o'il/n 1111111.1, i.'OIJLL•Jido di:;posi(:·ÍIUS du C'ill'ildUi.' jltJ! IIJ:IIIUIILI!, 

"'·.i" "1 ,J, •,.; 1.: 11'<1 das, p a r:t ~~ 1111 ,;U/. ui J'C lll pt·o,iedos d i sl.i 11 dos, h e lll 
eoJtlU 11s l]tJe rf!l'o·r·marn ,.;ct·vif;us, ;tur;menL;indo a dnspeza. 

:-:;a ln da:; su::;sües, G de d••zernlJro de j !H~, - Pires l•'er
reh·a. 

O Sr. Francisco Glycerio pedindo a pahtVl':t diz que o rc
qr,ct·imento do ltom~aclo Senador pelo Piaulty rtfto vúde snr 
;!.JIJII'OI'aclo J1do Senado, porq1w aclla S. Ex. que quas i a l.o
l.alili;nle das emendas <liH'esculadas encer1·a <rJ•isposi•;.ií.o du 
rarael.t•t· permanon te. 

Sendo assirn pede venia ao Senado pat·u expor as fO!lS i
daraçüos CJUC levam o orador a se oppor ao requerimento em 
rl i scussã·o. 

O Senador pelo Piaul1y estabeleceu a base do seu J'OfJ·U:c
rimonlo no scf;uinte preceiLo: «não podem ser accuila,; as 
emendas porque const.iLuem clis.posiofto peJ·manenl.e.:» B nss.iin, 
:;uppüe S. J~x., em Jace elo .Regimento, as excl uirú do cor·po do 
lJ!'ojer;l;o de orçamento do l\linisterio da :Fazenda. 

A um aparte do Sr . .Pires .Ferreira, o orador repliea du
r.laranclo que tudo quanbo diz da tribuna üo Senr:do é JH·eci
~amen to para _l'icar· inscripto. Não oosLul]1a exprimir pensa
wenLos que mm possam receber a sancoao dos seus pares c 
cla·opinião publir:n. 

Em seguida passa a lêr o ar·t. 14.2: «Não é permiLf.ido 
apresentar aos proJectos de leis annuas emendas com carn
el.ut· de proposir;úcs principaes, que devem seguir os trami
tes dos prodectos de leb 

Essa disposir:.ão é vaga, diz oo orador, padecendo por bso 
de um defeil:io, qual· o do oS·ervir a varias interpretações, ele
feito que é corrigido mais abaixo, quando o Itegimento ele
fine cruaos são as emendas que devem ser entendidas ú luz 
deste criterio: «São eonsideradas Laes as emcnd·as que crcarn, 
reformam ou extingu~m serviços c repartioões publicas.» 

Portanto tudo quanto não fór a crcat1ão do um servioo, 
a reforma no seu respectivo mecanismo ou a sua exl;incoiin·, 
é perfeitamente regimental, é perfeitamente admissivel. 
:(;lpoiados.) 

Equiparar um serviço a um outro j{t existente não rj 
et·ear. nem rdoJ·rna'l', nem exUnguil· (apoiados); d apenas a 
amplia(;ão do sct·vil.:n ,i(t cr·cado. 

A um aparl.n elo Sr. Indio do Brazil, o or:ador diz .que 
reformar ri modificar o mecanismo o o serviço. At1gmenLar 
o pessoal j{t exi;;tentc mantendo o sou typn, a sua aLLrib1Xinão 
c os seus voncímenlos não d crear scrvico novo, é aperms 
extendei-o, além de que " lei rião se refere a vencimentos. 
;(Li!) ... «converter em orclena'd•o, parte on toda ::>, gratii'icacrio es-



f.nbelullida Cl!J leis cspol.liacs; revogam luis de \Jul.ra n;ii,III'IJZa 
ou mamlam yig'Ol·ar as .iú I'cvogaclas."' 

Do nada disto cog'iLam as emendas rtp1·esouLadas. 
A m·gumenta1;ão que vem clesenvolvencJo é J'unclnmenlaúa 

uspoeialmentc na disposi~,;ão do llegimento. 
(Jual é entretanto rt or·igem dessa disposi()ilo rcgimeuLal '! 
Aili é que deve ser procm·acla a causa ela divcrgeneia 

•~111 que ~lOS ae!Jamos. 
, Viemos do rugimen parl:unent;u· em CJUil o minisLcJ·io, 
• 111 c ,j wmmi ssiio elo Parlamento, c! ir igc ;1s cl is~:ussüus p r in-
dpalnwnlo do ur·çameuto ' 

Nn Inr;Iatcrra, mãe do regímen pnrlamcnLar, nenhlllua 
lJ'.~spez;~ se plldc prôpor1 c bem assim nc.nl!urn . imposto, ~ille 
nau se.JanJ emanados cln·ccLarnente cl0 mm1stm·w respedrvo. 

}'Di pur·' i;;so quu illl'lllii'HIIl Laes disposil;ül'~, !i111il.ando ;i 
:JIJribui,;iio e :L a1~1;iiu par·lalllt'lllar do D•JJI!Jiado e do S<·na•lot·. 
'J'anln ,:. a~~i111 que o noln·u eomllwlrlador· t.lu llt•;;imurJLu du 
~PJJadu, I'Pilltecedur til:ls ÍlJ~,liLuir;üe~. rc~t:dH,dt•l:eu ]Jl'l'J'uiLa
lllt•nlu a rrola, l'el'erindo-~ .. ú disposiciio do Ttcgirnento da Ca
llla!'a do,; Cumn11111,;, >'iliJJ'eLudo ú p:u·Lr: J'••i'eJ·•·nLr: ú '''•'Ínvi
di,:n(:ãu J'ulla pulo üTUilli\ULe pat·JamenLar· '' politico Gl:ul~l•m, 
l'az••IH,Iu l'l'Lit·.:n· do ParlameHU> I'S~a ~Lt.1:ihuil;iio de Jll"OJJL•t· dcs
puza c• pns;;ando-a rt qrwm do clil'L'ito. •1LW ·~ o l\1 inisLerio. 

,\il'•m di:;sn, 110 rcgirnen )H'esidi!Heial, que. (; o no~so, a 
CollsULuiufio entL·eg;a no Congt·esso NaciunnJ, sern ·J.·estl.·_iel:fio 
nl;.:rJuJa, a J'neuldaele r],~ or'(:at• a recr•iLa e dt'ITetar· a d•Jspeza, 
J'c•ita a J••:sLI'ieJ;::io, sol.trcl.udo em ru:rlct·.ia de eonJpdcl!eia, q11u 
niin eslava un arL. :H da GonsLil.ui1;iio. aimla que enn;;t,,y ''XJH'o;,;
sameulu do 11eg·imenLo elo urna das Casas do CongTesso. 

Agu1'a, o JH'oprio lteg-imento estabelcec unw, l'ü>itl'il~l;iin 
nn .intuito de eolli!Jil.' n exeesso de despeza, mas nunea .indo ao 
punto ele I imitar uLLrilnrio.;i'íes constitueionaes elo Senado o da 
Cumara. ua proposta dn despeza. 

A disposição do art. '1-1.2 elo ne~:dmeJJLo ti salular, não se 
podendo ir além do que ella esl.abclellc clu Jacto sob pena de li
mil.arHJOS a ampla. ae(;,ão pat·Iarnentar que os membros do Con
gt·csso Lccm garanlidn. expi·cssnmcnte pela lctr·a expressa da 
UonsLi Lu ição. 

Assim, pensa o orador que o requerimento do !JOlll';1do Se
nador· pelo Piauhy, eleve ser rc.ieitaclo, t."nlo mais quanto csL;i 
reei igido ele modo que não S'J sabe mesmo a que ma teria cllo 
su l'cferiu, além de que a Me:5a sô tem a lucrar com esse ado, 
porque retira de si toda a responsnbiliclacle, subsistindo a in
terprclnr,ão clacla pelo Senado. 

. . 
O Sr. Pires Ferreira começa chamando a altcnr.,ão do Se

nado pura a llabilidadc com que o honrado Senador· por São 
Paulo discutiu o assumpto, procurando com muita suhLilczr~ 
ferir o Regimento, para conseguir o augmcnto elo pessoal da 
All':mdega de Santos. 

Pela ,p,ropria cliscus:;iio rruc levantou, S. Ex. provou que 
.o Hl)gimcnto prollibc u. accoita\;ão de (emendas cl'~gando ser:.., 
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VICO~ ,~ allijTnpl1lallelo d"~IJI,'zas t"ln Ol'l:al]]l;n[,os, U:IO I~a]wnelo
l'~~e din~it,r) IlI'Jll a :-)ellat!tll'I.'S [Item Ú I~Ulllllli~~;-tu de Fillallç;}~.

() llOura:lo tklladol' LOl'ceu a ljul~slã,u, kVcll1do o ciSSUIllpLo
]>;11'<1 ouLru [t,'n'('IlO, qual () du dize/' ClllP a umenela amplia o
SP l'V ít,:U, e q lW não cons ULllU augmcll t.o d(~ ,Jespezas, fugi ndo
a~",ill! ;'( pl'u\'idtc'lll:ia C1n'ill.;,da Ú l't'I1SUI'a do '1,1'L. I 'I:.:', ,\klll
cllsso, S. Ex. (juiz enV01VI"l' a l't:sl)OnsaJ)ilidacll~ Llo ~el!ado, n:
Jormando o HI~gimeuto, ele modo que a não ,l[lIJl'Ovação do 1'e
CJm~l'i111l:'IÜO signirit'assl~ uma et'[bUl'ct aos ado::> da J.\lesa, ['C

j eitamLo v,I1'ias emc:nelas.

Niit) fUl'a a inLel'jll'uLa<.:iiu Ilad:L lido llOllI'adu t:lewl.t!ul' pur
8. Paulo ao l'I~qlle I' illlenLo, o OI'adol' dl'ôl,'nvolvt~1'ja al'gullwH
tos t(:lldl~ule~s a niUstnu' a sua IJl'ueeLlel1cia: mas, deaute disso,
reqUt,'r a sua rdiraela.

o Sr. Presidente - ,\ntes "lu su,jeikll.' Ú de!lberaçüo ela
Ca,sa a l'eLinlda do l'elllwrimelll.o do bOlll'atlo Senador pelo
1'i'1ullY, dl'vu dl~L:lal'al' ao S'l'1wtlo Ijue a 31es:J. nGu IJIÍI.!l~ eUil'lllki',
romo pensa o 110111'alto :3enaclor [lor ~. l'aulo, Clue a a[lIJ1'ova
çüo ou l'(~I)l'OVação desse l'equerÍlnenLo IlD[lod.a em inte1'lh'e
1.:1<,:ÜI) tio JIlutlu e(1111) a }ll"sa tl'm de'detido ['r;laLivanwllLc ;.b
eme11das apl'ec8nt.adas ao o;'çalllclILo 'Ia c1csl;eza.

TE o motivo é o seguInte: o 1'1~qll<3['itnento elo l1011radl) i:3c
uaclu[' [Jt1io PiaulJY pede lmnt qUI' as empnelas alJl'l:senlacb,s
COlll I::ll'aei.er Ill'iLlelJlal ~ej ;un cleslaeaclas l>cUa. L:011,sLlLuir pl'U
jel~Lo disLindo. JWlll como as qUI,' rdOrm,ll11 ou 1'1'eanl s'erviços,
augTllclllallelo dl'speza~.

Ol'a, a "'I"sa J'el~USOll L'peldJCI' iotl:h a,s I'lllcudaô ljlll' ~j
lllilUll I) caracLpl.' a Ijne Sl~ rpferiu o i Ilustl c :",'nadol' jll)]O
lJiatÜ1Y: jJ'ol'lanto, o l'(1t}lwl'Ünl'IlLo (1<-' S. Ex, nem ~icjuel' Lcm
oLj ee lio .

O 8H.. P[I\Etl .FmlllGll\.\, ~ Em n~la(:;l() au IJl'ut~I'd illwnio da
Mesa, não; mas em relação ao jll'Oel~dim("nto ela Commissüo,
tem olJj erto .

O SR, Pm;:SlDENTE - NI~m s'iejlWi' tem objedo. porque
a i\Ie~a tem sido até aeuimada, emlJ01'a 'lia slla opinião injus
tanlt?ntl~, de rigorisln sobrr este nSSll111jli,o.

() pal'ec',!' da C0ll1mi~sãu dlc' Finanças não t; sll.ieito jll,t;via
HlI>ntl' ao 1'0n111"1' iUlPll to da ~Ip,"a: (\ ni'lo inll\ll'diatall1entr~ ~uJJ
metLillo ao c'ofll1eciment.o do Senaelo.

O SI', SI 'nadar ]1810 l'iaulty labOl'a t~l[j I~qujvoeo, A (;0111
missão ele Finant;as prepara o ~I"U pal'UCI"r l'01110 orgüo legiLimo
tle informações ao Se,nado ...

O SR. PII1ES FElUllmL\. - Dentl'u do Hegime[lto.

O SR, IJHESIDENTlc - ... lllOc!ificando ou alLc'l'anilo os
orçamentos e sujeitando pOl' fim o St~U I.l'nhalho Ú c1l'lilleral:âo
ela. Casa . .A Mesa n:1ela tem a 1':lze1' sinão colloeal-o, (~OJl1 o
respediyo OI'I;amento, na ordem do dia. A ell'a falha :l com
pel.eneia para, de antemão, pl'onune iar-se sübre' o trabalho da
Commissão.



P1·cciso JJHlis deillaraJ: ao· Senatlu quu ,·. pt·axe ittiul.i!t'i'JJfiLrt 
nctil.a UaSil, u J.JlJa jH'ttXe, tJUu a Uo1n1n issíio du J~'iua11.1.:.us, uu as 
detuai~ Couunis~üe~, tem maior amplitude do que qualquet· dus 
Srs. S~;~uadores, ela)Jot•anrlo o seu pnre~er ·:iOlJt'e os assum
ptos que siio afl'oel.os ao eoulwcinwuto elo Senado e que l.uum 
LatniJem eonlacto eom o Podct· Exocutivu, touelu, portanto, uum 
at:t.ão muilo nmis nrnpla do que nós oulrus. 

O Stt. Ptngs FEHHIWL\- O Uogimenlo não aulot:iza. 

O SH . .Prtll::HDE'\''J'E- A praxe tem sido e::; La, ininLlll:t·up'l.n • 
.As t:ommissües nesta Casa tcem sido seJJIJH'e alLr:nelidas, <•Jll 
aJuJOs anteriot·es, •:in outt·as Jegislnturas, •!lnlwrando os s•:uH 
]liU'ellUI'e:i eOJIJ'OI'JJll! O JIJOdO fJOI.' que i!llLI;llde/'alll tJLiJ JJJOcfiJ'i
c:ll' u ::i<HTi•;o publico. giH a razã-o JlOl' que aL•j 110 nll.imo l.ut·nu, 
jJlJIUIJW·i:a:-; \'1.!%1.!~ a Cornrni:-;são do l;'innnt'i.ls,, npth; ,_.nlendet·-:;e 
~:on1 o l'odut: Exeeutivo, tem neon:•wJIJrJclo Jnodifienr;üe.~· •; a
dimtus, aeeeitns flUI' esta Casa. S.i e;;Ln não Jossc• a j)J.'UXC diul,ur-
1111, .ininteJ.'l'tlJil:lt, dfJ muitu anno~. pt·axe quu in•,rmtesl.t:velniiJitÜ\ 
nelia u se11 assunto na nal.cu·eza da~· coisus e na JJoa uJ:dom dn 
organiza•;ão dos Ol'(;.amentos, a. !\lesa Lm:.ia J''-'llll:iado umr•udas 
,apres,;ntndas pela Commissfío de Finnm;as, l'út·a elo s:eu va
reccr. 

Nií.o o tem Jeito pol'que não S•j tem .iulg·ado eon1. o clil'eil,o 
de alterar um m·ecedente sul uLtct· exisLeut,e• nesl.a Gast~, d•:sdu 
que se l'undou a Hcpublica. 

Aprovei.Lo a oceasiii.o, JHH'a re~pond'H' no~ illustt·t::; Sena-
dtH'•:s pot· S. Pau lo e pela Capital' Fedet·al. . 

O meu illusLt•e collega Sr. Senador Glyeel'io, JJa i.lisserl.a
..:ão ct·uclita quu .l'ez sohl'u o llegimenJ,o, Jli'OetH'uu, com li ul'l•a
J 1 i elude eosl;u rne.i 1'11, inJ'i t·rnar as cluei·.>Des cln ?I·J esa. S. :J<:x. ÜJISeoJJ. 
as t·azüe.:; de se1: ela clisposicfí.o do Hcginwnto enl'•~ixuda nu 
at·t. J-1.2, e ns sua~ ol.'iguns no direito pat·lanJeJ.tLar ingluz. i\!us. 
permiLLa-me o illustru colleg:~, S. Ex. olvidou-:;c de quu o par
Janwnlo da Jngla[I)J.'l'U Ü'l'g'UJIJZOLI-SI' SOIIJ:f!tndo par:a SI! Ofl[HJI.' 
ás demasias do poder real, pat·a conlt·a;;tnr os dc;;pcrdiei•os da 
Corõa. · 

O IHJSSO J•cg·imen é diauwlt·almcuLe oppostn rícpwlln. 1\lli 
ti nlla J•aziío GJadstom•, quando 1:nn L••sl.a.\·a ao j)t}l'llt uwntn n di
rcilo do queJ.'eJ: sn imtlli~•"lil.' mt iniuiw.,,fio das d••sp•:za.~. rlit'"il<• 
ll.Ue · Jlrl opil~ião d~!CJLtellB i!JusLru estadista et·a aLLl'iiJui(;fío pct·
LtnentB ao l~xeculavo. 

Convém ponderar ninc!a que a inieial.iva de nt•JiiJtJill do~ 
St.·s. Sonadot·u3 ,j ai.Lingida pela disposi(;iio do :11·1 .. H2. eOJIIIJ 
muil.o bem fez notar o Iiiustre Senado!' po1: Sut•gip''· 

O nrl.. :1!,2 ""LaiJUiece uma l'ôt·nw. 
'.I'Iodos o~ dirdto:;, pat·a S'' ·~xlet·int·izat•••m, 11'''-'·''""italll de 

utna Jórmn. 
O dire.il,o que lodos o;; Srs. Senadot·r·s toem rln l:omar p:a·l.u 

nas ài~cussões, de intervir 110 exanw ela dospezn publiea ni'ío 
fiea d.iniinuido pelo arL. J.\:t, po!'que eada um de nós, no mo
mento opporLuno, po1· meio de •pro.iccLos rle lei, püde Lratar de 
todos os assumpLI)s attincntes ú organização do serviço publico. 

Vai. vm 10 
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O iJU" J'nz o llegoimenLo ,; dctormin<H', c nmiln salliarnr•rrf.,~. 
que· 1t uecasiiio cltL Lliscussiío dos or•;arnrmLns rriio 1\ o nrome11Lo 
asado pat·:r, sem a menor rc1'lcxi1o, n. esmo, enrn emendas, mui
tas vezes subrepticias, clcelarar-sü, eomo muitas que toem aqui 
sido :JfJl'üsenLadas, que J'k:L em vigor o artjgo f.al elo tal lei, 
sem ao menos se dcclar:rr a maLeria do que se trala, suececlcudo 
que· <rssunrplos da rnaio1· rulcvancia são, ele aJ'og·adilho, cfe ·Sout·
lll'ezn. sem o me nO!' cxnme cliscu Lidos por essa Casa. 

r l li••;.dnwlll.u <IJH'Il:rs r·~f:Ll11•l•~ee IJllt! 11:1. or:easiiio tla 1/is"lls
siíu do leis annuas niío •i lir;i~o a nenl!nm ele nús sug!;oriJ· llle
ditlH·s ""'' ·pussanr aJI.c~r·:H· a J•~~:dsl:l/;.iio vi:;onb.·, JIJOdificando ser
;vi•:os vublicos, ei·canclo cargos pu!Jlicos, ele. 

O Sn. l<nANC!SCo Gr,YCJmW - Alr i, ele pleno accCa·do curn 
o nobre Prcsielente. 

O Sn. IJnllSIDEN'l'E - E eu fico conl.cutc que V. JBx. esle.ia 
do ltarmonin. com o que estou acabando do cxpôr, e assim veriL 
que ra:ti"vo tilllm cu cm Jembr·n1: hontem ao i!lu:;trc..: Senador.· 
por S. Paulo que a cmcncla, que aLLonde aliás a necessidade 
inilludivol c é vantajosa ao interesse publico, que S. Ex. prc
tunclia apresentar, mas que não aprcsentoLl, sobro modificaoú•~s. 
nu sor·vi()o alfanclegario de Santos, não podia ser recebida pela 
l\lesa. E não podia ser recelJida pela l\losa, porc]ue essa emenda 
auglllenta· pessoal, crêa cm·gos novos, modificando, portaJJLo, 
radicalmente o serviço. 

Entretanto, como lut ]louco disse, a lllesa rrão dcixarii. de 
l'Ocebcr emendas, embora com esta natureza, toda vez quo pro
y.enllam ela Commissão ele Finanças . 

. O Sn. AR'l'HUH LEMos - Se supprimir ou diminuir des
pezn.s. 

O Sn. PnllSIDENTJ>- O motivo é este. A' Commissão ele Fi
nmwas, como as demais Commissúcs, representa a collccti
vdade, é orgão consultivo elo Senado, encarregado por 
nós mesmos, dada a sua compeLencia e experíencin., para es
tudar os assumptos rcl'ercntes a esta ou áquolla especiali
dade. (Apoiados.) 

Não tenho em mira, nem posso i.er, zeloso como sou elas 
minlms aLI.r·i!Jukúcs. cercear a :iniciativa dos meus eollc,:;-a~. 

Pareceu-me· que esta oi·a a intcrprcl:-tçü.o mais razoavcl a 
dar ao Regimento, ali:Is .iú seguida por mim, ha muitos :mnos, 
quando tive a honra ele presidir o Senado. 

Por aquolle tempo, quando se discutiu o orçamento da Fa
zenda e isto se púde verificnr nos annacs, r·ccusei, como agot·a, 
su,icit:-tr a apoiam ou to c a. discussü.o emendas de natureza dn
:qucllns que agora toem sido rejeitadas pela l\Iosa. 

Enlrdnnlo. llP~lc nssumplo, a. :\lesa 11fío príde uem rkvc fpt' 
caprichos. Subordinar-me-hei ú opinião da nmioria dos nwu,; 
collcgas si, entender que a disposição do art. 142 n1I.o clave vi
gorar. O Senado que delibere a vespeito. 

Emquanto, porém, permanecer no regulamento .o arL H2, 
llÚO tenho remedir) sinão cumpril-o ú risca. 



J•:is o IIIJILil'o pot· filie CO!l~iuuo uiío pudendo llt:e<dLat· a 
l'ili<'IH.ia 'IIII! n Jlll!ll disl.iudo eolle:;a S1·.Sú Jil'uire :walm tk upl'e
:-ii'IIIHI', :·:uJ1 IH_d_.,.a .r,·wnut, que~ Yjdu daJ• razão ú t;Untt!.slu·efio que 
lllolll"lll liv1: a lllllll':t d1: UJlfl/.11' :'t S. :Jo:x. 

O ~cu e~pioJ·iLu I)Scl:u·cciclo lmm viu que ni'io podia in;;i,;Lit• 
~o•lliíll Jll'OI!III.':llldO J•urJig'Íl' a. •IJIIIEJll.la du ll!OÜO IJUC eJJa plllio.ISS(l 
pat·eneL' J'iear du harmonia com o al't. H~. 

U 111otivo pl·int:ipal IJIIO a J\lesa Levo du LliYel·;;it• du ;:;, J.:x. 
tosl:'t na fii'Otwia sul1sistcncia ele sua c1ncnda. 

,\ uJllllll.da do S. J~x. nu;..:nwn.La ,a quaul.ia Jlõll'a l]llld.JJ.'us •k 
t'LliiiJIJiunat·i.us cln. Cn ixn do Amo!'Lizaufi.o. 

~. J•:x. allu:;ou, lHIS :J'und:ununtus eum qur) Ílisl.i'llill n ,.;ua 
l'illt'lld:l, I]UC niío lia\'in. augmcnLo de Ycucimcntos Hulfl du :;l':t
•l.il'il':ll;fw C 1]110 I[LII.']Il':lS l!fi.O Cl'UIYl \'UllCil!lCIJi.llS l!Ulll ;;'l':iÍ.ÍJ'i
Dill'tÍe~ . 

.. 1'<•1'11 Jiiii.'III':L :'t :;.:, .EX. jo:ll'a Íll(j\IÍI'Íl' eOIIIU l'i:lssifÍI:.adL 
~. Ji;x, 1;ssas qurJlwas, esse clinlieüo iJUO os funccionarios l'elle
IJcm ? 

?\iin ~·· i~sn 111na g't'aUf'ieac.:ão? 
O Sn. SA Fwirrm- Nfi.o ·é. E' r'ara supprir as fa!Las CJUC se 

dé1·cm. 

O RI<. PnESIIlF~TIC- So!.ifL (jllfti fo'll' o lllO\'el. I"JIIf'. :l'az et'r>:u• 
f'~s,. pl'o•mio a ~et· dado ao Junceion.ar.io, a::;tiLlme u cat·:1cler ele 
g'I'H Li I' i r~ae.ií o. . 

E' g1·atifirmçfio pe:lo pro,iuizo que possa ler, po1wo impor-La 
o lllllllü qne Jlie po~sa sur da.r.lo ele cruebr:t on oul!l'n qualrp!nr·, 
Jilas inconleslavclmonte ü uma gralifica,çfío; om suhst.ancia não 
cí outra cousa. 

E' ]HJI.' isso q1w :t 2\lc~a pede JicC'nr;n. paea e.onl.inuat• a di
\'el·gir· do nohre Senador·, e o :f'az com ba~l.ante sentimento, [101'
CJUI\ da exposir;fío -er·udil.a que rna.ndou á Mesa sr> veri'fiea que 
e~l:í. JWI'I'eil.amonJJ, enl.r·anhado no e~pirito de S. Ex. que a 
l'nzfí o niio oslú com a Mesa. 

Af.:'Ol'a You subnwl.tr~r u yolos o pedido do J10nrado Senador 
pelo Piauhy. 

Consultado, o se:naclo con•scnte na retirada elo reque'l'i
mento. 

O Sr. Pires Ferreira - Est:"t yelho, sendo portanto lllll:t 
illlJII'urlenein nal.urnl ela cdado insisli.r em CJLl'Cl seja rcspci-
l.ado o ncgimcn t.o, que est:í. condcmnndo, cm todos o~ mrws de 
r!rzPmhm rle enda sessiío. :t ~el' l.l·1widado JWio atropelo dn s•~t·
Yi(;o cru-c \'cm rla outra Cnsn. elo Congecsso. 

Ni'ío r;st:í de aeeôrclo com os principio~ expostos pela 
i\Jc•sa. solH'o) pi'CI.'OgaLivns da Comrnis;:fío ele Finanr;as, danrlo
lilr mais direito do qur: a qualquer Senador. Assim pergunhl 
:í. l\T0sa: Si a Commissfío ele Finai!I;as apresc.nt.ar um parcecr 
contrario :í. Constil.uiçfi.o, :t 1\Ir.sa o recchorá? Cm·f.o que não. 

Diz o Hocgimento que a Mc,sa niío póclc acceitHr pro.ieef,; 
algum que fira a Constilui9ão; porlan to mui to menos pórle 
acceitar os que ferem o ReEpmento, 
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A i\J.c~a uiío JJLidu ;u~euHat· atJUiJlu que JIU:-ititL ul'l'uuder ;Ã 
Cun.stitui,;i:io c lllUil.o llJnJJOS püdu J:er:ehet· aquillo que irrl'riugo) 
a!'l,igo elo uosso Hegimenl.u .. 

Dis;:e o I.IOJIL'ado .Pl'es.idt!llle que o •seLl ref]Uül'ilnento niLJ 
1.i.nlm relac,iio uo proecdi•tneuto ·ela Mesa, mas solJ.re as euwn
das <LJH'usr.•ntada::; lwJJLt•llL .\ l\Jesn ;tssiui proeedeu VOl'(jlte •essas 
euwndas viohwatJl o al'l .. J.'J2; ]JUJ:Lauto deve· l.er igual JH'C•
eedinwnto em nd;t<;ilu ús entenda:; da Uommissão, que Latn
bem violam esse artigo. 

E' ,iu:;ta a exig-elll.:ia do lleg'.inwaLo, pat·a •cvi~Ul' aug-meu~o 
d·e despeza·.; uo Ol'1;anwnLo, como mulLo JJen1 dJssc o Jlrcsl
dentc•, t'.\' lLamlo assim que de momeuLo sc.i am elevadas 1'm·Lc
nwnl.e as Vl!l'bas Ol'l•tmt,mLm·ins. 

~las, uu fim du" lJacla anuo, dia a dia, o uosso JlegirnnnLo 
vau sc•J.Jdo dt!SJ:on~idm:ado pam se daJ· aLtunefto a t.:tise:; 
du~Jil'Oposil.us do üespe·zas uxi.J:aõrdüwrias, pl!la rel'oJ.'JIIa u 
(;t'utu;ito de rcJ•:u·Lil.:ri<'s, pula Jli.IJJJ•en(:iio de etnpreg·udos, eLll.; u, 
qlla!lllo se\ vem dizet: quu Ludo istio .l'el.'t', o Heg·iJnceLo, ]J.l.'IJ
"'Ii'a o noiH'e 8r:nadot· vor S.· Paulo p<:>l' um duvida. os 1't:mda
lJJIJIIIOs elo ,.;nu rrJqllnt.·imcnl.o, querendo Jo:;o J'azc·r cm tomo 
clcllc uma repJ·ova~ãu ;í eondue/.a r]rw o Br. Presidente desta 
Casa leve lwnl.e.w, quando o seu fiiJtts;wJ,r•nLo l'oi oul.t·o muito 
diverso. · 

O nobre Seuado1: pot: S. :Paulo lol'HOII evidente, tornou 
,,Jat·o, si claru ,iú nüu i'os~<J u art. '1·12 do Hegilnento, CJtmnto 
~L pJ:ohibir~.ão de ll.t'l':t(!ão ele log·ar·cs c de l'i\:l'onna·s ele r.epar-
1.il;ües IJlliJ tragmu auo;mento de d,c:;pezas. 

· HaLall!arü con l.ra u,:tiu modo de procud(,r vara aman!Jii. 
Hão ~e dizet• qcw tudo que veiu Lias Comn.Jissüus pa,.;sa aqui ti. 
rt·.vuliu, tiCJu l!ave,t· quem prokbLu. 

Foclcl\~L sc1· um vcnlliclo, mas e.:onveueiclo não. Votará 
llonLra, c doeclarar:'t o Sl!ll voto J>aJ.'a t]u..e a l\'ar;iio Jiqne sabendo 
llOlllo se esbanja o suol' elo povo nc~Las ca,;as elo Cong·resso. 

Si <t clespcza, como d·etcrmimL o Hcglmento, J'ossc prevista 
on1 lei, estaria ele :wcurelo; porr~m qual é a lei que autoriza 
a creação ele Jogares neste ou llaquellc J!!sLado, a eleval}ão do 
r.epal'lic.ücs c c!'" vencimentos ? 

O nobre l:lenaelor r'elo l\laranltão, seu digno amigo, lm 
ele pcrmitUJ.· que lhe sc,ia dito IJUC quando hontcm S. Ex.:, 
apresentou a emenda que foi recusada pela Mesa, viu que 
S. Ex., tiP. estribava na lei que au tor.izava a elespeza em 
rclaçii.·o ú All'anclega elo lll aranlifto, o que deu Jogar a que sua 
emenda fosse depois, com ,iustir;a acceiLa, como justamente o 
foi pela Cornmissiio, que trata ela elevaeão ela l\Iesa ele Hendas 
da 'J.'ntoya. 

Estú Jalhmdo ·em gel'al, sobre o orçamento. 
O que é vurdadu, porém, é que si uma emenda dessa 

nalm·czn. fosse apr,escntacla pela. J.•eprcscnla,;.ão ele um Estado, 
que não contasse 20, 30 c .10 Depu<taclos, não teria Jogar 
a sua passn·gem. i\Ias, quando a Constituição determinou que 
o numero elos embaixadores elos Estados, em. igual para cada 
Estado, fel-o snlliamentc, para. evitar esses abusos. 
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1\Ins cruza l' os braços ~leanl.c de tudo isto sem. os que repre
sentam os Estados consldel·ados J18CJuenos, ua sua opinião 
porém, tfio g-r·andes eomo os demais, em face da l1!i c do r.1 i~ 
reHo, nfío rsL:'t rio neco{'(lo eom a sna indole e com o modo 
por rpw eostuma eumrH'ii: us seus cleYeres. Dennte de Ludo 
isto não nega que aquelles que l'azem pm:Le d::~s l'epresenLneüc~ 
dos Estados pequenos Lenham o direito de se reunir· e ener;;i
enmen te o'l'J'ereeor eombnte no mc'ido por que se distribuem 
os dinl1eiros publicas. 

O Esl.nfio elo ?lfaranhfío seria· pequeno si não l.i\'esse a 
represenLn(:ão que tem, ú J'rrn'ie ela. (Jual se· ::~clla S. Ex. o 
Sr. Senador Urb:::no Santos. 

O Slt. URBANo SAN'L'OS - l\Iuito obrig·aclo, em rolnç.fío nos 
meus oolle;;ns. poL·quo Y. Ex. lhes f::~z ,ju,;tiça. 

o Sn. })Hms FE1UtE111A - ns ]~;;Lados pequenos de\'iam 
se colligar J18l'a impeclir quP. pelos orçmnenl.os se escoas5em 
millnu:üs ele contos em hcnel'icio claquelles Est::~dos, que dis
põem na outr·a Casa elo Congresso de numerosa representação, 
para não lhes Jicnr:· o pnprl elo pari:.ís ela llepubliea, com o 
direito exclusiYo de lmncn/.nr e ele Jicar rlc lH'::l()os cruzados, 
ante n rlebaolc. que ora se pJ•esencia. · 

]!)' o un ieo direito que l ileR resta: o d1' lnnwntar. 
l\fas Ludo .isto h a dn se;;u i1· um rumo eerlo, pOL"que · p,ro

tcsLo·s, gritos pouco importnm; . I: urJo 11:1. ilo pnssnr, porque 
assim esi.:'L dctcrminndo. . 

Nãe se dcixm.·ú vencer nesta questão. Pertence ae nm:1rro 
claquelles que entenden1 que a nct,fio dos Estados pequenos 
eleve ser nua, en erg i en, para, por c~ I. a :1'1írmn, im JWcl i l' que o 
seu dirrdto seja c·.onspt.n·J~.ndo. qnc n. sua voz seja abafada '-'
que se 1\0tlsidct•ml r:ornn importunos. e lnlvez 1•omo nlg·nrmJ 
que vem v.-•dil.' emprestado :í. Federn(;ão. 

HI:ar.la-,;1• no Nm:l.n e brada-se sem eessar po1: estradas 
de :l'erro. p,nis hr!lll: não :l'tn·a o papei proeminentn elo nobre 
Sonadnr pelo Ma r·an h fio, .a nsLrada cln fe·t'I'ó) do Caxias ao l\la
ranhão não ;;m·.ia uma J'tmlidnrle. o~ l'I'J'Il'escnLanl.es do .Piauliy 
lutam ha mais de 15 annos por um kilomoLro do estrada rle 
forro. 

E, ::~pn~ar ria sua pouca s,oJ•I.o cm rclaoão ás estradas ele 
ferro, agora mesmo :í ulLima hora vilo pnssm· peio rl issnhor 
de ve1: a Pmrnda rio nolH'e Senador pelo l\Iar:mhão, eonl.ra f'X
Pl'es;;a dispnsir:fio l'J.•gimenl.al, ser approvada . 

. '.l.'odns ns ~~nl'g-as dn:-tpi.H~IInUns eu1 Tu Lo~~~a J.HH'il o .l~~Lado 
do i\lni::J.nlifio ou rio PiauiJy, ufin "'~nrlo pal'a o po!'lo dP '.1.'11:.. 
Loya, Lcrm ele SI'!;TIÍI' rio ar\Ínin. pa.1:a .Pm·nalJ~']Ja, por· ~~OJJsr•
fJl.WJHJi.n, lnn;;u dn. ae(;iín dn. Mesa du .H()nrlas no h•t'I'rmo mn.I':J
llllonse o sim ]ll'OC'lll'.nndn a alfn.nrlegn, na mn.rgJ!Ill rio rit1 .Pnr
nnhyha, cpw Sf'l'\'O n. usso~ dons Esl.ndo;; . 

. .:\-ssirn eSLiiu r1:-; II.Jllllieipio~ dn Hre,in, ~. He1'11iH'do, 8 .. FI.'Oll
ei·seo n r.axins. elo lado rio Mn.1·nnhãe, que fierim lig·nrios por uma 
esLrn.cln.. ele J'enr·o no rio .Pnrnu.hyba c assim muíl•C·S ouLros mu
nicípios dos Estados do P inuhy e l\Iaranhfto . 

• 
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Esln JM!dida ~,; y~e Rer\'ir· pm·a d•~slocar o commercio ela 
gr·nnclt! rddnd" da PaJ·uail'v/la r11u·a Jogar insipientc c novo como 
a Ttliii)';J, t1n t,,.,.,·iLnr·io 'J'nnranhense. 

~l'udo islo ficou dilo l10nlem c consta ·do Diario do Con
'r11'csso du lrojo. 

1'\iio rlese,in incommodar· os seus amigos do 1\Lnrnnltão; rnas 
osl::í tratando de nssumptos gemes pura pedir providenci:ls :'L 
Commissüq elo Pinnnçns, .a quem pede que tenha um pouco de 
r:onsitkrnr,.i'ío para estes JWqnenos Bstndos, respeitando os Rcni: 
dil'()il:os, tornando-os claros nas suas informar;üos ao Scnnclr•. 

L-\ppolla pura o .Senado, no sentido de serem indeferidas as 
preteneücs ele amigps, quando cstns possnm ir elo encontro nos 
intor·osses elos Bstados. CombaLe a crcação elo Joga.res, na lei 
rJ,; orenmonto, augmentando despez.ns, que süo vorclacloirns si-

uJ·octwas, como amanhã apontará no Seõnaclo. 
Só so cal'ará quando vir que respeitam os cli>reitos do son 

]~shulo, porque esLú .aeosf.umaclo a respeitar os direiLos dos 
outros, c só se mani.l'esf,ou conti-a os incenclios, contra o morLi
cin.io, contra as clgsordnns e attentnclos ao poder eousl.iLu ido 
no Ccnr:í. porque qtwrin mo~trrur úquelles senhores ria cm
rlitnl do Cear:\. que :roi nlli onde s•• armou a conspirar:üo contl'a 
o poder consti lu ido da sua LN'J:::t o que as suas palavras, a sua 
voz havinm do clrcgat· até :.í.quolla torra, por meio d<t imprensa 
c do tolegraplw. 

Afúr·a isto s,:, tem tido intervenção, uma voz ou outra, no 
J~staclo de S. P.aulo, quando os nmigos ele lú lho 11edem crua l
quer· sel'viço, c isso mesmo eom licen(;a ela Commissão J~xr-
1\lll.ivn, tornando-so apenas um ael.ivnclor para que a J.•esolucfío 
se lo1:no ef:l'ecl.ivn. 

Si assim tJ por que razão a Commissüo não ha de pr•ocurnl' 
ennsidcrar: o Estado do Piaully,evitando assim que cliscnLa 
eom a maior minu'cia este orçamento. sem temer o seu rolai.OJ', 
apcznr· de toda a sua proficiencia financeira ? 

. J~ porque não hu ele encarai-o, enfrenLal-o, quando S. J~x. 
d1z tanta cousa bonita no introii.o deste orçamento, e qunnclo 
pons!l qtle S. J!:x. vae entrar desapieclaclnmentc nos córl.es do 
serv!eos fJUe se não .iusl.ificam V(\ com surprezu, CJllC S. Bx. 
allCCJl.a emendas que trazem clespozns :i União 

O. Sr. Deputado Homero ]3aptisl.a, que não transige r:om 
o erm.·w publieo, que não fnz concessões, foi por S. Ex. eiLnclo, 
mas sómenL•! para animar. Entretanto, S. Ex. nceeita onJcn
r.Jns croanclo Jogares remunerados, creando o reformando ro
parf.içücs e, não só isso, creando uma rejJartição no .Acre. 

J~, diante dos dizeres proficientes do honrado Serrador, nc
laLm: do orçamento, a Commissão .a.cceita tudo sem um pro
f.~sto, :~0121 um voto vencido,. nem mesmo o elo Presidente ela 
Comnussao, que, Jlillrüce, vue perdendo aquella energia de ho
mem snvoro, diante da clistriiJuiçü.o ele dinheiros publicos. 

Quem diz isto ·11 nqucllc que ó acoimado elo osb:n.njaclor elos 
rlinlrcil'Os publicos e sempre contra elle se nponla a J•emode
Jnr;ao dn tnbelln ele vencimentos elos officinos elo Exercito o do. 

• 
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Armada, qun aqui l'oi arpt·nvada sem augTnento elo desrczas, 
stÍ ns !Ja\·endo deyiJo ú inieinLiv:tt da outra Casa do Con;.;TtJSSu. 

Qual 1; a outl'n. dt•spezn ele que rtódo sc1: mJcmsnrlo ~ Se!':'t 
porque deixou. pnssat· t·om o seu silerwio a rcl'orma dos Cor
reios, elos '.l.'elegJ:apllo~ e da ·]~stracla elo Ji'cr'l'o '? Não. Pot·quo 
nqu i existem outros que : inllam maior obri",:m.r;ilo para· llÍLO 
deixar passar r.lespcrcL"hido o;;sc augmenl.o ele clespcza . 

.A l'f!l'OL'ma dos Correios foi feikt pelo rl it·ector, m."dianLo 
urnn. nnLol'iznr;ão qun nfio o autorizava a J'nzt•t· clisl.rilmir:;fio dos 
clin!Jeit·os publieos como o fez. 

Tu elo isto se :rcz o 11 ingucm roelamou. Dcrois elo Ludo 
isto feito é que foi ]t}r, Joi cxaminnr Lodos os artigos um 
por 11111, c sobro ollcs enleou a rcmoclehl(:-fio da 1.ahclla dos ven
cimentos dos ofl'iei.ncs, que são ifio brazileiros como os oul.ros. 

A lei pôde ter defeitos, como qnalqucr outra, urna vez 
que ,; ü·almllw humano. 

lllns procurou recapitular todas as leis relativas ao .as
sumpl.o e sô trai on do alterar a fôrma de pagnrncnto, isto é, 
cm \'t'Z tk serem os vrmeimrnl:os militares rliviclidos em einr~o 
pal.'tcs, o fossem em trcs, r·omo se dá com torlos o~ outros :f'nn
ceionm·ios da Hcpul,lir~a. E. si o :l'oz, :roi rxn:quc o direito rhls 
elasscs m:maclas ela Hepublicn, si nfio é superior, não ,) inl'c
rior ao de qualquer outra corporar:;ilo civil. 

·Por que razão osl)ns accusar,.Gcs contra os militares? Pro
,ioeLos antigos silo cJ.esoncavndos. outros apt·escntaelos com 
tendenci as visíveis do ferir o d iroito elos ofl.'iciaes de mar o 
elo tcrt·a, os nortaclores da grandeza e da gloria que n Naçfi.o 
ainda hoje clecanta e que iriam morrer na miscrin, como 
acontor. ia eom os reformados c os honorarios o ainda aconlc~e 
com ns viuvns elos halallladores ela nossa P•ntria. 

Esl:í. velho, mas não osl:í. descrente. Poderá scJ' vencido, 
mas não cm silencio. A Nação. lendo as suas palavras, ·as 
palavras da Con1missão de Finanças o as disnosi()úcs elo 
art. 12,1 do .llcgimonto, clir;í com quem ost:'t a razão, si com '-! 
orador, si com tt Commissão, infringindo aqucllc artigo, st 
com a i\fesa, acccitando as suas emendas. 

A Commissiío de Finanças, porque representa a maiori:a, 
não f.cm outros direitos ·além elaqncllcs que lhe d:'t o Regimento 
c o Itcgimen!Jo nii.o. lho chi direito de aprcsentaF cmcnelas', 
creanelo roparLiçõ.~s. augmcnlanclo despcz:as. 

Votom aquclles que quizer:em, homJlogucm esses at.Lcn
tados contra o nosso Regimento, attent.ando c perturban'flo os 
serviços fodcracs: mas permittam que o seu protesto seju feito, 
sem outra formalidade sin1ío a elo seu voto contrario a todas 
essas om'endas. 

O Sr. Presidente Vão ser lidas diversas emendas que 
se acham sobre o Mesa. 
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O Sr. 2• Secretario lê a seguinte 

B!>mNDA 

. Accr·esccnLe-'So o nele) convi e r: 

Fica o P.ocler Execu Li v o au l.cwizado a manter c :razor ros
pc:Hai: a po,;sc• P/11 qu,, tr!m esl.ac.lo a Diocese! Catholic:a .do Cc!ar·;l 
do fll'et'lio e suas dc•pemlenc:ias t•m (JUC\ residem os bispos du 
mesma diocese:, nos termos da oscripLul'a de aequisiçüc o dos
tilln('ão :l'oitas pelo Governo Imperial, lnwnnclo-se: termo adcli
cionnl no '.rl1esom·o Nncional. 

Sala elas sesscjes, G de fl·ezembro de 1012.- F. Glyccrio.
ill cnrlcs tle Alm.cüla. 

O Sr. Presidente - A nmcmda apresentada 1Pelos Srs. Se
Jt:tdo,·es HJ::uwiseo Glyeerio o :\lnndes ele~ Aluwhla nü.o cl'en 
nem exl.inguo ii·n1·viço, nem nn;.;·nwnta tllc:;;peza. Na opiniã.o da 
·:\lt•~a t'• l/11/fl t'IIJI'/11./a Hlltlti~·/la, ptli'IJUO JlJHlldn.,,, 

O Sit, J.'n,\Ncl:-;cc.l GLYCEI:IO- HeennltcJetJ/.' 11111 direito. 
O Sn.. PJtESIDEN'PJ~ - •.. 1nauda. J'l!eonllt~enr a pns:;e, que é 

um ";;l.ado c:! e J'ael,o. 
(J;; senl1or·es que npoinm a tJII1tJIHI:t c]ueirnm JuvanLal'-SC 

'(Pansa.) 

Boi apoiada. 

O Sr. 3" Secretario Jô a segn i n f.e 

Onde eonvier:. 

Considerar-se-hão incluidos no quadro doe funccionar.ios 
do MinisLe1·io da Fazenda os seus c•mpregnclos que tenham, 
pelo menos, qual.ro ::nmos ele serviço errcctivc, sem interru
P•.:.ão, nwsmo pm· effeil;o de licença. 

Sala .clns sessões, !3 ele dezembro de J!H2.- Arlhnr Lemos. 

O Sr. Presidente - A e monda n.pre';enl.:ula pelo Sr. Rena
dor Arl.lllll' Lrmos não 11óde ser neeeil;a pe!n. !\lesa. S. l!:x. ele"' 
l.el·mina que spjam .inelniclns no quadro dos fnnccional'ics do 
l\finisl.cJI'in da Fnwnrln i'f)US empregados que Leõllrnm peln rne..: 
no~ quatro nnnos de exercicio el'J!e-eLivo, sen: inLet·t·upr,.üo. 
'J'odos n;; r:mpregados de Par.cmln ela Un iii o, J'iscaes i! o eonsmno 
u "l11Pl'tJ!:;':Hins ela l'npnrLic.'ão de eoni.Nlhnndo, sel'iiO incorpora
dos ao qunclr~ da Vn~cnda. A clcspeíln que clnlli uclvirú sertí 

.üxnggeJ'n'da e mcnlculnv.el .•.•. 



O Sr. 3" Secretario lü c é apoiada a sug·ttinLc 

El\'l:I~NDo\ 

Ao art. ii": Substitua-se D pcrioclo que ·se segue :i ]):l
lavra - entregues - pelo se:;uinlic: em quaLt·o prestae.úcs 
ig'lt:te~, adcmnladus, 110 IJOmc~o dos mozes, du ,janeiro, abi.·il, 
,htilho c: ouLubt·o, medianLc: requisic;ilo eompctcnl:o, a:s: quantias 
destinadas ao material das mesmas repartioúe:;, inelu idas na 
presentr:' lci c integralmente as eoneedidns cm ~.:rcclilo:; con
~;eJ.•nentes :i. mesma verba - l\IaLerial. 

Sala das sessões, ii de dr!zemhro de ..UH2. - Olhwira Val
lar/t7o.- .1. L. Coelho r: Crrt!IJJOS. - Gu.ilhe l''f/11: e Campos. 

O Sr. 3" Secretario 1•} a segu inl.o 

A' l'lllll·i•··a- Alfancl•:ga,;- augrnenl••-s.:: de J :21lO$ para 
o guai:d:t-Ili•ÍI' da "\ll'awJ,.g·a da Pai·nli~·lla. do No!'l.u (;;••t·vi!:O da 
barra), a I!Xemplu do que l'oi •:sl.nl••:l••e.idu p:u:a a All'and•:ga d•) 
.Pernaml•uco e outras. 

Sala das suss•i•:s, 5 dn tl•:z•:~nln·u dn HJI2. - Cnu/111 l'c
d1'osa. - \Val{!'erlo Lr:ol. 

O Sr. Presidente - A J\lt:•sa não pôdiJ :wee i La·t· os La. emenda, 
por incidir no arL. :1.12. 

O· Sr. 3" Secretario lô a seg·u i n l•e 

EMENDA 

A' ruhrien. :1.0 - Caixa. de Amorlizaeão - om vez de 
2:000$, como se aeha na tnb•31'la, diga-se :3:000$, ao l.hesom·•;iro 
dn. divida publiea, e a. ;;;eus tres J'ie.is ·J :800$, para enda um, an
nnnlmenl.e, ou ii: ltOO:j\000. 

FunilnmenLacfío ela emenda: 
A emenda estú ele nectordo 110111 o nrL. H3 do lliJi-dnwllLo, 

qnc dispõe: «As• emt~ntlas d,.1 augmnnl.o ou llimimii~,fí.o elo dcs
pm:ns si\ nns I·espedivns ~·ulJI'iens elo Ol"!:.nmünLo pndnm set• 
offe1·eeidas.» . . 

Pl'ollc, pois, qnalrp WI' Rena.rlor n pt·esmii.ni' ••nlf•nllas :ís le_is 
nmlllas, uma ver. que niin in l't•in,ia o arl;. :LIJ.:J do e i Lado HcgJ
menLo. A emenda stqwa nã·o infringe a cliRposic;iio do nd .. l·í2 
f'Ol'CjUe: 

a) não tem caJ•nctcr rio pt·oposicii.o principal, pois depende 
da crenciio do cargo de Lhesoureiro, que. l'l a principal, prut·a. 
subsiclint:inmentc se. determinar. o pagamento .elo quebras; 

'· 
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ú) niío pi'11le sct· Iixndo sinilo attntwlnwnLe, pol'quauLo niio 
CIIIISLi/11<, \'l'lll'ii!WIILO W'lll g'l':li.i/'ie;t(:iio C esü't SU,jci/.o a maior 
011. IIIPIIUI' tiUSt'll\'U]\'iJIWil/.0 da l'CJI:i!'/.it.:iío !)õi;:;'tiiiOI'rl, [jllé Cl'éSte 
'''' dit11inue erJI cad:t oxerdeio; 

r;) as proposir,;ücs principacs siío as crue eream, J·cf'ormarn 
ou cxLiuguciJJ ~ct.·viços ele rcpul'Liçües publiens, conn't'iern em 
ordenado p:nLe• ou Loeln a graL.il'icaçiío estabelecida em leis es
peciacs·, revogam Jeis 'ele• outt.·as nal.urer.as ou mandam vigor·at· 
ns .iii revogadas; a emenda nilo crua nem extingue scrv.iço, rtiio 
eonverLo em ordenado pal'Lo ou tocla gratil'icaeilo, nilo revog-a 
leis o não manda revigorar as jú revogadas; 

d) na tnbolla explicativa da proposta do oreamen to do 
llfinisterio da Far.endn, rubrica IJ, consta: Tllesolll'ciros -
Quebras 2:000$- ele fôrma bem clisLincta dos til.ulos- O'f'cle
Jinclo c gratiJ'icn~.úo- mostrando assim que não :faz parLe quct· 
do urclcnnclo, quer da gratificnoão; 

c) a somma clcsLinadn para quebras tom o :fim de> s.uppri1· 
as J'alt,as,. os enganos dos funccionm·ios, que, corno no easo 
cm questão, toem a seu cargo o •roeehirncnto e gnn.rcla de no
ta;;, a sna entr·cga [HU'a assignatura, tr·oc-o e CJUOima, o pnga
mcnl.o do ,juro das apolices, etc. 

nosponsa!Jilir.a-se mais: veios vnl'orcs recebidos pn ra o 
pagamento de juros o compra de n.policcs, pela impor/.anein 
dos massos de 11otas novns que abril·; pelos hilhetcs :l'alsos o 
falsificados que apparecerem no troco realir.ado na Caixa e, :fi
nalmente, pelos massas e eaiX'otes rotulados o sellados crnc 
lhe forem entregues; 

f) representam um simples auxilio, des;tinnclo ú tltcsou
l'nl'ia. p:wa Jazer faec a r!ispondio d•' faltas 11iio inlencionaPs e 
dcc:oercntos dos enganos proprios c ele tereeiros. 

Sala das sossüçs, 5 de' dezembro do 1fl12. - Sâ Prcú·c. 

O Sr. Presidente - A l\Iesa mantem, -cm rolneiío a esta 
emenda, a sua deliberação ante•rior. 

O Sr. 3" Secretario Jl: o é apoiada a seguinte 

EMENDA 

Ao art. 2" nccrescente-se: a abrir os crecliLos nccessm:io;; 
para a execução elas sentenças contra a Far.enda Nacional, si ti
verem passado cm ;iul'gado, por se haverem esgotado todos n~ 
Tecursos legnes, inclusive os permittidos no processo da 0XL'
cuoli.o. 

Sala das sessões, 5 de dezembro do 1!l12. - Gcueroso Mm·
qucs. 

Suspensa. r. discussão, afim do ser ouvida n Commissüo do 
Finnn~1as sobro as .emendas npresontndns, 
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. 2" cliseussfío do l,)l'O,i,!eiJO dq Senado n. 7-1, de JOU, aulo-
l'Jí':tmdo o l't·esHII!IJLe ela nepuiJIJCa a (J()flf:I)ÜOl' IIIJI!lll}a, POl' Ulll 
nnuo, eom Ol.'ti~>nndo, ao haclial'ol Antonio !"ires de Ca1.·valho e 
1\IIJuquel'fJUe, .iuií': J'ellel'nl da:.!" Vnt·a rJesLa CnpiLal, prna Ll'tt
lnnwnLo ele saucle. 

Vt!lll ú J\fosn, ,·, lidn. apoinda u posl:t crHI,illnl.nmenLI• 0111 
di~''ll~><:iu I!OIII o Jll'ü,kdo, a sog·uiul.e 

llMENDA 

J\enr·cseonLe-~c ondn eonvicr: 
«:\ con Lar éln J de clezemllro rln correnl.e n nno, corn Lodos 

os voneimmüos.» 
Sn la. .1.lns sP.<Sii•·.~. :í de d1'W111hro rle Hll :2.- GlHr:r:riu.

Nnll'/./.o. - A l{rf'r/O J~llis. - :\ urrnslu de Vasconr:cllos. 

SuspC!nsa n. cli,;tms.-;fíu, af.irn ,],! Sl!l.' r,uvida a Cnm1nrssiio 
rlu J<'iJWIIL'iiS ,;oiJt·u a emenda apt·esentncln. 

Z..l ELlfOill.\ DE IIEI-'OilZ..lA AO 2" C:,\Dl''I'R ,'J OS!~ \'!Rll1A ll.\ GoST.\ 

2" discussão d:t proposieiio cht Cnmnr:1 dos DepnLados 
n. fiO, c!B HJJJ, que manda eonsiclcmr co1no coneedida no pn~lo 
de 2" l.enonLc, eom o 'l'I'SpecLivo soldo pola L:!IJOlla consig-naria 
na lei 11. ;.!1,7, de :Uí ele rlezcmht·o do ·1 1'!!11,, a 1·eJ'orma do ::" c·.n.
di!I.IJ José Vicim d~. Costa. sem rlil'f~il.o a vanLa:;;·r-ns pee.IJIJia-
rins antel'iores ú presento ·lei. · · 

En e e rr:uln.. 

O Sr. Presidente-·- Niio hn, numero no recinto; vou man
<lnt· proccde.r :i chamada. 

Procedendo-se :"t chamada, vcrifiea-so a auscmcia dos Sl's. 
JonaLlms Poclrosa, lndio r.lo Bl'azil, Frnncisco S:'t, Tavm·os du 
Lyra, 0Lmha Pedrosa, \Valfredo Leal, Haymunclo de i\!irnncla, 
Oliveira Valladão, Guilherme Campos. Luií': Via.nna, Nilo Por.•a
nha, Alcinclo Guanabara, S:i Freire, Alfredo J~llis, ,T'ÜSÜ i\lurti-
nho c Akncnr Guirnariies ('lG). . · 

O Sr. Presidente - R.esp-onderam :.í. chamndu apenas 23 
Srs. Süii:ldoros. Nã,o ha numero; fica adiada a vota(:fío. 

INSPilC'l'OfllA DO POllTO Dll SM>ITOS 

2" discussão da l)roposiçiio clu Gamara elos .Depu lados n. 2G, 
rJ.c I!H!l, nuloriznnclo o Presidente da Republica n. nbl'ir, pelo 
l\l.inisl.oJ•io ela JusLir;a c Ncgocios JnLcrior·cs, o ercclito cxr.rnor-



dina~·io de 40 :ooq$, para acquisição de uma lancha a vapor, 
deslwa~la. ao serv1ç9 da lns,pectorm do .Porto de Santos, 

Aclwdu a voLaçao. 

<:lll·:lll'/'1) /':\/\.\ :1,/l'JMS ll!! CUS'/'0 

2" discussi1o da pl'Oposi()[ío ela Camaru. dos J)epulados 
n. 107, de 1!l12, autorizando o .Pr·esidente da Republica· a con
~eder licença, por um anno, eom Lodos os vene.irnenl.os, ao 
Dr·. "\ndr1~ C:avalnmLi de Albw]uor·que, minist.ro do Sunremo 
~'ri/JIIIfnl Federul ;nlt'<< tratnmen to de saude . 

.:\;clincla a volâ1;fio 

L:f\JWl'.l'O 1'.111:\ ,\J'UDAS D:E, CUSTOS 

2" diseussfio da pi.'OfJOBkfio da C.amara dos Deputados, 
n. J::l2, de HIJ2, autorizando o Pn~sidcnte da Repu!Jlica. a. abril·, 
LJClo Alinisl.erio da .rusLi1;a, n t\/.'<!diLo supplementar de 2:000$ 
p;u·n. ocCOJ'.I'C'l' no pa;,;-aJJJ(•nL" di' a,iucla clu custo '' que teem 
clircil.o os Deputados ;\[orei r a (;ui mai·fics e Cunha RnlJc!Jo . 

. Adiada a votaço1ío 

O Sr. Presidente- X ada 111:1 is II:n·endo a tral.ar YOU le
van lar a .sossfio. 

Designo para ordeiiJ do dia •da seguinte: 
VoLaçoüo em 2• di~cussüo ela. proposi(:ão da Camara dos 

De puLados, n. üO, de J 0:1.:1, que manda eonsidera.r como con
eec/ida. no posto de 2" tenente; com o respectivo soldo pela 
t.abolla ennsignada na lc.i n. 2'•7, ··df! Hi de >dezembro de 1894, u 
1·eforma do 2." eacleV! ;rosé Vieira ela Cósta, som direito a. 
vantagens peeuniarias anLer·io!.'('S ú. JH'r•s•'nl.l' lei (r:o1n pw·cccres 
tias Com.mis.I'IJes de Jlal'iulw c Guurra c dr; Piuanr;as, o{{cl'c
ccurlo emendas); 

Votação ern 2" discussfio da p.I·oposi(:.ão da Gamara dos 
Depul.ados, n. :?ü. de HH2, aulorilmndo o Pr·esiclente ·da. Repu
blica. a nbr.ir, pelo j\[inisLet·io da .Justiça. e Negocias Interiores, 
o crC'dil.o exLraordinario de MI :000$, pn:t•a acquisi(;i:ío de uma 
la.ncl1a a Yapol', destinada ao serviç-o da Inspectoria do ParLo 
de Santos (cow. parecei' {avm·avel da Comm:isslio de Finanças); 

Votaç-ão cm 2" discussão da 1)l'oposir;ão ela Gamara: dos 
Dcputrudos, -n. 101, de 1912, autorizando o .!.'.residente da Hepu
lllica a eoncecJe.t· lieença, por um anno, com todos os venci
mentos, ao Dr. Andr(• CavalcanLi ele Albuquerque, Ministro do 
Supremo Tribunal Fcdcrnl. para trat,a.menLo de s:mde (eom 
]larccer da Com.m'issl.io de Phwnça.s, o{{c·recrm.rlo cuwnda); 

VoLaeão em 2" discussiío da proposi(;fi.o .tJa. Gamara do;; 
Depul.ado5, n. J::l2, de t!ll2, uutori;r.nndo o .P.rcsidonte •ela Repu
blica a. nbrir, pelo Alillisl.erio . da. Justiça, o credito supple
meníiu· ·de 2 :000$, pnra occorrer no po.gamento de ajuda de 



,;r.;ss.\o lcM ::; DE nr-:zrDrnnn rn: lO!::! ·J ··ol/ 

eusLo a que Li~t·ru dil'eil.il ns Dnprrl.ados :'lfur•,.im C:rrimrtrií.J.•s o 
Gmtlra 'flalJ"JlO (cu/11. JUII'u':•:r {twul'lll'l'l 1/11 C'uiillllissrio du Fi
rwu ('Os) ; 

l>bt:uss;io u 11 iea dn pat·oeer.· i.] a Cum m is;;fí11 dn Jo'i Llllll(!as, 
11. ·'l~l. rli! J!ll:!, opinnndo qu" Si•.ia inrlefet·idu 11 .J·equurirnentu 
i'flt qu" :ro,;i·, Jo\•r.·t·niea t:ult•IJi~,; Solll'i'JJ!lo n nnLJ.'tiS, volunLarins 
da l'al.l'ia, pedi•nJ que lhes S(•,i;t pag-o o solllo quu peJ·celli;m, 
pela l.a!Julla dtL lei 11. ~.:!!10, de J:l de Lle~ombt·u do JOJO; 

Distmssão un ic;t dn parecer rln Cornru is são du l•'inaneas, 
li. -1~0, de ·I !lI~. opinando qun sr:.ia irHlrl'nJ:ido· o rr;qnnrimento 
ern quo DD .. \nna. J<'t•am:isr;a e l\lal'ia dns J\Ierei\~ Xavier 
llJ.•andiín, inniís srdl.eir.·a,; .r], :\faximilinnn Hmnvindo Xavier 
Hmndiío, i'X-pra.Lie:rnl.ro dos r:m'l'l'ios de Goyn:r.. pel11;m rele
var.;fto. da pr·esJ\I.'i.pr;.ão r:r11 qun ir11:orrrm o ,Hru r.lit•eito pal'a ;) 
J'in1 dn •J't!Ci•l.iur(•Jil a pensiio du mnnLupio deixada por seu :l'i-
lln·do il'mi'in; · · 

~" rliseu~><~o da Pl'Oposi•;iío da C;wJaL'a do,; .~)eputaclos, 
11. 811, di\ Hli"l/, fixando os vencimcnl.o,; do,; r>nipregnclos civis 
dns lwspiLaes nJiliLa.rcs (com Jilm:cul' r:oltl"l'a'l'io da Commissão 
dt: Phll.tnr;as); 

Levanta-se a sc~são :\s ftr horas. 

. - f 

Ao BXII!o. Sr. :o-ir:•nador Dr. PNli'O ela Cunha Pedrosa.
:\. sHmu:ão ·da ;,nrarda-rnôt·ia da "\lJ'anclr•g-:1 da Pn1·ali~·ba, ~obre
carregada dn s~;t•vir.:-us prnosos c cxt.1·aord.ina~·ios, i], sobre
modo vr••r:arin ao respectivo l'unccionario, cu.ia siluar:iio eco
JIOJuir:a em·eco de sr1· suavisada. 

W .incliS.I)t>nsavl'l que o gunrcla-mtír• esl.e,ia sernpt·e ;l, Jrentc 
dos 1w::;-ocins clP sua scct;fío l'ist:al. ns quues sn aecentuam e se 
lot:alizam na villa. do Cabedello, .por:Ln mneiLimo elo Estudo e 
d istan Le ·elo porto 1'1 uvial 1m eapilal. 18 kilomctros, sendo que 
tambr.•m enr·t·e ao mesmo gu:u·da-m•.'íJ' a fiscal i:r.ação do rio ao 
longo desses :18 kilometros, freio qual sr~ prntica Lodo o en
r·eclo da llttYegar,;ii.o de pcquPna tmbntagem. Vt}-se o· refe.riclo 
Junee i nnar.·.io na con Li n~:;·eneia de desclnhrur urna 1:xtraordi na ria 
aeiiviclarle e trma dupla pr:erJccupn(;i'in nos dons alludidos portos, 
altel'nanclo ,;ua. estadia em aml!os, eomo cor.lYérn ú I'i!!,mlaridacle 
do serviço 1'iseal. . 

Assim, ô clle nrgirlo, cltmmf.r!, pelo menos vinte dous dias 
cm eacla nwz, a rleixnr os smfs r~nn11nodos e a sua fam ii ia, na 
Capil.al, onde reside n onde i·, ' si)de de sua l'cparl.i(:fío; para 
JH'OVCJ.', nu. allnd.icla villa do Ca!Jeclcllo, ;\s mull.iplas u eomple
xns necessiclades da grande navegação ele longo curso e de ''a
botagem nacional, l'iscali:r.nndo em·ga e descarga de navios 
cstrans·eil.'os c regulando papeis de clesumbnJ.'tH;o " dnsp.ncho, 
assim dos mesmos navios, cümo dos nncionaes. Qnc1.· isto di
zer, que o guarda-mór tem que custear nquelln longa estadia, 



- ,\NNAES IJO SICNADO 

í'i">l'n. da .~,;!],, de ~11a l'l•,;kii'IWin. o n.o S<>I'VÍI:.o <lo :Fisl'.n F••d••l'nl, 
ú J'ot·~:a '''! ~uns L'UOilOliiÍn,; p1·ivadas, UliUI'UlldO ns seu;; \'elwi
menLos ecnn a dial'ia uxtl'a de 58 a ü$ em hospedagun1 du müos 
hotuis e no alimento, muitas ve..:cs insul'l'ieicnto elas povoa~:üus 
sccnnclarias. · 

.P.:rra ns guarcla-morias do outt·os pontos da llepubliea, 
oncle o serviço niio ,-, Lão dm·o e complexo, o Cong'l'esso J<'e

. dt•J•:tl lc'lll eonsig;naclo verbns de ;;ral..il'ica(;ii.o :.HIS l'espediYos 
i:!'II:Ji'da-nl•:•rcs a l.itulo ele tfl'ttli{icar:lio de IWI'I'a, sendo, pois, de 
,iii;;Li~,;a e cquidadr! que igual beneficio se.ia del'et·iclo 'ú Guat·Lln.
moria da Purn!J~·JJa. 

Ha muito gosa essa vantagem a .ela Al.fandega do lHo ele 
J:nwit·o c o OJ'(:.amento do exel'e.ieio ele 1010 eousignou-a J•at·a 
a,; da JJallia, l'el·uambuco c Santa CaLharinn, . sendo para a!J
ercst.:eutur qu·c nas trcs pl'imciras os g·uarda-móres são auxiliu-
clos por ajuclunles. · 

.1<:' bem de ver q uc o caso da. l>ar;l hyha bem merece, cm 
tal senL.iclo a attenr:ão elos Srs. HcprcsentanLus ela Nar:.[LO, muit,os 
elos CJlHlOS do passagem por Calledello, devem ter preseneimlo 
a actividade que a guarcla-mo•ria alli desenvolve\ relativa
mente .aos seus pesados mysLcres, não so quanto ú Jiscali:r.açflo 
rigorosa do poslo :!'isca I, como ainda quan Lo ao desembaraço 
r·atJicJ.o dos navios c vnporcs que Jazem o commcrcio ele cubo-
tag'lllll do paiz , • 

Pede, pob o guarda-mór ela Pm:ahyba, que o Senado haja 
de corresponder ú necessiclnclo do servi()o publico, ele modo ~t 
evitar que o respectivo funccionar.io se clesfa!quc ele seus pou
eos vencimentos, para bem desempenhar sua missão, ']u:nldo 
c~ta devo ser bem g~urantida pela propritt Fazenda Naeional, 
pat·a o que llasLa consignar na Jci elo or!:amento fuLuro a verba 
de um conto c duzentos mil rúis (1 :200$000) por exercicio. 

Espera. o guarda-mór ela A!fanelega da .Pamhyba elo allo 
crilcrio ela HeprcsenLação l\"acional este acto ele insophisma
vel jusLira, confiando a sua euusa .ao patriotismo elo illustre 
c prezudÔ amigo Sena·clor Pedrosa. 

105" SESS0\.0, EM G DE DEZEMBnü DE 1!J:l2 

Pfil!:Sll)gj~\CL\ DO SH, PINiminO :1\IACHADO, VJCE-PfiESJDJ>N'rE! 

k!\.' 1 horn. ela tarde, presente numero legal, abre-se a sessão 
n. que eoncorrom os Srs. Pinheiro i\faehnclo, Ferreira Chaves, 
Arau.f~< Gócs, Pccll'o Bol'gcs, .Jonatllas Peclrosn, ArLlmr Lemos, 
Incl i o do Brazil, ;r o sé Euzehio, Urbano San Los, Mendes de Al
meida, Pi~·cs Ferreira, Tavares ele Lyra, \Valfredo Leal, Si
gismunclo Gon(;.a.lves, Gonçalves Ferreira, Ribeiro de Brito, 
í~avmunclo ele i\I.irancla, Coelho e Campos. Oliveira Valladii.o, 
lluy Barbosa, Lu iz Vianna, Bernardino Monteiro, S:l Freire, 
Bucno de Paiya, Bcrntu'do Monteiro, F.cliciano P!Jnna, Alfredo 



Ellis, FJ•arll;iseo Glrcorio, Leopoldo de Dullit:ícs, Bl'ill\ Aln·anLos, 
A. "\zereuo, J\ldL•llo, José i\lurLilrho, Generoso i\lurques, Alon
ear Guimaril•:s, l'elippc Scl!rnidl, Abdon DUlJ~isla e Viclol'ino 
Monteiro (:38). 

Dt!ixam do comparecer, com causa juslil'icnda, os S1·s. Cau
rlido Üt! AJJL·cu, Silvorio l\ery Gabriel Salgado, J"auro Soclrt1, lli
l.teit·o Gout;alYes, Gervasio P;{s~os, Fraudsco Sú,'l.'homa~ .Aceioly, 
Antonio dtJ Snnza, Cunha Pedrosa, Gomos lliboiro, Guilherme 
Campos, ;rosú i\lareellino, i.\lonil\ Freire, .Toão Luiz AlYes, Lott
l'Cli\!O HapLis1.n, J.o'ranci;;co Portclla., Nilo Pe!)anlm, Au;,:·uslo 
de Vnseo1rccllos, Alcindo Guanabara, Campos Sallcs, Gouzaga 
J'aynw o 1-Iercilio Lul\ (:?3 j. 

E' lida, posta cm discussão u som clcbalo . upprovacla 
à uül.a. da sessão anterior. 

O Sr. 1" Secretario dú uonla do seguinte 

EXPEDIENTE 

n i) C) LIOl' j li1Clll0 do:; Srs. Fred. Figncr c o Ll LI'OS, i lllfiOl'
f.;, dtn·es du grmno p Ir on us c seus at.:ccssor i os, so li c i laudo a di-
111 i nu i(;ão (ht taxa ele imporL<wão que pag-am esses apparoll!os 
uns all'nndegas. - A' Commissão do Finanças. 

O Sr. 2" Secretario declara que não l!a pareceres. 

O Sr. Franciscó Glycerio (*) - Sr. Presidente, aqui cslon 
cu cumprindo a desagrudavel missiio ele reclamar contra a 
reduc\,1ão de >dlebates. . 

Effectivumente, o discurso por mim proferido honLem 
nu cliscussãJo, elo or()umento tdla despeza elo Ministerio da Fa
zenda, isto é, o resumo relativo a esse díscm·so-, põe nu minha 
boccu cousas que eu não teria dito. · 

A primei1·a parLe, relativa á emenda mandando respeitar 
a posse ela egrej u cuLholica sobre o palacio episcopal •cJ:o Cear<'t, 
está direita; não sei si porque eu tratava de cousas religiosas, 
o debate foi rcspeí Ludo-; mas quando entrei a tratar de cousas 
profanas, 11o·i uni 1d1esastr'c. 

Assim é, Sr. Presidente, que aqui se diz: 
«A Estrada de Ferro S. Paulo Railway csg;otou a sua 

capacidade ele transporte, o mesmo acontecendo u Lotlas as 
outras que demandam o ref.erido porto». 

Um paulista não pótdle dizer isto, p•orque o porto ele San-
Vos só é demandado por uma estrada de ferro. 

l\Iuis adeante lê-se: 
«A linha puu:J.ista que vae a Santos ... » 
A linha Paulista não vuc a Santos: chega tsómcnle n .. Tun

diahy; a unicu linha que vue u Santos é u S. Paulo Raüwau. 

('•) Este discursa nüe foi r avisto pela orndor. · 



j(jl) I 

«l\. linha PanlisLa, que vao a Santo;;, que Lcim em grauclo 
parLe bitola larga, tal qual a linha Mogyaua ... » 

Oulr·o erro. A linha l\ltogyana parle da mi HhrL eidade na
tal, onde resido, não tendo um pahno 1die bitola larg·a; é Lotla 
de büola estreita. 

Mais adc[l.nte, lê-se ainda: 
«A liuha Sorot.~nbana .osL:i lia rnosma situa(!ÚO. sondo que 

adualmenLe j:i 1se eommunit.~a com o J~sLado de Go.yaz». 
Ora, veJa V. Bx., Sr·. Presidente, que t•.bsurclo ptwoJ:o~u, 

(Jrtal ::,eja eu declarar que a IHnha da Sm~oca.bana penelr·a o J~s
Lado ele Goyaz, q,u;and'o é cedo que a linha dessa estrada ;;cí 
t.~hegn. ao llio Paranú. A linlm a que me referia ü a da Mogyana, 
que parte de S. Paulo, peneLl'a 110 leniLol'io ele .l\linas Gerae;; 
c .i r:i até ú c a pi tal de Goyaz. 

Como ·estes, Sr. Presir.leu Lo, existem rn u iLos erros,· el'l'OS 
que Pl'OtesLo l'ectii'icar· quando receber os originaes, isL•o, é, 
a~ notas Lacbygraphieas; rnas julgTtei oppor:tuno resalvm: a 
miuha responsabiHclade para não pa~~ar por um ig·Jror:ntLo 
sobre cousas tã10 conhecidas e do J~stado que leulw a honra do 
r·epresentar. 

O Sr. Presidente - Devo illl'ut·LfHtr: a V. Ex. que a :\lesa 
du lm muiLo vem tornando sover.·as JH'OVideJwias pa1·a cvital' 
u;;,;u~ Ol'J.'OS U ltWL.JJI:tS, t.~lwgaudn lllllSLILIJ lllll:l. Yt~Z . a dem i.Ltii: 
um mas,;a os revisorus quu não eompar·et.~iam {L Imprensa 
Nacional. 

OHDEl\'1. JJO DJA 

YnLaciin eru :!." discnfssiio tia pr·uposi\:·ii.ll dn Callr:tl'a dos 
)),puLados 11. tiO, de! :1 UJJ, que rnamla t.~onsidl~l'ar· c~orno eOIII~u
ldlicla 1111 vosLo de :!" l.nncml.1; IJIHII o rep1e·divn snlrlo pula J.a
JJella "onsiguada na lc;i n. ;2.17, du 1G d" d1!Wrnlirn de lSH:í, a 
refoJ:nrn. do :2" t.~acldr: .Joscí VieiJ.'a ela Cosl.a, sem cJ irei to a van~ 
tngeus pucuniarias anLeriorcs ·ú ]ll'csenLe lei. 

AppJ:ovacla. 
B' igual mente :1 PJH'OVaün a seguinte 

BJ\'lBNDA 

'Ao :lJ·L. ·i" -Enr \'1>7. r.lu « Labulla cou;;ignada na lei n. 2:í7. 
rl!l JG de d"ZI!rtl]H·o >Je J89.í » dig·a-se: « tnlJclla A ela lei 
n. ;! .. :zno, dr.• 1:1 de dezulllllt'O clu ·I !li. O», visl.o esl.aJ: nas mesmas 
r·ondi(;ríu~ qu.:.'. os inJet·ioJ·es volunl.:u·ios c:l.a. Pal.t·ia n. quem pelo 
m·J;, 23, 'in {hw, da. eiLada lei, ~'! eoncucluu o soldo cll} 2" te
nun i.IJ. 

E' I'c~jeil.ar.ln a seguinte 

llJ\·mNDA 

Ao art. 2" - Sup-p.f'ima-sc o período ue se segue ú pa
lavra «reformado~. 



O Sr. Oliveira Valladão (1Jela 01'llem) requot• .u o ~unadu 
concede dispensa uo inlet·sLicio vara ::!" discussão. 

Voln!:iio em :.!" disüussiio da PI'Oposiç.uo da .camai·a elo;; 
Deputado~ n. :!Li, ciL! 1\H:.!, auLol'izant.lo o Pt·esidenle da Repu
blica a abJ•iJ·, Jltdo l\liuislct•io da .ruslic;.a e :'íegllCios lntueioJ.·c!s, 
o t:J''cdilo exl,t·aorc.Jiual'ÍO (JC ~O :000*, para alJquisic;iio de urna. 
lanelw n \'apo1·, clcslinadu ao SIJL'\'iço dn ln~p·eelol'ia do Porlo 
de Santos. 

Approvada. 
E' annunciada a vol.ac;lw em 2" :,Jist:ussão du pl'oposic;ão 

da Gamara dos Deputados n. '107, de 1912, autorizando o Pr·e
sidente da Hepubliea a conceder licença, por um anuo, com 
toclos os vendmenlos, ao Dr. AndrC;\ Cavalcanti de Albuquei'
que. ministro do Supremo '.l'J:ibunal Federal, para Lralamenlo 
cJn saude. 

O Sr. A. Azeredo (pela. (IJ'llem) - Pedi a palavm, ape
nas pa!'a eiwaminhnt· a voL:u;ão. 

A Commissiio de .Finnru;.ns, obedecendo· a· uma delibemção 
anteriormente tomada. e.m l'l!lll(ifto a licenc;as a runücionarios 
publicas, entendeu em sua alta sabedoria, estender essa me
dida aos membros do Supremo Tribunal Federal, quando vir!~
sem a solicitar Jic.enças ao CongJ•e,;so. 

O Senado, perdoe-me a maiot·ia da Commissão de Fi
nanças, não pensa do mesmo modo; o seu pensamento, como 
se tem visto, é a favot· da licença, aos membros do Supremo 
Tribunal Fedet·a I, llOm os vencimentos integraes. 

Por este motivo, ci que chamo a attenc;ão dos meus collegas 
para a emenda da Commissão de Finanças, que, ali:is, se di
vidiu quasi ao meio, pois, a maioria C;\ apenas de um, isto é, 
cinco contm quatro, que entenderam dar ao Dr. AndrC;\ Caval
can t a I icont~tt com lodos os vencimentos. 

O Sr. Victorino Monteiro ( ·) - Sr. Presidente, direi 
apenas algumas palavras, em t•esposta ao meu illustre collega 
Senador por l\Iatto Grosso, que, a proposito de chamar a atten
(iÜO do Senado para uma emenda da maioria da Commissão 
de Finanças, veiu lembrar um compromi·sso tomado anterim·-. 
mente pela mesma Commissão, que nli:is só podia merecet· o seu 
apoio e não, como fez. uma censura velada. 

A Commissão de Finanças entendeu que a deliberac:;.ão por 
ella tomada. devia se e.stender a todos, e ter assim um unico 
ponto de vista. 

Quanto á quantidade ele sua maioria, o caso l\ o mais na
tural do mundo. A Commissão clelibera com quatro ou cinco 
membros, conforme a opinião dos Srs. Senadores que d~lla 
fazem par•te; mns não ltn duvida que cinr:o rnemill'll;; r:nnsl.iln•'m 
a ~un ma ioJ.;ia. 

:.*) Este difõcurso nãÓ foi re71Bto pelo o1·ador. 

Vol, VJII ·u 
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O Sn. SEGISI\WNDo GoNÇALVES - Mas a maioria, neste 
caso, é de um. 

O Sn. Vtc•romNo l\loNTEmo -· Mas, tanto a maioria póde 
ser de um como de 50. 

O SR. SEGISMUNDo GoNÇALVES- Para o ci'fcito legal, sim; 
mas não para o crrcito moral. 

O Sn. VJc•ronrNo l\Town:mo - O aparte do nobre Senador 
me faz lembrar as tacs victorias moracs. Sabe o caso de um 
individuo derrotado de uma maneira tr·cmcnda dizer: ·a victo
ria moral é minha. 

Nós tratamos, Sr. Presidente, da victoria do principio 
legal. --

0 Sn. PRESIDEN'l'E- Observo a V. Ex. que í1ão h a as
sumpto eln discussão. 

O SR. VlC'I'OHINo 1\IoN'l'Emo - A Commissão nfio fez mais 
do que cumprir o seu dever. Elia tem por coherencia votar 
uniformemente, quer s·e trate daquelles funccionarios publi
cas que te em largos prov·entos do seu cargo, quer ·dos que 
teem minguados vencimentos; e declaro terminantemente a 
:V. Ex. e á Casa que, se porventura e.u tive·r de quebrar a 
coherencia da Commissão de Finanças, serú cm favor daquelles 
que teem parcos ordenados. 
· O Senado votará como entender; mas a Commissão de Fi
nanças tambem cumprirá o seu dever, mantendo o seu voto, 
que, é oli;\s, estribado nos mais elevados princípios de justiça, 
porque o qu•e é injusto é votarem-se licenças com todos os ven
cimentos pa.ra o·s funccionarios de elevada categ·oria e votar 
com reducção para os pobres empregados, qu.undo cste.s é que 
mereciam mais. 

O S11. A. Azmn:Do - Injusto é votar-se hontcm a. favor de 
um membro do Supremo 1'ribunal e hoje contra um outro 
membro. 

O SR. Vrc·ronrNo MoNTEJilO - Nesse caso V. Ex. deve 
dirigir as suas censuras ao Senado e não á maioria da Com
missão. 

Peço desculpas a V. Ex., Sr. Pre-sidente, se porventura 
infringi o Regimento; V. Ex. <Sabe qu0. sou disciplinado e lm
milde cumpridor elas delihcTações de V. Ex:. 

O Sr. Segismundo Gonçalves (*) -Sr. Presidente, V. Ex. 
não me permitt,irú cstabe,leccr uma discussão sobre o val'or 
moral e o valorr ,legal das resoluções das corporações legislaUv.as 
ou nã,o'. e eu apenas peco perdão ao meu .nobre amigo, o, Sr. 
Senador Victorino Monteiro, pelo facto de o haver inter
rompido com a minha observação de que u maioria de um 
nl1o tem menor. valor moral' elo que, cm uma vota()ão, a maioria 
de dous ou mms. 

(*) Este discurso niio {o i revisto pelo oraolur .. 
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Sr. Presidente, eu applaudo a resolução da Commissão de 
Finançrts de só conceder liccn~~a com ordenado e ni'to com todos 
os vencimentos. A gratiJica(!üo é pro laboJ·e, é pelo exercício, 
e quem não tem exercício não deve perceber aquillo que só é 
pago 1n·o laúoJ'e. 

O Srt. VrcTomNo l\IoN·rmno - Foi este um dos fundamen
tos do nosso parecer. 

O Sn. SEGISJ\WNoo GoNÇALVES - E.ste principio é incon
testavel, ó verdadeiro; ma~, na hy:pothese, ::ir. Presidente, elle 
vem inJ'l·in:;ir os precedentes da Commissão de Finanças e do 
Senado. 

Da Commissüo de Finanças, porque até ha 15 dias dava
se licença a todo mundo com todos os vencimentos. 

O Sn. BuiD\o DE PAIVA - Só a ministro do Supremo Tri-
bunal. 

O Sn. A. AzEnEDO- E a juizes do Acre. 
UMA voz- Com dous terços do ordenado. 
O Sn. VrcTomNo i\IoNTEmo - E dous terces de ordenado, 

nunca foram vencimentos, que comprehendem ordenado e 
gratificação. ' ... :f' 

O Sn. SEGIS.MU.NDO GoNç,\LVES -Não ha duvida, Sr. Pre
sidente, que o Senado ~ n Commissüo de Finanças patentea
vam-se de uma generosidade extraordinaria, pois concediam 
licenr.as com todos os vencimentos a todos quantos batiam á 
portá do Senado, e, assim sendo, convinha oppõr um paradeiro 
a essa liberalidadc,o C]Lle aconteceu,estabelecendo a Commissão 
que não assiguaria mais parecer concedendo licença com todos 
os vencimentos. Acompanhar,do a Commissão de Financas,o Se
nado tem approvado os seus pareceres, com algumas ex
cepções, c estas com relacão a mi!lislros do Supremo Tribunal 
Federal. 

Penso, que não se devo fazer excepções nem mesmo aos 
Srs. ministros do Supremo Tribunal Federal, que, no caso, 
devem ser equiparados a todos os funccionarios publicos. 

Mas, Sr. Presidente, não é occasião de discutir essa mate
ria; vou, pois, restringir as ponderacões que estou fazendo. Em 
xelar.ão ao illustre Sr. André Cavalcan ti, a quebra da linha 
que ·a Senado tem tido até agora não é justificavel; o Sr. An
dré Cavalcanti ó um funccionario publico de cerca de 50 an
nos; S. Ex. é dos mais assíduos nos seus deveres; é um ma
gistrado zelosissimo!; ha mais de 30 annos que não tem uma 
Iicenea: sert'i justo que nós, que: até hoje temos dado licença 
com ·to'dos os vencimentos a todo· o mundo, recusemol-a ao 
Sr. Dr. André Cavalcanti? Seu caso ó especialissimo, e, por 
isso, peço a attcnção do ::ienado, peco mesmo a sua benevo
lencia para pessoa tão digna, para cavalheiro tão estimado 
na nossa sociedade. Seu caso é particularissimo. Ha t.rinta .e 
tantos anno's o Dr. Andri; Cavalll"anti não te.m licenca; oon-: 
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tam-ile por unidades suas faltas no .Ll'ibuual; não se lhe 
pó de negar agora o que se tem concedido a todo o mundo. 
EspeTo que. o Senado não recusarú essa jusli<;.a t•elaLiva. 

E' o que Linha a dizet'. 

O Sr. Francisco Glycerio- St·. l'reskiente, Ltuniwlll (]LLC~t·o 
dizet' algumas palavras pat·a L'IWaJUinhnt• n vol.a~:ão. 

Eu entrei a l!ontr·a gosto, t~ ue!'Lo, na ~:ombimwão lia Com
missão de }'inaw;as, paJ•a dar I i~:en\,'.a sômen Le ~:om ordenado; 
mas o que é ~:erLo é que o Senado closamn·ovou nossa eombi
nação, concedendo licenças ~:om Lodos os vencimentos. 

Ainda mais: devo ponderar que o Sr. Andr·é CavalcanLi 
é ministro cio Supremo Tribunal Fe:jiCrnl, cujos vencimentos 
não podem, pela Constituição, sei· reduzidos. 

O Stt. i\Ig:o;oJ>S DE ALiVJ.mD,\ - EJÍICJUtntLo no exercício do 
Cl\l'gO. 

O SH. FHANCJsco Go:cmtlo - A ConstiLuiJ,\ãO não <.lisLin
gu••; a Couslilu i1;.iio lortía inLaugiveis os veudmenLos elos .iuilr.es 
l'edet·aes, 

Ora, dar essa lil:ença apenas L\Olll ordenado é reduzir os 
vetwimenLos dos magistrados federues. 

O Sn. Mt,'J'I'r.J.o - Mas, Lem se feil.o isso com ;juiz·e;s llo 
. Act·e, ~:om o voto ;lJe V. Ex. 

O Stt, l!'nANCisco Gr.Ycmuo - Eu comel.ltd llechH'ando que 
tinha. entrado na combinação da Commissão de. Pinanças. 
Mas, um máo precedente não pócle derrocar um dispositivo 
legal, pt·ilu.:ipalmente quando se ref'ere a clisposi~~ão da Con
sLituic:ã.o. 

Approvacla. 

E' rejeitada a seguinte 

RMENDA 

. Em ve7. das pn.lavt·as «com Lodos os vencimentos» eli-
sa-se: «com o ordenado». 

O Sr. A. Azeredo (pela 01·dcm) requer·;?, o Senado concedt3 
dispensa do interstieio rmra a 3" discussão. 

Votaçii.o em 2" •i·iscu,..são (ln. proposiçã.o da Carnara elos 
Deputados n. 132, de lfll:!·, aulot·iza.udo o Presidente ela Repu
blica a abril'i pelo :\Iinisterio da Just.i<:n., o cr•edito supplemen
ta.r de :! :000$, patia occorrer ao pagamento de aju'da de c'u::lto 

' 
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n. que tcem r!iJ•f'ito os Deputado~ l\Torcirn Guimnri'í!es e Cunha. 
Rnbello. 

Approvnda. 

O Sr. Oliveira Valladão (pela ordem) requer e. o f\cmnclo 
coJwPde :,H:>[n~nsa elo inlerslieio pn1·n. :t 3• discussão. 

ROLDO D" VOLUN1'o\niOR DA PA1'Rl.\ 

Discussão unien Llo parecer· da Commissão de Pina11t1a>; 
n . .1Zl, de l!H2, opinando que se,ia inde'fericlo o requerimento 
em ,que José F'eJTcim Gn!cnes Sobrinho e oul.eos, volnntarios 
lia Pn 1.1· ia. !Wdem q tw 1 h es se.i :t 1 lago o so Ido que perf\Pbem, 
pela lalwlla ela lei n. :!.200, (\,,~ 1:3 tliJ •d,e:t.cmbro de HHO. · 

L>\.pprovndo. 

Disc•ussão unica do parecer da Commissão de Pinanoas 
n .. 120, de 1912, opinando aue se.ia indeferido o requerimento 
em que DD. Anna Fmncisca e l\Iaria das Merces X:n-icr- Brnn
<lão, i1·mils solteiras de Maximiliano Bcmvindo Xavier Brandfio, 
oX-Jll'nLieanlu elos Col'l'e·ioH de Goya:t., pedem l'f!l,.v:wão 'da pr·e
.su!'ip~:ão em que ineorrcu o seu dir·eiLo paPa o fim ele reeehe
I"I'Ill il pensão cJ.,~ mont.epio deixada pot· seu finado irmão. 

Ap·pJ'OVtHln. 

E:IIJ>HEfl.\DOS C:lVJS DE HOSPIT.\ER :llll.lT.\HE!'\ 

_2n d i~eu::;;sfio dn. l)I'Opo~it;ão da Cn1nn T"a do~ ]Jcpnl.nclo~ 
n. RO, de J\107. rixando os vencimentos •d,os Pmpr·egn.dos civis 
do;; Hospil.ae;; l\1 ililaJ•cg. 

· O Sr. Pires Ferreira- St'. Pt'esidentc, nü1o sl'i ,;;.i vou de · 
encontro ao Regimento, pelo qual estou muito zeloso; nf•n qurt·o 
que seja tocado nem de leve no que diz ·respeito a todos os seus 
artigos: mas, ,;;i é JWSsivel acceitar um requcri•n,.;ri.·J podindll 
que se,ia ouvida a Commissão de Marinha e 'Guerra sobre essa 
proposi~\ão, cu o formúJ.o·. A Commissão de Finan•;ns que mo 
releve esse reque1~imcnto, ·C!Uc não tem fim protelatorio. 

O Sn. T.\v.,,rms · ug LYR.\- O parecer da Commissão do 
Finanças é eontr·ario, po·r(Jlll' esses f.unccionarics .i•l lerJnr e~~ns 
vantagens. l\'la i ore •. , ai.•~,. 

O Sn. !\I reNDER rm :\J-:11 ElD.\ - Si fosse appr·ovn ·L·t ,,~sn Pl'0-
posi~iio •~IIPs l'ic~m·i·~lll ''orn nwnnr•r>s vanLat;C'ns. 
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O Sa. PIHI!S .F'lmRmRA - Acceitando a Explicação, r·etiro o 
meu requerimento. 

Rejeitada, vae ser devolvida ú Camara dos Deputados. 

O Sr. Presidente - Estand·O csgolada a ordem do dia, vou 
levantar a sessão. 

Designo para ordem do dia da seguinte: 

3' discusrsão da proposicão da Camara dos DepuJ,ndos n. GO, 
de 1911, que manda considerar como ·concedida no posto de 
2o tenente, com o respectivo soldo pela t.::tbella consignarh na 
lei n. 247, de 15 de dezembro de 180-1, a reforma doO·. 2". cadete 
José Vieira da Costa sem direito a vantagens pecumarwrs an
teriores á presente IEli (com emendas elas Commissões de Ma
rinha e Guerra e de Finnnças, a]lpro?;adas em 2" discussão)~ 

3• discusrsão da proposieão dn: Camara rlo·s Deputados 
n. 107, de 1912, autorizando o Presidente da Republica .a con
ceder licenea, por um anno, com todos· os vencimentos. ao Dr. 
André Cavalcanti de .Albuquel'quc. ministro do Sup!'emo •rri
huna! Federal, para tratamento de saude (com JJarecer da 
Commissão de Finanças, o((e1·ccendo emenda reje'iton em 2' 
discussão); · 

3' discussão da prolJOsioão da Camnra dos Deputados 
n. 132, de 1912, autorir.ando o Presidente ela Republica a abrir, 
pelo Ministerio da Justiç.a, o' credito supplementar de 2:000$, 
para occorrer ao pagamento do a,iudn de custo a que . te em 
direito. os Deputadors Moreira Guimarães e Cunha Rabello (com 
parecer {avoravel da Commissão de Finanças); 

2' discussão da proposicãtOi da Camara dos Deputados n.259, 
de 1912, fixando a força naval para o exercicio de 1913 (com 
parecer {avoravel da Commissão de Marinha e Guerra); 

2• dtscussão da proposicão da Camara elos Deputados 
n. 109, de 1912, fixando a despeza do 1\Tinisterio da Guerra 
para o exerci cio de 1013 (com parece!' da Commissr1o de (Ti'1:
nan;ças o{(erecendo emendas); 

2• discussiilo da proposicão cia Camara dos Deputados 
n. 104, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a con
ceder licença com todos os vencimentos a José Vieira da Cunha 
1• escripturario do 1 • districto da Inspectoria Federal das Es
tra;das de Ferro, para tratament;o de saude (com parecer da 
Commissão de FinançaS' o{{erecendo emenda) ; 

2• discussão do projecto· do Senado n. 73, de Hl12. con
ced!'Jndo certificado de engenheiro militar aos alumnos que con
c!Ulrem o curso de engenharia militar pelo regulamento de 
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1905_, e dú. outras providencias (corn parecer da Commissão de 
~1farmJw e Guerra, o((er·ecendo substitutivo); 

2• di,;cus.s11o do projecto ~o Senado n. 76, de 1912, autori
zando o 1 ·residente da R-epubl!ca a conceder licença por .quatro 
2,11q~es, COD:l orderado, ao buchar_el Antonio de Amorim Garcia, 
J u1z suhstltuto federal na secçao do Ceará para tratamento 
de saude (of(erecido pela Com missão de Finanças ) . 

;Levanta-se a sessão :í.s 2. hor0s c 10 minutos da l.arde. 

HW SESSSO, ]~)[ 7 DE .DEZE.NrBR'O DE 1012 

PRES!DENCIA DO SR. PINaEil\0 MACH,\DO, VlCE-PRESrDEN1'E,' FER

J~l'li\A CHAVES, 1° SF.CUE1'AUIO ll PJmFtO EOI1G J'S, :1• Sl\CRm'Al1.TO 

A' 1 hora dn tarde, presente numero legn.J, abre-se a sessão 
ri que concorrem os Srs. PinheiJ·o Machado, Ferreira Chaves . 
. Pedro Borges, C::mdido de Abreu, .Tonathas Pedr.osa, Arthur 
J,cmos, Indio do B.razil, Lauro Soclré, .José Euzehio, Urbano 
Santos, 1\!encles de Almeida. Pires Ferréira, Tavares de Lyra, 
Cunha Pedrosa, Walfredo J,oal. Sigismundo Gonçalves, Ray
mundo de Miranda, Guilherme Campos. Coelho e Campos, J,ui7. 
Vinnnn, Bernardino Monteiro, Moniz Freire, Nilo Peçanha, Sá 
F,reire. Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro, Feliciano Penna, 
Francisco Glycerio, Leopoldo de Bulhões, Braz Abrantes, A. Az~
redo. Mctello, José Murtinho, Generoso Marques. Alencar Gm
marães. Felippe Schmidt, Ahdon Baptista e Victorino Mon
tt~iro (38). 

Deixam do compa.récer com causa justificada os Srs. 
'i\ rau.io G6es, Silverio N·en•, Gnhrie>l Salgado. R!beiro Gonç!llves. 
(;r.rvasio Paôsos, Fran01sco Sà, Thomaz AcCloly, Antomo de 
:-:om.n, Gonçalves Ferreira, Ribeiro ele Brito, Gomes Ribeiro. 
O]ivcira Valladão, Jos·é Marccllino, Ruy Barbosa, João Luiz 
.\lvcs, Lourenço Baptista, Francisco !Jortfllla, Augusto de Vas
(:onccllos, Alcindo. Guannbn.ra, Alfredo Ellis, Campos Salles, 
C;omaga Jayme c Ficrcilio Luz (23) . 

li"!' lida, posta cm discussão c, sem clcllate approvadn a 
,ael:; dl' sessão anterior. 
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O Sr. 1" Secretario chí conta rlo seguinte 

EXPEDffil'ITE 

Ol'l'ido~: 

\'intn r dous elo Sr·. 1 • Secreta!'io da Gamara dos Doputados 
rcmr.W:ndo as seguintes proposições: 

N. 17:3- '1912 

O Gon!l'PI'!'<O Nar•ional decreta: 

LIVRO PRIMEIRO 

Do organismo judiciario 

TITULO PRIMEIRO 

C:APTTULO UNICO 

Dl\'TR:'\o 'l'lmllTTORI.-\T, 

Ar·!.. 1." O trnitor·io dos E;;Lados Unidos do Brazil. para 
a adm inis~ração da Justiça militar, em tempo ele paz. dividr
s;e em treze circumscripr;ões. formando uma só cireumscripc.ão 
para o Supremo T!'ibunal Militar. 

·A.rt. 2.• O Supremo Tribunal Militar tem nor srlde a Ca
pital da Republica. A i" circumseripção comprehende o Estfldo 
no Amazonas e o Tenitorio do Acre; a 2", Par:i e Aricary: a 
:3", Maranhão e Piauhy; a ·I" Ceur·:í e Rio Grande do. Norte; a 
!i•. Paralryba e Pernambuco; a G". Ala:;ôas e Segipe: a 7", Ballia 
r Espirita Santo: a 8", Rio de Janeir·o c Mi.nas Geraes; a 9•. 
o Districto Federal; a 'lO", S. Paulo e Goya;.:: a ·JI•, Paraná e 
Santa. Cal.linrinn; a ·12", Rio Grande do Sul, e a 13", Matt.o Grosso. 

TITULO SEGUNDO · 

C ,\ P I T V L O U N T C O 

D.\R .\U'I'Ort!IHDES ;rVDT(';TAT1TAS E Sl~l.'S .\UXTT.TARRS 

,\!'( .. 3." O PodP.r Judiciario Militar é exercido: 
11) por audHores, conselhos de invesl.igar;ão .e conselhos de 

guerra na-~ l'espectivas circumse.ripçõe·s; 
u) pelo Supremo 'l'ribunal Militar em todo o paiz. 
Art. -1." Em ca:da circumscripção lraver:í um auditor, ex

cepto nas 1", H" C' 13' ,onde haverá dous, na 1.2•, onde havC\rá 
tJ•e.s, c na fl", ondr hnvrr:'t oil.o. 
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.\J'L ii." A~ auditorias são de t.rr.s class,-.~ ou cn!.J'ancias, 
s~·u·do dr• pt·imeira classe as das t•, 2', :.1•, IJ", ::;•, G•, i", s• e to• 
el!'l:umsct·tpt}t:ies; de ~egunda classe as das 11" e 13• ci.r·cum
SI'J'iJH.'iit•s n dt! t.ercf'it·a classe as das o• e 12" cir·cumscripções. 

· l'at·agt·ardw un ieo. A p!'Ímci t·a invcsLidu t•a elos auditores 
clat·-st:-ha sPtnpt't: r:rn auclilol'ia ele primeira clas~r:. 

:\r'l. li." :\,.; autot·icladr,.; judiciarias mililal'rs .-;Prão uuxi-
1 i adas: 

a) pelo i\linislel'io Publico. composto ele um procurador 
gt•r·u! da .iust.i(;a militar· r• de promo!ot·es da .iustir:a militar de 
c i r·cu mscr·i pção; 

/1) por· esct· i vães: 
'') por ofl'it!incs ciP dilig·eneias c porLcir·os; 
li) por· advo;:rndos. 

TITULO TERCEIRO 

Da nomeação dos juizes e composição dos tribunaes 

C:\ P f'I'UL'O I 

!lOS AUniTOHES 

,\r·L i." Os ntHlitot·c·s de .iustic'.a militar· sr,.r·ão nomeados 
pelo i'l'Psidt•ule da Hepubliea dent.Í·e os bacllarcis cm direito 
que se habilitarem cm t:oncurso c mediante proposta do Su
pr'L•mo Tribunal :.\lilitat·, observadas as seguintes disposições: 

§ L" Communicada Mricialmcntc a vaga ·de algum dos 
Jogares de auditor·, o presiclentP. do Suprrmo Tr·ilmnal ?llililar· 
1'nr·ú. annunciur· pdo Dim•in O{(idnl I' !"~los jot·nae~ de maior 
dr·eula(;.ão da Capital ela l'lepu!Jiku e por· clt:spaehos telegTa
phicos, aos gover·nadores o pr.·esidcntcs dos l'3stado~. lt.'l' sido 
m:H·cado o JH'azo de 30 dias p:ua Sf!r·em apresenta elas na ;;ecl'e
tar·ia do 'l't·ilmnal as petições dos candidatos, devidamente in
Stl'uidns eorn doeumentos que eomprovem os seu;; serviç:.os e 
habilitaç~úes, condiçúes de idoneidade, serem habilitado;; em 
dirP.ito, c~om pratica de quatr·o annos, pelo menos. do cxer
eieio da advocac:iu ou di' en.t·gos de magistratura na União ou 
nos Estados. 

§ 'J." Terminado esse fl!'aW, o presidenlP. do Tribunal f~rtí. 
ltlr pelo ~ecretario as petições c os documentos que as m
struirem, ,iuntar·ú as informat.~úes que houvet· colhido e consul
ta.rti o Tr·ibunal si deve passai' a recolher os votos ou si a. 
Yotação deve ser adiada para a sessão seguinte. 

§ 3." A IWOposta ao .Poder Executivo não pnderú conter 
mais de tres nomes para cada uma das vagas, ,;cndo os pro
postos classifieados em -!", 2" c 3" Jogar. 

Si llouvel' duas vagas, a proposta eomprellcnderá quatro 
nomes, e a nwsma propoJ•çiio se guardarú, havendo mais de 
duas. 
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§ 4." Dentre os candidatos cm igualdade de condições 
pela votação obtida scrú prcl'rt·ido na classificar:ão: 

1 ", o quo fur ou houver sido off'icial do Exerci Lo ou ela 
:Armada; 

2", o mais antigo no sct·vi()O ela magistratma; 
3", o hacllarcl cm direito que (t prat.ica de ar;vocaeia reunir 

melhores LiLulos do ltaJJiliLa~.fío c ltom·m· proslarlo ao paiz 
melhores scr"Yiços. 

§ <1.• Si no primriro rscru f.in i o para cada Jogar na lisLa 
'lenlmm c:mdidaLo obtive!' maiorin de votos, proceder-se-1m a 
segundo escruLinio, e si neste houver ompair>, sor:í proposfo o 
mais velho elos candidatos. 

s li.• Nfí.o sondo approvado nonu11m dos canclidnJ.M será 
immediaf.amento aborto novo concllrso. 

§ G." A proposta no Poder Excrmf.ivo sedt acompanhada dos 
documentos offerociclos pelos candidatos conLemplnclos na lista. 

Art. s.• Os auditores nfío f.orão gradua(:.ão milif.a.r: sorrio 
vitalicios e inamoviveis denf.ro das resneef.ivns circumscripl)i'ír;s. 
Rniyo a ltypoLhesc do arL 30G: sondo-lhes, t.odnvia. permiU.irla 
a permu La ou remoçfí.o a pedido, e, no enso rle promoçüo, a 
opçiio pela pcrmanoncia no Jogar cm que se acha·rem. 

Art. n.• No caRo de va:::-a nos qnaclros dos anrlitorc,; das 2• 
e 3• classes ser(t olla preenchida pelo mais anti;::o dos nuclil.ores 
que o requererem ·dentro de 30 dias. · . 

~ 1." A remoção Sf\!'<Í. fcifa da primrira classr. para n se
:;uncla e eles I a para a terceira. 

~ 2." Ji'inc!P c1 rra7.o de 30 diafl, sem quo h a ia requorimonf.o, 
. o Governe. PI'<'PllellC'rú a Yaga tendo cm Yisia o rlisposf.o no par:t

!;J'aphu anf eri1H'. 

Art .. 10. N'as suas faltas e impedirnenf.os tr.mporarios os 
auditores se substituirão reciprocnmcn te na ordem ela anf.i
guidacle. 

Pn.rag-rapho unico. Nns r.ircumscripr,.õeR onde houver um 
s6 :mditor, srr:í C'.llc. ·suhst.if.nido nor nm auditor interino ou 
nd hoc. nomeado pelo inspect.or da rr.gifío, devendo f.al nomençi'io 
recahir na pcsROn ele nm hacharel em direif.o, nreforinclo-!'le 
n (fllf\ ftir milif.ar. P. aue perccherú vencimentos i:::-uar.!'l nos rlo 
snbstitniclo. Snnrlo inf.eiramcnfe imnossivrl a nomencfío de um 
har.J1arcl em clireifo para o rxereicio rle f.aes funflcõcs. porler:'i 
ser nomeado qualrnwr official das nlnsses armarlns, rlovenrlo, 
porflm. ter ello patente superior ou igual r~ dos demais ,iuizes 
militares. 

Art .. 11. O anrlifor nomenrlo tem clireif.o :í nnssagem e :'i. 
a,juàn rele custo conRfanf.e da tahciJn. nnn:oxa, a tif.nlo ·ele pri
meirn esfnhPlecimnnt.o. 

Igual clireito 'lhe assiste quando cm serviço ftlra dn séclo 
da sua circumscripçií.o. 
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CAPITULO II 

DO CONSELHO DE INVESTIGAÇÃO 

o A roL. 12 o O conselho de investigação será composto do au
dlloor o dout; officiacs do torra e mar, do patente igual ou 
::mpcrior á do indiciado, dos quaes o mais graduado ou mais 
antigo servirá de presidente. 

Paragrapho unico o Um dos .ofiici:ws a que se refere o 
presente artigo devorá pertencer á mesma classe do indiciado. 

Art. 13 o Os ofi'iciaes a que se refere o artigo anterior 
serão tirados da relação do art. 1 O § 1 ", na ordem em que alli 
se acharem. 

Arto 14. O offieial closignado para um conselho não poder:l 
sei' designado para outro antes do findo o troabalho do primeiro, 
e caso seja transfel'ido, nomeado ou designado para qualquer 
outra commissão, essa transferencia, nomeação ou designação 
só se tornarü offoctiva depois de eoncluido o trabalho do con
selho, salvo <mso do rnolestia legalmente comprovada, que de-
termine a remoção do official. · 

Art. Hi. Não sendo possível a constituição do conselho por 
não havc.l' na rclac:ão do art. 10 § 1" oJ'I'icincs ele patente igual 
ou superior à .do indiciado, serão ·convocados os reformados da 
circumscripção, c na falta destes, serão convocados officiacs da 
circumscripção mais proxirna. 

Art. 1G. No concurso do mais de um indiciado no mesmo 
processo sei•virú de base para a -constituição do conselho a 
patente do mais graduado dcllos. 

Art. 17. Quando o indiciado fôr praça. do prot, só poderão 
ser convocados ol'ficiaes ele graduação ele cn.pitão, capitão-te
nente ou menor; si for official general, poderão ser convocados 
o!'ficiaes gcMracs, de graduação o antiguidade superior, igual 
ou inferior á do réo. 

CAPITULO III 

DO CONSET.HO DE GUERRA 

Art. 18. O conselho de guern. scrú composto de cinco juizes 
militares de patente igual ou superior 1í do réo, e funccionn.rá 
sob n. presidencia do mais graduado o, no caso de iguald111de de 
postos, .sob n. presidcncin. do mai~ antigo, quer seja. milit:l!r 
de terra, quer ele ma. r o 

Paragrapho unico. Scrvir;í ele assessor permn.ncnLc do pre
sidente do conselho do guerra o auditor da. respecf.iya circum
scripção que houver furwcionado no pl'ocesso. 

Art. 10. Os juizes militares. serão sorteados indisLincta
mentc dentre os officiaes de terra c mar, em serviço activo. 
em cn.da uma das circumsc~oipcües, cu.ios nomes constarem do 
uma relação offcrccida trimestralmente pelos inspectores p~r
mn.nentes c pelo chefe do Depn.rtamcnlo da Guerra, superm
tendcnte do pessoal da Armaeln., commandante da. guarniçfio, 

• 
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commanrlmll1•s ele J'Jotilha f' fort;a naval [lCJ'manontc, ·puhlicada 
r1o /Ji.urio O((idal, rogi~tl'arla em livro Pspocial o envia:cb ao~ 
J•c;;]Wf! ti YOS aUditores. 

~ 1." De posse dessas J•cia~~~ics ·o aucliLoJ.' l'al'(t organizat· 
mmt J'niar:.ãn gemi em quo serã.o ineluiclos os nomes eonst.antes 
das J•elar:.üPs · pal'eiaes, gual'cianclo sempJ't• a m·clem dn;; postos 
c• da antiguidadt;, st;rn distinct;.ão da elasse a que JW!'tuJwr;l'f'IIJ. 

~ :!." OJ·ganizada assin1 lt relar;fw geral, o audiLOJ' J'arú 
rst~r·t•vr•J· Plll t:Niulns o., nomr~s dos of!'it:ial•s eonstantes daquel.la 
J:l'laeão, a,; l'l't~niiH•t·:í t•m uma ur·na, que immediatamunte sCJ':Í 
i'Peilatla eon1 duas eilaYe;;, uma rias qu:w;; ficnr·:í em poder· t.lo 
auditor· I' out.r·n t'lll pocluJ• do I'Sr:J·iyão. 

"\J·l. ~n. 1 Jpz dia;; u11tes do q11t• i't)r nHlJ·e:H.lo pam a st•ssiio 
do t~on:;pJiJo, J'l'tlllii'-SI'-ilãn 1111 Jogar designado p:u·a esta n 
audil.m·, n !H'fllllntoJ' n o P~eJ·ivão ~~ Jli.'Oet•dnJ•ãn ao ~Cli:Lt)ÍO tln 
:1;, ·t~erlula~. 'I'" ln auditor· extmli,ida~ c!a m·na a ·que Sfl l.'tll't!l.'t.~ o 
~ :!" do al'ligo :llll.eJ·ioJ', e t•net.•J'.I':u·ão as et~t.lulas sorl.eat.la~ tlm 
uma Ul'lla t•spt.•t:ial. enm duas ehaVflS, elas qmws urna :l'iear:'t 
e111 poder cio auditor n a outra r_•m pode1· do promotol', 
· .Parag'l'aplio tm i;;o.· Si, dt'pois dn SO!'Leaclo;; dou,; terços dos 
oJ'I'itliar)s n. (]UI' sp l't•fere o presente a'l.'tigo, s.e vcri'riear que 
PnlJ'f' rdles !Ião fig-um um !.t•J'(;O dos da elasse a que pül'lencer 
o aeeu~ado, o auclilor, no so1·teio das coclulas quo faltarem pa1·a 
enmpleLa,· o numero de qui·nze, só apurar:i as que .contiverem 
JJonws fie nfl'idaes da classe dn aceusado. 

Arl. 2J. O o!Tieial sorteado para um conselho, caso seja 
trnnsfct·idn, nonw:vlo nu designado para outra commissão, essa 
tmnsl'rl'Pilr:ia, nomeaeiio ou designaoão só so to,rnarú. ofJ'cctiva 
depois de tc1·minadns os trabalhos do ennsclho, salvo easo de 
nwlestia legalmente comprovada que determine a remoção do 
o !'fie ia!. 

Art. 22. Nã.n ;;endo possiYel a constif.uição do conselho por 
não haYer 11a J•elat.;ão a .que se J•el'ert~ o al.'t. Hl § ·.1° ol'ficiaes 
rJe pnlentc igual nu superior a do l't'o, recorrer-se-ha aos oi'Ji
eiaes J•eformados, e, na :!'alta destes. aos ol'ficiaes das classes 
amwxas, eu,ia relação sor:'i. rcmt!LI.icla 'semestralmente ao auditor· 
pelo i11spcelor· da região, ehcfe do .Departamento da Guerra, 
supeJ•intrnclente do pessoal ela Armada, commandante de guar·
'jlara os fins elo arL. HJ e seus parngraphos, clovondo os nomes 
nicão, eommandantc de :floLilha c :!'orça naval permanente, 
ser recolhidos a uma ur·na supplementar. 

Paragrapl!o unico. Si nem com o auxilio dos reformados 
c elos ol'l'iciaes das classes annexas puder ser constituido o 
conselho, o rrJo seJ·:í ,julgado na circumscripc.ão mais proxima, 
onde J'ôr passivei sort.ear o conselho. 

Art. 23. O conselho de guer.r·a será ,convocado e consti
tuido uma vez por mor.. havendo processos preparados, e func
cionarú. consecutivamente até o .Julgamento de todos. 

Art.. 2,í. O o.fficial sorteado para a composição do um 
eonsolho o qui' :l'allar ús· sf!ssões, sem causa .iustil'ieacla, sen·~ 
l'f'.prrhendiclo, e t'm easo ele reincidcmcia soff.r·m·ü a pena t.lo 
lll'i,;iio, de :ll'.t'<'H·do t~om os respel'l:ivns l'rgulanwnt.os · rlicipli-

• 
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JlUI'ü.S, pl'u\·~~adu-~e llc•::;le ta~u a :-;uu suJJ~lit.ui1;fuJ llUl' 11uvo 
sorteio . 

. .i\l.'l. :![i. ()\iUIIdO U e.OI!,H.J!Jfl de l,;lii'I'I'U .I'Üt• CUII\'Oc;adu pal'a 
t) ,)UJgallll'Jli.O dt• ll:Jl ~Ô Jll'OfW~SU, SI".'ÜU <'XeluidfiS do SfJI•Leiu 
L•~rJos f.lS n!'J'irdn"s. qu••, pc•la sua palunf.JJ SlllJlJL'iOt' ou infeJ·iol', 
nau possam de!Je J'azcw p~HI.e. 
· ArL. :!li. A r••::;Ta r•slallrde~:ida 1111 arL. I i para a con1posir:i'iu 

do ~:onsdho d" invesLigw:ão, applka-s•• igualmente ~-. enrnpo
::;il;ão do ·conselho de guen·a, toda w•r. que se Li'alm· de ol'l'iJ;ines 
).;'I!JÚ;r:aes e pr·u~.:as de p1·d; ig·ual applieaiJÜO Lerú a re:;ra do 
a!'L. 1 li. 

CXP I.TULO IV 

DO SUPI\Ei\liJ '1'1\IBU;o.".\1, :\Ui.!'!'.\1\ 

At·1 .• ':!7. O Supremo 'J'.t·ilmnal ?llililat• será composto de 
quimw juir.e.s Yilalieios, com a i.leaorninaé•ão de ministros, no
meados ·pelo Presidente da Hcpubl ica, sendo ·seis cscolllidos 
dentre os üfficiaes gcneraes l'J;I'ot'mados elo Exercito, quatro 
dentre os oJ'I'ieiaes rel'or.·mado~ da Armada c l!inco dcnLt·e os 
auditor·es de 3" classe. 

Arl. ,28. Os juizes togado~ se!'ilo escolhidos dentre os tres 
auditor·es mais antigos Tta :3" classe. 

At·L. 20. A antiguidade elos auditor·es .~el'Ú l'cgulada pela Llaltt 
da posse do eargo: no caso ele IHt\'er· mais de tt·cs auditores com 
a nwsma antiquicladc, scr.·ão lodos euntemvlados na lista t•n
viacla ao .Presidente da Hepuhliea. 

Ar·L. :30. O JH'esidr~ntr; do Supremo Tribunal l\lilitar· "'~r;i 
o m:nistr·o militar mai~ '31'<Hluado ou o mais antigo, clacla a 
igualdade ele po::1Los .. 

:\rt. 31. :\ sec!'elaria do Supremo Tribunal :\Iililar ser~i 
or·ganizacla de eonJ'ormidacle com o seu regimento inte1·no. cle
venào o Jogar· ele secr·t~iar·io ser exer·eido por um bachal'el l!lll 
diJ'eito, prcfel'inclo-se o que fôt· militar·.· 

C.-\P7TULO :V 

DOS ,\UXJLJ.\1\ES IH ,J US'I'TÇ.\ i\llf,IT.\Il 

,\r·L. :32. Os pt·nrnotol'es da .iusti~.a militar SJ;rão nnlnr•atlos 
pelo Presidenle da H.epubliea de:Ttr·e ~),.; llachareis cm di1·eito, 
rJcvendo sm· Pl'cfel·ido,; os ·CJLII' foT·rm militares. 

Paragrapho unico. Os prumotore,; ela justiça militar ser
virão por tres anno;:. podendo :'t'r reeonduzidos. Sua demissão, 
ante;; cles~e pl'azo, ;;ô !JOdt!l'Ü tc-r Jogar a pncliclo ou por :-wntença 
,judicial. . 

·:\ri. 33. () fl!'foc.;urarlnr ;,wra l 1; designado pelo l'N~sidNit.P 
rla Republi:;a, rlo:•ntn~ oi5· ,iuizr•s to;.:.ados do ::-iupremo T1·ibuna! 
:'liilitat·. e n:io le1·á voto do:.Ji!Jet·ativo nos .iulgarnr•JiLo.-;. E' o 
chefe do· minbtcr·io pulll icll e o ~o:u ol't:iio pb:t·aule o ::iUl•t·emo 
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Tribu:nal Federal no processo c julgamento dos crimes a que 
se refere o art. 57. . 

Art. :li. Haverú crn cada cit·cumscripção um promotor da 
justiça militar, excepto nas 1 'L", 12" e 13", onde haverá dous, c 
na 0• circumscripção, onde haverá quatro, servindo alternati 
vamcnte perante cada auditor .. 

Paragrapho unico. Em casos especiaes o Governo poderá 
nomear um promotor militar, technico, de graduação superior 
ou igual ú do rtlo, para auxiliar o promotor effcctivo nos tra
balhos do eonselho de guerra. 

Art. :35. Os promotores da ,justica militar substituir
se-hão reciprocamente nos impedimentos ou faltas temporarias, 
podendo o inspector da região ·nomear para substituil-os os 
promotores arl-hoc dentre os bachareis em direito. 

Paragrapho unico. O promotor ad-hoc perceberá, em quanto 
servir, Ycncimrntos iguaes aos do substituído. · 

Art. Bli. Junf.o a cada auditor havertl. um escrivão, que 
servirá na formaç·ü,o da culpa ·e perante o conselho ele guerra 
nos processos em que houver funecionado. . 

Art. 37 •. o escrivão será nomeado pelo Presidente da Re
publica de pre'ferencia dentre os officiaes reformados de terra 
ou mar. . 

Art. 38. Os officiaes de diligencias e ·OS porteiros dos au
ditorias e co:nselhos de .guerra serão d·esignados pelo inspector 
da circumscripção ou chefe do Estado-Maior da ~Armada dentre 
as praças e inferiores sob o seu commando. 

Art. 30. Todas as nomeações da competencia do Presi
dente da Republica para os cargos ela justiça milHar serão refe
rendadas pelos ministros ela Guerra c da Marinha. 

CAPITULO VI 

DA POSSE 

ArL. lü. \1•'n1mrna ftuloridadc .iucliciarin ou seu auxiliar 
podcrtt entra!· nm exercício som o precncl1irncnto elas forma~ 
lidades seguin Los: 

1 ", proclu:l.ir o respectivo li Lu lo de nomeacão, remoção ou 
promoção; 

2•, tomar o compromisso de bem servir. 
Art. .\L . .Q compromisso deve ser tomado: 
a) pelos audif.ores, perante o presidente do Supremo 'rri

-bunal Mili[ar; 
b) pelos promotores, perante o i:nspccLor da circum

scripção; 
c) pelos cscrivães, officiacs de diligencias c porteiros, pe

rante os auditores ,i unto aos .quaes sfll:virem; 
d) pelos ministros do Supremo Tribunal MilHar, perante 

o presidente do mesmo. 
Art. 42: O prazo para o nomeado entrar no exercício será 

de dous rnozcs, contado ela publica~1ão da nomeaçâ·o no Díario 
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Of('idal, sob pena de ficar esta de nenhum effeito, salvo pro
vando legitimo impedimento, ·caso cm que o prazo poderá ser 
pPoro::;ado por mais 30 dias. 

Para:;rapho unico. O compromisso de bem servir poderá 
ser prestado por procurador, mas o acto só se considera com
pleto, para os cHciLos legues, depois do exercício. 

Art. 43. O i'unccionario removido ou promovido não pre
cisa tomar novo compromisso, bastando communicar ao pre
sidente do Supremo Tribunal l\lililar que entrou cm exer
cicio. 

Art. Vt. A posse conta-se do effectivo exercício do cargo, 
devendo o.i'unccionario empossado communicar ao presidente 
do Supremo Tribunal l\lilitar, dentro de oito dias, a data em 
que entrou em exercício. 

LIVRO SEGUNDO 

TITULO PRIMEIRO 

Das attrihuições das autoridades judiciarias e ·seus auxiliares 

CAPITULO I 

DOS AUDITORES 

.-\.rt. 45. Ao auditor compete: 
a) r.eccber as queixas e denuncias; 
ú) organizar a relação geral dos officiaes do art. 19, § 1•; 
c) convocar os conselhos de investigação e de guerra, 

fazendo .Publicar no Diario Official da União ou nos jornaes 
officiaes dos Estados a designação do dia, hora e Jogar para tl. 
reunião dos mesmos; 

d) presidir aos corpos de· delicio quando nos inqueritos já 
se não houver procedido, exames de sanidade e demais dili
gencias que .iulgar necessarias; 

·e) requisitar das autoridades civis e militares as dili
gencias necessarias para o andamento elo processo e esclare
cimento do facto; 

f) formar, em conselho, a culpa dos indiciados, inquirindo 
as testemunhas; . 

a) requisitar a prisão, expedir alvará de soltura, man
dados de citação, intimação, busca e apprehensão; 

h) requisitar ·O comparecimento do indiciado quando preso 
ou em menagem e das testemunhas militares; 

il rubricar todos os termos e folhas dos autos; 
j) iniciar a acção •criminal cx-o{{'icio, nos casos em ·crue 

esta fôr permittida; 
h) proceder, ·com :;~ssistencia do promotor da justica mi

litar e do escrivão, ao sorteio dos quinze officiaes que tiverem 
de servir no wnselh~ de guerra; 
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l) procoder·, com assisteneia dos llH!SIIlOS e cm pr·e:H•II<;a do 
réo c seu advogado, ao sol'leiu rlo~ juizes que Liver·em clrJ julgar 
(} p roc OSSO ; 

rn.) eommunicar· ao qual'le) 1:\'•~nl!i·al rln~ eir·cumscr·ipr:üt>s 
militar·rJ~ r• an supr.•t·int<•IIIIPIILC' do fH!ssoal ria ,\r·rmtrJa •• rdwfe 
do Dt•par·lalllf'lll.o da l;upr•r·a us r.luspuclros de pJ·onuJwia ou 
niio pr·ouuueia; 

n) 8PJ'VÍt' de n!lalur 110 r:oJis<•llrn d<J ÍIIW·~ligur.:iiu, r·r•di
ginclo os despaehos de j)J'Olllllli:ia ou niio pJ·onuneia ou quae,;quer 
outras der:isües sobre ineidentl'S da eausa, u sor.·vir ele asscssot• 
permanente do presidente do conselho rle gucJ.•ra; 

o) pt·ocessar.· e julgar.· as .iuslifiea(;ües que lhe J'ol'ell1 re-
queri das; · 

p) suspender al<'• liü r.lias o escJ•ivüo, orfieial ele diligencias 
c-o portciJ.·o por· faltas commetLJdas e pr·op(ll' a sua rlernissiio, 
inclcpenclenlóJmenl.e de outras penas cm que houverem in
cot·t·ido. 

ArL. ~li. ?\as t:ircurnsr:ripr.:üc;; onde ~m·virern dous 011 mais 
lludilot·r!~, Lodo o S81'Vi(;o, inelusive as .iustil'ica()ües, será entre 
ellcs distribuido pelo auditor mais anligo. 

CAPITULO :II 

DO CONSllLI-TO DE INVESTIGAÇ.:i.O 

"~rt. !,/. Ao con~elho de investigação compete: 
a) formal' a culpa ao;; indiciados; 
b) resolver .quacsquer questões de direito que :forem le

''anLadas na fo1·mação ela culpa: 
c) pronunciar ou não os indiciados. 
1ArL. .]8. :\o presidente elo conselho de investigação com-

pete: ) · 1 · - d. r d 11 1· · a presH 1r as sessoes o mesmo, • a.-.cn o- te a po wra e 
manLcnclo-lhc a ordem: 

b) qualil'icar· 8 interrogar o indiciado; · 
c) nomear del'ensor ao indiciado que o não tiver e curador 

ao indiciado de menor idade; 
d) qualil'ieal' as testemunhas c repcrgunLal-as quando 

julgar conveniente; 
e) maneJar lavrar auto flagrante contra todo aquelle (.ju'e 

faltar com o devido respetio ao conselho ou a qualquer dos 
seus membros. 

Art. -19. ,\os outros .iuizes: 
ai reper·guntat· as f ••sf.ernuniJas quando jul;;:u· conveniente; 
I•) requerer as diligencias que julgar ncccssarias para o 

csc.lal·ccimeulo do J'a~lo. 
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C:\ P l'.I.'ULO III 

Ar~.· 50. :Ao ()Onselho de guer·t·a eurnpt!le o jul:,:allil'lllto 
do J·r~o nliliLar.·; em Lodo~ us el'ill!t'S pr.•o•d,;lu,; nn Codi;;o Pr~11a! 
!\I i I i la r·. 

,\1'1 .. !íl. l·'t•il.o 11 ~lll'it•i" dos ,juiZt!~ ·I[Ut• dt•\'I!Jn eoJnptir· o 
CHJJJ~t·llrn, a"tllll ir·;·, a ,,,.,.sid•·JII:ia 11 nl'l'kial JIWJJt:iunado no 
ar·L. J !\, 1111 1[11:11 s•·t·:·, api'''''"~liHdn pt•lo autlilu!' 11 pr·ocesso que 
Lil'l']' dt• SI']' ,j 11 [;:mdtt, 

.\r·l.. ·~:!. u t'IIIIS•·IIHI ti•· 1-!llt!r·r·a J:nJliJt•r:•• Iiii.' :;étlllt'lllt• do 
:l'adrt l.'l'iJnin••"'' ,, suas t•iJ't'I!Jnslnilt'ias t]f' tlt'l:t'or·tlll ettlll 11 lilJullo 
•: eollii'H r·i•·datlt• . 

. ,\r'i.. :í:l. '1'11da:' ns '111•'·''-'i'··" ti•· tlir·•·it11 suseilat.la~ pt!l'llJJLt; 
n e.oJJ:-õt~IIHt di' ;.:,TII'ITH :-ii'J'ittt r·~·duzida:-; a a~-:n.;Tavo rro auto do pt·o
et::;;;n ,. SI'J';iu .iul;.mtlas pP]II Supr·••IJJII '.i'!'iltllllal .\1 ililal' eon
.ÍUildnllrPillt• t'lllll a appt•llat;ãn . 

. \J•I.. rí't. :'iiitt ,·, Jll'i'fllii.Litln IIIIS t:l'illii'S t'JUt• II<Írt adntiLLeill 
1l1í.111HbPill 1l .illl;;·nllJPllln i'r t'P\'Piia d11 l'l··u. qHP :-;~_~ itJll'esentari.'t. 
S•'lllJ•I't' Jli'llllll'HiliJadn ti•· atl1·11;:·atlu. J•ltl' ,.11,. P:'t:ttlliidn· ou no
meat.ln w·l11 Jll't•sirlt!lll•· tl11 t.'OIIs••llrll . 

. \l'i. ri;;, O t.'IIIISt•lltll r.lt: ;.;·li"l't'a ,·. ~ttlwl'liJIII na~ sua~ deli
l.ier·at;êít•s, ,. u,; ~•:us llii'Jllhl'IIS altst.tlui.Hrnl':lll.t! irl\'iolavc>is pelo 
voto que dt"J.'em. · 

·· .\r·!.. ril\. :\'t.•JlltUJIIa in;:·pr·••Jtei;L ,·. J1i.'l'llliLtit.la :ís auloriclades 
rnilit.ar·r.•s .. qualquer· qut• M·.ia a sua ral ... g·or·ia, nu~ eonselho~ 
de• invr•.-;ligw::i.n " rlro gut!J'r·a. ainda i1uando noR JIJesmo:; sejam 
]ll't•L••r·idri:; J'ormalidarlr-s dn Jll'ttt•.,.:;~o. compeLindo ao Supremo 
'J'l'iiJUnal ~lilil;u· annullar.· ,)u r·••J'nr·mar· a senten~a. 

C,\ PT'I.'ULO 'TV 
. ' 

110 SUPIUl~l O 'J'HI BLTN.\1. ?.[Jf.l'J:.\R 

"\1'1 .. ;)i. ,\o Supromo 'l'rilnmal :\lilitar COillJWl.r!: 
a.) prrwe;;.~nl' u .iul;;ar· n,; ~"liR rncmln·os ,.. o;; aurlit.m·<'~ nn:'i 

nr·imp,; mililnr·es t! de r·.-•sponsabilidadt!, t! os .iuiZt!~ rnilitarf's 
elo enn;;rll1o de !,"Ut!l'J.'a .nos ,er·irnes do J'I!SJ'If•Jlsahilidaclr; 

/,) ron h f'l;t • r· dos l'f'eu!'sos i n t.•~ r·po,; Los dos r.lcspach os rlo 
antlit.OJ' f' t:lo >r:nnselho dt· im·,...st.igac:io, das sPnl.r•ncas dn con
sr lho d0 t;lJ.I'l'T'a: 

c) ,julgar ns •·rnltar·;,:os nppo.~lns :is sua,; ilf•nlenca,;: 
r/) .inl:.mr· n,.; t!nnl'lidns r•nl.n• os l.rihunae;; milil.al'r.s: 
r'J n1aflt]ar (jllf' St•j!llll 1'11\'inrJas j)OJ' I:Ópia 110 l'P;;pecl.iVO 

audilor· a,; pr•t•a:' llt'l'f',;,;;u·ias afim rlr• ser for·rntula a culpa, 
spm Jll't! qu n nó .i ulg;n11t'1Ji o ele n m processo verificar a cxis
l.encia clt• indicias de noYo crime ou de noYo eriminoso não 
processado: 

Vol, VIII 12 
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/') l'i:;';U]\'UI' ~fJ]II'U ii anl..i;.;uilJadc L]O~ auLliJ.ul'CS, OJ'g'lLT!i~anrJu 
artllllaL!nr•Jilü a. J'r'~l•"eli\'a JisJ.n e r•JJviar ao Gover11o a lisJ.a 
l.ripl irJe rlu~ aml i J.ures par;L us e1'.1'cHos do .urt. .28; 

(/) prorHit· Jllll'it o t'ar.·go ele auclil.or o eandidal.u uu eau
didaJ.us Jral:lilil.aclos u111 •r:oneurso: 

h.) I·e~olvur ·sobre a snsplli(~ttO dos St~u~ nwmi.Jros e soLre 
J.r>das as quesLúes inuiclenJ.cs levanl.aclns [JOl' uecasEi-o da Jor
llra(;iiD tla culpa ou do .iulgmnenl.o; 

i) organi~a1· a sua secretaria o o seu ro0'lmenl.o iuLor:no. 
:Ar L. t:iS. As sc~sücs do Supremo Tribunal Militar serão 

puiJ!icns, senr.lo pcnnii.Liclo ao rréo, 110 <:aso a que se rcl'ere o 
arL. 57, Jetl.ra a, IH'oduzir defesa oral por si -ou por 'seu advo
gado. . ! 

ArL. !3!1. Nos casos o1n que .possa ser applicada a pena 
dr• :JU an11os du r•risão, o Supremo 'J.'rilmnal só :J'unceionai·ú 
ae!Janclo-se pJ·eseuLes t1·t:s ,iui:.-:cs togados c seis millLm·os. · 

CAPl'l'ULü V 

DO J\11:\ IS'I'ErilO I·•IJDI.lCO l\ SEUS AUXILTAIIgS 

.\rL. tiO. ,\n :\linislcl'io Publico r~m geral incm'nbc: 

11) tlr:nunciar.· us crirnes c JH'O\'Cr os Lcnnos do respectivo 
Jl/'llf~I'SSII; 

/,) rt•t.JuisiLar· da~ rcparLir.;.:ír.•s r.• :nrLor·idaclcs COIIIJIIJLcnl.r.~s. 
•ln~ ar·r·lti\'os e car.·lorios as ccr·Udi:íes, t.'Xmncs. diiig·mwias e os 
e,.;e.hu·eeime11Los !Wt:r.•ssat:.ios ao cxereiuio ele suas :runcçücs; 

r:) :weusar o~ er·iminosos, ]Jt·omoveJ: a sua TH'istio c a ex
eeu<:i:io das sentcnçns; 

d) rr!eorr·rn· para n Su]H'I!IIIO 'J'dbuual l\filil.ar elos dcs
rmehos de não rr•eeh.imeHI.o ela denuncia c de não pronuncia 
elo. indiciado: 

e) appellm· para o 1nesmo LJ•ibunal elas senten~.as abso
Julm·ias dos t:OIIsclho~ r.lu gncrra. qu::m elo julgat· convenicn Le, 
por· terem sido preteridas J'ormnlidndes subsl.nnr:.incs do respc
cl.iYo processo; 

() reqtwr.·er· :í auLuJ.·idndu rnilil.nr.· compcteal.e inqucril.o .po
lit:ial militar pant a deseoberla ele crimes e seus autores; 

u) oJl'erccer o liiJcllo nccusatorio ou adclil.nr o .cJa parte 
q ueixosu. ·· 

Ar! .. G'l. Nerrr " pt·omolol', uem o audil.ot· nos casos de 
)n·occdimento c:t:-oj'f'ir.:io, são obrigados a arrolar como tcsLc
munhas as que jú Liv~:rcm d~:vosto no im]ucrilo policiai mi
litar. 
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Al'L. li2. Ao JH'oeut·ador geral incumbe: 
lt! Bllpct·ürLender Lodo o sr!rvir;o do l\!inislel'io Publiw, r·x

i'"dir: or:duns e insLruceües aos promoLr?l'CS par:a.o çlc_somp~·.nho 
re;.;'Lrlar.· e urül'.ormP de suas t:especLrvas aLJ.rtlJUJ~'ues, 1u~r~t· 
el'l'c•ei.iYa a t'OSJrOrtsalJiliclade r.Jos mesmos o dos demais em
Jll'r!gados de ,i nstir;a: 

ú ·, uU'iciul' ,-,m touus os l'ermrso~ affeclos ao co:nhecinwuto 
do su'prerno '.l.'l'il:runal Milil.nr e recrueror Lui.lo quanto julgar 
Jtecessal'io par.·a o .iulgamenlo da r.musa; 

c) clcmmci:ll' r.• acr~usar ~.os rr~os no~ cr·irne;; yelos quaes 
devem l'Cspondet· pel'anLe o ~UJrrcmo 'J.'rrbunal l\hlrtar; 

d) organizar u esl.uLisl.iea el'iminal militar annualrnenLc. 
Ar L. u:3. Aos esr.:rivães em geral incumbe: 
a) use)'(!Yet· ern f[u:Hm legal os processos: officios, man

dados. pre~atOL'ilts, t:urLas de grria c mais aclos proprios ela 
,iw:isclie(;iío rern -lJUO sel'~ircrn; 

IJ) pa~sar procura(.'ues a1mtl acta.: 
c) da1: inr.Jerwncle·nt.r!menle de d•espadw as certidões ·ver-

1m-1n ar.l wn·bn·1n ou cm relaLodo, que Jorem pecliclas e :não 
Vül'Sarew sobre obj ccl.o de sep·edo; 

cl) assistir ás auclicncias, tomando em seu proLocollo o que 
nellas fr)r requerido c despachado, e o mais .que se .passar; 

e) Jazer citações; 
() acompanhar o andil.or nas diligencias dos seus ofi'icios; 
rt) a1:chivar os p!'ocessos, livros c parJeis para clellcs dar 

conta a todo tempo; 
h) servir per·anl.e o conselho de guena uos processos em 

i:u,ia primeira partr.o lwuvcrem servido. . 
c\rt. M. ·Ao secrdario .elo Supremo 'l'ribunal Militar in

cumbe, além das att.ribuieües administrativas CJUC lhe forem 
·assignaclas no regimento interno elo tribunal: 

a) assistir :ís sessões e conferencias para lavrar as re
spectivas actas e assignal-as com o presidente depois de lidas 
c upprovadas; 

b) lavrar podarias, provisões c ordens; 
c) receber e ter sob a sua guarda o responsabilidade os 

autos e papeis que forem apresentados ao tribunal, c apre
sentai-os :i distribuição; 

d) passar, .inclepende!J.temente de despacho, as certidões 
rJUe forem pecliclas, ele _livros, autos e documentos sob sua 

-guarda, e niio vet·sarem sobre objectos ele segredo; 
c) remeUer ao aurliLol' respectivo os autos com a sen

tc:nr;a de eonclemnar:ão ou absolvir;ão, logo que tenham passado 
em julgado. 

Art. 65. Aos ofJ'icacs ele diligencias incumbe executar as 
ol'clens elo auditor c elo pt·esidcntc elo •conselho ele justiça. 

Art. GG. Ao porteiro ineumbc apregoar a abertura o en
e~rramenLo elas a,ucliencias o das sessões elo ·conselho ele jus
LH;a, ,apregoar '? 1uzer a cl!am!lcla das partes c testemunhas e 
prover ao serviço dos auditor lOS. 
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TITULO SEG-UNDO 

Das incompatibilidades, impedimentos, suspeições c recu~ações 

C:\I'I'J'ULU T 

IJ.I ::i I;>; t:U"\IP.\'1' I UI J.l D.IIJ IC8 

.\I'L. r.'i. Xitu j.lfllli!lrl l'ltLl'rll' 1'111 t!XI!I'I;h~.in do ,:;tl'gn "" urn.:. 
r~i" p;u·a qtrt• l'orr:111 .rrnn1eada~. ni'i'o sô a~ JH!S~Oa!' 1.pru niio 
·I.Í\'C!I'I'Ifl a~ c~on,]ic,:.ik~ pa1·a a illVI•sLidum. eornu as flUI' I'Xnl'
eer·l'llr r:ar·gn, nl'l'ieio ou unrpi'L'g·o incourpaLiYul cor11 aqudlc' 
JHU'a .qrw fnl'illll tro11watlas. 

·.\rl. liH, Siio i:nrJnlnpaliveis: 
i", n~ ear·;.;n~ de atttlil.ut· e tllillisLr·n do SllJll'l'illl.l 'l'r·il11111nl 

llliliLa1' t.'·""' ll.ULI·os qrrat•sqtil'l' da magistr·;ll.ur·a, '"n111 os dt!
f!NII.II•ItLI'S t.il' l'lt•ic,:iiu 1.11.1 do Sl'I'\'Í(.'Il r:Jo ülisl.altll~l!LLI IJ das IIII'SllS 
t!ldLul·tws, ~~om cJmpl.·egos puiJlieos rel·l'i'buirJ'n,;, e0111 ·'r:ai'O'OS 
]1tllieiai'S, eorn os ofl'i1;ios rle jusLi.;a e cnHI o exeJ'cieio da 
advoea1~ia; 

2", os ea1·gos do :llinisler·io Publi1~n. i.le ese1·i\·iíes u soel·e
Lal'i o do Su pt·~;mo '.I' ri !Ju na! :llil i l.al', eont ·cargos dependt•nl.es 
de t•leic,:ii.o, •eorn o servko elo alislamenl.o e das mesas elei
Loraes, i!om eafl•:;os pol il!iae,.; I) ·e.om qualqUI!I.' outro e•u·go, 
ol'fieio ou emprego publico feclet·al, estadoal ou mu nieipal, n 
eom qualquer· pr·o.l'issfi.o Iibe!'al, eommereial ou induslt·ial, ~alvo, 
quanto ao~ pi·ornotor.·es, o I'.X~·t·cir.:io ·da advoeacia cm qualquer 
ramo elo dir·tdlo·.que nii.o seja o er·irninal. 

Al'L. nu. O eidacli'io eh•.il ou militar nornrJado pal'a r.:ar:go, 
o.fJ'icio ou empreg-o ineompativel com o que ;iú excree 1\ obri-. 
gado a opl.ar por· urn delles no ]'ll'azo ele '.!O dias, j:;olJ pena 
de ser co·n"lt.lerado como não tendo acceilado a HOHJCa~:iio. 

CA·Pl'J'ULO rH 

DU::i 1!\lPJWIME'WI'OS 

Arl .. 70. Não poLklll SI)!' exet·eido,.; sirrruiLalll'aiiii~IILI!, all.l't'
lJaLivanwntc' nu supplel.iYarne11te, pelo mesmo funeeinnur·in, -o,; 
cargos e ul'l'iei.os cu jus funcc,ões fo1·en1 deelal'adas iuaccurnu-
Javeis. ' ··· 

,\rt. 7·1. Nfio podern ser'\'ir· coH,iundamonle: 
:1.", os .iuiu•,.; mililtU'P.S, e111 gor·al, eon1 ·qualquer: dos J'um:

eiollal'ios do J\1 inisLerio Pulrl ieo ciu J'unceiona1:ios de ol'l'kios do 
;jusl.ic,;a que se.in Sf'U nseendenl.e ou dc.scr,ndl•nll', sogro nu genr.·o, 
ir.·rnão ou cu.nllado dul'::tnte o eunhadio, Lio ou .sobrinho e pr.imo 
co-irmão; · ·.. : : • 

2", na llli'S!lln enusn, -eonselho, l.r.illunal ou r•ir·cumsóripçiio' 
.iw.lieial'in. o~ nscL'Jllil~llf.,~~ e deseencleJJLes, sugr·o e l:l'f!lll'L1, ir·miio 
o t.muilado dur.·aulc o cunlraclio; 
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:-;~~, (lttnlqul.'/.' juiz rniliLal' Otl P~C~I.'Í\'iíu t'.(IJJI :ulvur.;·adtl tllln 
seja seu a~eendt'IJI.f.•, dP:-iet~lldPIJI.c•, sogTII ou g·t!IH'O, jJ•Jniio ou 
eunhadn dlll'llllll~ u eunlladin, l.iu ou sol.H·inllo; 

1,", ~~~ .illi%l!>' que ,jú l.h·er•em set·vido 110 tnPsrnn pt'rH;P;;~n. 

C,\.f>ITULO TIT 
JHS SUSPI~!Çi)!'S I' lli~CliS.IÇtti'S 

Al'l .. 72. São suspr•it.os os ,iuizr;; de qunlqnr>J' eal.l•gol'in qur>: 
o) l'orf'm i.JJ irn igos eapilaPs nu amigos int.imos rio J'l!n: 
/1) l:om PS[f' fivel'arn parf•nteseo til' eor1sanguinirladr" 011 

nl'l'inid:HIP nl.•~ r• 2" gT:'to eivil: 
r.· 1 po1· qunktur•t· mudo l'nJ'f'lll ini.PJ'Pssar.lns pal'l.ii:U!ni'IIWIII.t~ 

11n tlt•í•isão ria i:nnsa: 
t/1 quP, 11n;; t:int·o annns anl.t•J·ini'P.' :í dala da nnmraefin 

do t·nnseliJn, l'nJ·anl quc•ixn::'i(IS nu 1'1'•ns f•n'1 .pPoc~(·~sn t'I'Ítninal no 
rrnal n indir·.iar.lo Pi'a ini..-•I't•~sadn: 

e·, qur• l.il'f'f'f'ITI nt.L I Í\'>'l':llll lliiS si' is nWZf's nnlr•f•ini'PS 11111 
p!•Ot!P:':'<I> I!Í\'ÍJ t!Olli 11 indieiadn: 

() f'UI'i'Jll IJt•l't.ft•iJ'OS fli'I'SLIOIJ>Li\'US illl tJnnaf.at•ins dn inrJi
einrJo: 

IJ~ l'n!'t'lll da l:ornpnnhia :í qnal p('!'i.t'llt'f) o inrlieiarln: 
h) ~1'1'\'ÍJ't'In snit as ftl'dt•n;; dn ,.,~n tlll tio ~r·n r•.omn:.1.ndn, 

quando ••;;[,• .!'ti!• Hl'i)li~lHIO por far:lo l'Plai,iyo ao <:XI'I't:ieio 1iCi'Sfl 
r:ommanrln: 

i) I•Hnaram p:ll'if' l"'ssnnl "dif'r•el.anwnl•• na I'Pfii'''='Rfín rJi;;-
r,iplinnl' dn inl't·a,,tfín; . 

:i) enlllll'e••r·nm do fado na qualidadt• rle syndir:nnl.cR on 
cnmn llll'llllii'OS di.• qiJakp!t'l' •t:nmmis;;fío {l!l l.eibunnl; 

k) tlt•!'lllYI pnrti"ip:u;ãn nl'fieial do ni·inw, hom·r·t·r.·m dt•po;;l.n 
" f.t;nliarn de tl•!pt'n· eomo l.esU•mrml1a nn mesmo. 

:\ri.. 73. Em qualqllt'l' dos na;;n~ a1:i rna {lS ,iu ize;; r],;yoefít} 
dm·-~r· flOI' impr•didns, ainda quani:lo não ;;•o.iam J•••ensados. 

Ar I .. 71. E' pl'l'lll i t.litln no r·•)n, pn1· ~i ou SI' li advo;.mdn, 
pnr· nr:"asifí.n tln l'r.n·nm(;fío elo "nn:wllio dr' ;.ttll!l.'l'n. l'azer· as sun~ 
J'flC:nsn•;i:ir•,; nl•~ ,,i,wn do~ ,iuizp;; snl'Lt;ados, Rf'lll as motivar·. 

LIVRO TERCEIRO 

Do processo em geral 

TITULO PRIMEIRO 

CAPITULO T 
DAR Af:ÇtiER EX-DllLIC:TO 

Al'l. 75. Tndn df'lil'ln milil.a!' cl:i. Jogar n nrr:fín rriminal 
pnm impnRir:iin d" prna, nn. f'(n·mn rla ]Wt'sPnle h•i. 

,\1'1 .. 7tl. n lH'OI'f.'ssn t:l'inl ili!ll eomrr:n: 

n) por queixa; 
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b) por denuncia; 
c) e:t:-o(j'iC'io. 
Cada qual destes modos de exercício da acr;üo pócle ser 

procedido ele iiHJUeriLo policial militar. 
·ArL. 77. A queixa compeLe (L parte ofi'onclicla, aos ascen

dentes u desconr.lenLes, ao con,iuge, aos irmttjos, ao tulot o 
curador. 

Art;. 78. A denuncia compeLe ao l\Iinislerio Publico em 
todos os crimes miJil.nres, e a qualquel' •cidacliw nos crimes de 
-I"esponsabilidade. 

Ar L. 70. O procedimento e.r:-o(/"icio compete ao audit.m· 
nos crimes ele responsabilidade .au, nos. outros crimes militm·es, 
rJUUndo, esgotado o prazo legal, não l'llr apresonlacla a denuncia. 

Pal'agraplto 1mico. Nus ~;ircumscL'ipr;ões em que houver 
mais ele um aucl.itor o proeeclimento err:-o({ü;io eabe ao mais 
ant.ig·o. 

Ar L. 80. Ern Lodos os termos da acção in Lentada pelo 
ol'i'encliclo ou seu l'OJJresentante será ouviclo o l\Hnisterio Pu
blico; e, nos ela que o l'ôr, em qualquer elos outros casos rlo 
.~trt. 7G, poderú inte1:vir a pari e ofi'endicla para auxiliar ü 
promol.or ou ú auditor. 

§ 1. o A intervenção da parLe of'l'enrJida na acc:;ão publica 
é meramente auxiliar, niio lhe sendo Ji.cito produzir teste
munhas além das arroladas pelo accusarJor, ou interpOr qual
quer dos recursos legaes. 

§ 2. o Ao Ministerio Publico compeLe assistir, como parLo 
integrante do .iuiw criminal miliLar, a todos os processos, i:n
clusive aquelln. em .que ha,ia accusn.clor particular, perten
cendo-lhe tambem intervir em Lodos os termos da accusaçiio, 
aclclitar o Jibello e inLerpôt· os recursos que coubereü1, qtwr· 
na :l'orma•,:.iio ela culpa, .quer no julgamento. 

::\ri;. 81. A aeção popular ·comprehende não só a faculclaclo 
do denunciar, ·como tamlwm a de promover os termos elo re
spcdivo pi·occsso. mas niio exclue a acçiio cumulativa c eon
nexa elo Ministerio Publico. 

CAP.ITULO II 

DO FÕRO COMPETRT\"l'l'E 

~-\ri.. 82. A competencia elo ofõro regula-se ral'ione m.n
lm·im c ?'aÜone loC'i. 

Paragrapho unico. Os civis, co-réos em crime .militar. 
em tempo do pnz. rospondorn perante n f(1ro commum. 

Arl .. 83. Quanrlo o r•'n :l'ôr acr:usndo do vat·ios clelicl.os, dn 
mesma ou divPrsn natureza, cümmctLidos em Jogares diJ'J'c
rentcs, mas com uma só intensão,. ser:.í. ·competente o :fôro do 
Jogar da prisiio. Para os rJel i e tos commet.l.iclos a JJordo, em alto 
mar, ser{t eompetcnlc o J'ôro do primeiro porto em qun toem· 
n navio. 

ATI.. 8.\. Sempr·o que pot· cin:umstancias impJ•rwisLas 11fín 
1'<)r possivel, cm tJ.'éS sessões suceessivas, o ,iul.g::nnenl.o de algum 
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processo pelo r-onsellto originariamente compcLenLe, Lerá lagar 
esse .iulgalllrml.o pelo conselho ria circurn~r:t·.ip()ÜO mais visinha. 

Al'L. R:í. Susc.itando-so conflicto ele ,jurisclier;.úo enLre duas 
ou mais nul.orirJaclos da ;iusLiça militar. sor(t osLe resolvido 
pelo Suprr•rno Trilmnnl i\lilitnl', observarias as disposir,ues se
guinl.es: 

§ J." ·:\ au Loridado que susciL:H' o eonllicto remeLLer:'i. (t 
set:t•eL:ll'ia do Lrihunal exposição fundamentada do caso, aeom
paulwda \lo~ lioeumentos que lhe parecerem nccessarios. 

~ 2." Hece!Jidos os papeis, serão distribui dos ao ministro 
:t quem eornpeLir; este, depois de m:wdar sustar o anrJamenl.n 
do prow•ss•J ouvil'ú o pror:m·aclor geral dn ,iustica mili.l.ar, aprf!
selll.ar:'t o seu relalm·io pi:IJ: P-seripl.o " o Supremo ~l'ri])unnl 
rlisenl.it·ú a .questão. 

~ 3." Lavrado o aeclÍr:clão que contm·ú explieitamenLe os 
fllmlanwnl os da rlecisão. rcrneLtcr:í. o seewl.ario r:ópia rlelln a 
r·.ndn r11na ela~ aul.ot·irlndcs disputantes. 

§ "." Si ambas ou mai,;; autoridades :forem eompel.enl.es, 
'"ll'I'üi'Ú 11 [1l'11eesso nn J't)rn claquella f[IH' ]leirn,!iro con:Jwecu rio 
Jtu;;·o0io: si :!'orem ineompeLcnl.es, :l'ar:'i. o Suprnmo .Teihunal 
t'f)tnel.let· n pmeP5so ao füt·o rplf) .r;ompel.enle ftll'. 

CAPITULO III 

DA QlJló:IXAl D.\ DENTJNCL\ E DO PTIOCED!ME.WrO « EX-OPF!C!O » 

Ar!.. SC\. "\ queixa ou denuncia deve conl.er: 
a) a narração rlo J'ael.o m·imi,noso com to(Jns ns eirrmm

stanr:ia~ conhccirlas: 
IJ) o nome elo clelinqucnte, seu posto ou ompre;:(o, os sigLJaes 

r;arar.l.rrisLicos. si aqur~llcs forem ig·norados; 
c) as l'ar.ões de com·ieçfío ou presumpçúo da an t.oria e 

eumplicidadc; 
rl) nomeação das 1.esLemunhas c informantes, não senrlo 

aquellas nunr:a menos rle cluas, nem excedentes de cinco, e o 
valor provavel do damno. 

Al't. 87. Versando a queixa ou denuncia sobre crimr dr 
l'esponsahilirlacle, devo sct· acornpanhaclacla de jusl.ificaçã.o ou 
clormnwntos que fa•;.nm ::tCl'eclil.ar na cxistencia do delicl.o, salvo 
havendo cleelaraeão conelurlcntc ela impossibi.lidncle dn pro-
dneçã.o rle algnma destas provas. · ~ 

Ar!.. 88. A queixa ou denuncia, bem •como a promoçao rios 
termos nllcriore;;; r:lo rn·oeesso. podem ser feitas . por .111'0-
r;nJ•ador, inclepcnclenLrmenl.c ele licenr..a especinl. . 

· •:\ I' I .. Sfl. A. rlcnunr.ia devo ser offcrecicla, si o r•! o est1vm· 
preso, r.lr:mlro df• L1·es cl ias contados do ela prisiiio; si o réo não 
e~l.ivrl' Pl'eso, dentro do cinco clias contados do rccehimrmto 
rlo i11qur.•ril.o ou ela perprl.raçfío do crime. 

Arl .. fiO. Para a ohservancia destes prazos as auLorirlnr.Irs 
,i mi ieiaria~. logo qur.• reeclwrmn os incp1éril.os. mn.ndarii.n, {'o r 
rlesr,aeho, no proent·nr.Ior· gnral ou ao llOl'lndor r.la l'cspcei.Jva 
r:it·cumsct'ill'.:.ão, eorno no cnso couber. 
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Pat·n:;Taphn unien. O t•••pt·•·~r·nl.nnll' do ::llinis!.el'io Publico 
qur. inft·in:;·it· n~ Pl'a:t.n~ tln al'l.igtJ :lllLr•l·iot· int~Ot'I'Pt':'l t•tn multa 
de JOO:J;, a.il'•m ela l'~'>'f>OIIS:thilidade e1·irninal. 
· "\rL. 01 .. \ qurixa ou denuncia qur niin lh·r·l' ~~~ J'Pflui~ilo;; 

lcg·a~.·~ niio SI'I'Ü t'I'C't:•hida 1'111 juizo. 
· :\t•l .. 0:!. Niin s•• ad1niLI.it·iin ·Cilll'ixa~ ou dl'lll.llleias de• pau 

eon!.f'tt o Jill1o ,. YieP-I't•t·sa; clro 111n •:onLt•a n oul.1·n 1:nnjug-P, de 
irmão Wllt!.l':t i1·miin. d1• inimigo c·.apilal. dn atlvogatln ~~onLt·a o 
c:lir•nl.r, pelo;; ~:l'illH'" 1'-U.io eullltt•t'illli'llln nlJ!iyr•t· 1'111 .r:nnfido:•llt:ia~ 
no ext•rr:.iein "" sua p1·nfissiio. 

Al'l. \13 •• \ :tl't;iin t•t·iminal e:r-o/'(iGio St'I'Ú i:ttieiatla pot· 
mPin d1• ptll'l.:u·in 1m qual a aul.-ot·itladr•, t.•xtwndn n fado enm 
as :suas ei1·c·um,;l.aneias. ma1ttla1':Í · auLom· os pap1•b uu r.lu
eltllwnLns qtH' I h•· I iYI'I'I•tn sit.ln pt't.•:;t•llli>S, pat·a "'-' pt·oeetlnr nus 
l.nT·nw~ ultt•L·iot't'" tio pt•net•;;;;n. 

:\1·1 .. \'l!j. O fll'tWI'tii·ll!t'IILtt ~~;J·-ol'f'ir:in st.'t lt•t·:í Jogai' qun11rln, 
l'_;;gol.ac~-,s os p1·a:t.ns du ai' L. X!l, ns fll'fll:11ll01'"' dil .iusl i1.::1 mi
llirll' 11:10 apr··~~·nl;n·ptn a~ suas clrnuncws. 

C:\ lll'J'ULO TV 

'Al'f.. !15. Rr1:t•ltida a tJUI'ixa 011 d.-•nunein ou rx,wrlirln a 
pnt•l.al'in inininclnl'a do pl'tll"'ciinwnln r~.I)-o(f'i,io. s••gut•-s1: n ei
l.ntiio dn r.:•n pa1·a s.: n•t· prn~:r•;;;;nt· ,. dns !Pslt•munltas paen 
depot·cm ;;oiH'e o l'adn. 

Ar!.. !)(i. A eil.a\:fin pt'"·](· So'l.' l't•ila: 
a) pol' dP~paeho :na. nwsma .qunixa' nu denuneia. quando 

hGuvet• ele St!t' ei'I'Pduacla no mesmo Jo;:me da .iurisdie~;.[iJJ da 
nulol'idade que a mandnu fa:t.N': · 

IJ) .por parLaria, .no ll:lSO de prne•'cl imen [.o P.:r-n((ir:io: 
c) por Jll'eenl.ot•.ia. quando hntl\'PI' clro s••r fniLa l'órn do 

lo;:;nr ela ,iuriscli1:1:iio da :wtm·idad(' n quem l'•!r l'NfllCt'ida: 
rl) pnt.· r•diLaes, qnnndo o eil.nnrln r•;;liYPt' an~Pnf.t! em Jogar 

incerto. · 
Art. 07. A pnrl.aria. pl'f•ealoria on erlil.al, escripto pr.lo 

cscriviio I' nsúpmH!n prlo auditor. clC'YI'r:í unicanH:•nl.c conter: 
-1.", drsignn•.:iin da nu toridar.le que I' ar. citar·: 
2", o nome r.lo eif.anr.lo. o posto ou empecgo e -os signaos 

caracl.et·istil:os, si o ttnme l't'tt' ignm·arlo. e n dn cil.n:nf.c. qunnrlo 
niio Jôr o :\linisl.rrin Puhlieo: 

~l", o ohjrdn da cil.a(;iin: 
.i", o lng:u·, din fl hnrn en1 q111 1 o (~.iUtndn deve co.nlpa

reccr. 
A pre.-·atoria tl1•Yt' ~~nnl.et· 111ais n clr•signac-ã,o da auto

l'iclnde :í qual ,; dil·igida, T'ogando-se-lhr ;que a Jaça cumpri!'. 
:\t•L 98. Quanrln lwuYCI' ele ser eitado algum funcr:ionario 

pnhlirlo pam qualqurr acln do JWocessn Jóra ele sua t•r•pai'Li\:-iio, 
a autoridade que livm· ,cle Ol'clenar a citaçiio I'cqrtisiLm·:í rio 
t·nspN:th·o t>lwrc n srm eompm·rc_imenl.o. 
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:\1'1.. !l!l . .\...; t:iL:wf11•s ,.;únH:nL•• tlt• tlin pndPIIl ,.;t.•l' 1\dlas, c 
sem[lt'" n ""l'ií" e11r11 "anLc·t:••tl•·neia tl•• :!'• lttll·as, pelos ·IIWnos, 
t.lo ado pam l!IIt' ,,, ,·, tdtnd ... 

"\1'1.. lllll . .\'a t•ilat,;iw pnt' Jll't.•t::ll"l'ia t],.,.,. ,.;t•t·. eont.Jedido 
LtJI'Illll l':t.ZII:tYt•l, "''f.\'lll!tlO a~ tli,.;lmlt:in,.; I) r:u:i\itladPii tln 1.\(ll!l
II!UIIit:a•;i'in; ll:l 1]111' ,; fpit,a ]Hll.' Pr\iltlt'S t\t"'p, U i.t•l'lllO St!l' •tlt• 
:111 tlin,.;, nu de lill dia,;, qunnrln SI' lt·:tl.nt· tln "\t:t'P nu :\latto Gt·o,;;;,, 

A1·L. Iili. :\ eiL:tt;·:io l"',;;;nal l'l'il.a nn t'lllllr'\:n da e.:m~a t•,;
lPIIdf·-,.;•• a Lntlu,; "" Ll'l'iJl"" tlt•lla. \m,;l.antln pa!'a t•,;;lt•;; a t·iLn~:i'ín 
do J>l'tii:UI'at\"t' t·on,.;\ituid" ''111 .iui:t.n. 1.111 simplt;,.; prl'g·[w t:ltl 
auclil'llt:ia .. <i n ,.,·,n ni'it• \i\'t't' fll'tWtn·atlnt· OLt t•iil.•: PSLivet• au
st~n Lu. 

"\t·L. lll:!. Jlt•\'u n t·ilantlll as~ic:nat· l'l'ei\to ria eil.at;iio; não 
salwndu l'azel-n 11t1 ni\11 qut•t't'tllln. as,;i:;na1·:'t Jlllt' t•]\1' al;,;lll'tn 
t:lianwdo I''''" n\Tit:ial tia dili~- .. ,ll'in, tll'llltiJ>i'l'llltadn t\1' duas IP,;
i.t•tnunltas . 

. \I'L. \ttL ,\ ,.,.,.,.lin tl11 ,.,·.n ""lln il!tprH'Ia pat·a o juizo a 
l'nt.•.uld::uJ,. ,],_, pt·nsf:gtlit' ''III \,r],,, ~~~ lt'l'llln.o; dn ]H'neessn e ;;rou 
.i ttl;.rn nwnl o. · 

·.\rL. I OL Esl•' I'!'I'Piln ria t:ilnt.:iio dt•t'OI't'f• da re.~prdiYn. 
::w.,usnriill ''111 nutlir•tll:ia. >'Xt'-t'\IÜ> .qnnnt], ~e l.raL:u· tlt• eilaefín 
l't\qut•t·ida !"'ln ,\liuisl.cot·io l'uhlir·n nu !'PiLa t•nt· pol'laria. nos 
r:a~o,.; de pt·oePtlinwutn •:.r-uj'(ir·iiJ. qnr nfín dt•pl'llt\t.'. du :w
r~usnt:iin para \ll'ndnz i t· ;;t•n;; "!'fi• i lns. 

"\rt. IOG. O t·t'·u \>t'r•,;n a:<si;;lit·it n lndn;; n;; l••t·rnns do prn
cc:=:so. 

:\1·t. JOli. ,', pl'inlf'it·a ->'iLa\:ãn ,·, Lt'l'lllt> ''·""''lwialtlo proeP~"n; 
iodaYia. ~i o t'(•o p,;Li\'e!' J'ora;,ddo. pod••t·:'t a aul.ot·idadt'. pPII
clentA~ o· Let:mo da eiku.:iin ,r·diLa\, J'ul.'tllflt' a ntlpa r. Ri o et·imP 
!'til' do;; que admiLLt•nt nwna;!t'lll. pro:;t•;,ruit: nos trt·mo;; do ,jul
g-a nw n Lo . 

·.\rL. I 07. A lodo t~c,mpo fllll' n r,ln enmpnrec-a. nos et·im''" 
quo nii.o aclrniLlent tnt!llag·em. pt'>clt! l'PC]UI.'I.'CL' qur: Si' l'"P"l'
~nnLem as Ll'slemunha~ inquit·ida;; ••m sua ausf•llllia r• offPt't:t:Pr 
a sua eonLt·m·iedade ou o . .; clnl'UiiiPnl.o,; qu1! t,iyer ern sun dct·,,,;;n. 

C:\ Pl'.l.'OLO V 

D.\ PnLR,\0 E D.\ NO'l',\ DF. CULPA 

·Art. 108. J<'ÓJ'a dn 1'\ngt·ant.c clelirLn, a priMío, antos ela 
rmlpa flll'mada, ~ónwnt.e pt'>rlc ter Jogar .qnanrlo ef!lli'IH't'''I'Pl1l 
ns ~~omlit.:•ies scgu inlcs: 

l", ul'ime rm.ia pena fôl' de quatro annos ele J)l'is:io nu mnis; 
2", inclieios veltenw11lcii da er.iminalidncle imp11lnda; 
3", ordem eserirla da auloriclaclc ·compcLcntl': 
/j", quando o inclieincln reYcla a inte:n~·iio de fn:;d1· ou t.rntnr. 

desi.J•uir os ve~t.i:-::ios elo n·imc: 
5". t'JIWnclo o- fact.o produz g'l'::tV0 csr,nnclnlo nn pu h\ iro 

alarmr•: 
. G"._qnanrln o iwliPindn. ~~·m PJWusa l0;;it.ima. tlL•ixn ele n.~.·uclil' 

ú e 1 Lru~·.n o; 
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7". qunnrlo o indic:iadn, durante a J'orma(;ão da ·culpa, pra
fica nm·o d1·liefo, amene.a :í parle ot'fendicla ou tenla corromper 
ou .inf.imid:ll' as testemunhas. 

~.:'\rL. 10!1. Pm·a a cxislencia legal rios indicias vchementes 
acima al!mlidos ri p1·cciso que ha.in: 

1", dcelm·açií.o do duns tcstnmunhns, pelo monos, que cle-
ponlrmn ele sciencin. propria; · 

2", prova doeumrnlal nul.lJenLica ou direct.amente atLri
lJUirla no ré o: 

:~·. confissão. . 
,\rt. 110. A prisiio de que aqui se tr:ala pôde ser requi

sitada por meio ria l'enws~a rln. ordem escripl.a ou, nos casos 
m·g-r!ntes, por via lnleg-raphica, ou por qualrruer modo que Lornr• 
c.-•rla a exislcncia rla mesma ordem: 

Paragrapho nnieo. ,\ ordem de prisão scr:i expedida etc
uffido nu a J•cqur•r·inH!nl.o do Minisl.erio Pnblico ou do quoixoso. 

A rt. lU. Niio tcr:í. Jogar a prisão prevenUva rlo ind.ieiatlo 
~i houver decorrido um anno da rlala elo crime. 

Pm·agraplw un ieo. Nos r:lr:l icl.os .r:o.n tinuos parte-se pat·a 
r•slr~ efJ'oil.o do ullirno ael o praLiendo pelo réo. 

A ri .. ·J12. Qualquer eidarliio J•úcle, e os miliLares são obri
. g-ados, a prender todo aquellc .que fôr encontrado eommel.tendo 
dclieto milHar ou lf•nl.ar fugir perseguido pelo rJlamor publico. 

Sómente nestes casos se eonsirlera feita a prisiio em J'la
gTan te delict.o. 
· Art .. H:3. Effectuacla a prisiib em flagrante clelicto, a au
toridade militar.· a cruem liver sido o preso apresentado Iimi
tar-se-lla a fazer· lavmr o rcsper.l.ivo aul.n, cm crue mencionar;\. 
o :J'aclo da prisiio, as eier:um~lancias que a acompanharem, o 
nome rlo preso e a sua grarluar;iio milHar. s·i a tiver; mandarú 
proceder a eorpo dr dnl i elo. apprehcndr.r os rlormmr.nLos e in
strumentos do crinw, pant o rJllc rlar:l. as hnsnns nocessarias c 
i'ar:í remeUct· Lndn auLonrln, com o rôl das testemunhas, dentro 
de lt8 hor·ns, ao auditm· mais antigo da drcumseripção, que 
por sua veF. o remr~tter:í. a rJualquer dos promotores da ,insl.içn. 
militar pal'a proceder nos ter·mos da presente lei. 

,_,\.rt. :1. tt,. Dct;retnda a pronuncia, orclenar:l. ·o conselho .de 
invcsl.ign(;ã.o, no mesmo despacho. que sr.ia expedida a Ol'(]em 
de prisii.o do indiciado. salvo o dircil.o de menagem. 

':\rt. H 5. A ordem de prisã.o re.quer para a sua legiLi
midaclc o ·cnncmrsn das formalidades suhsl.anciaes seguinl.es: 

1". ·cru e provenha de aul.or· idade competente; · 
2", que sr,ia rsr:l.'ipl.a polo esnr.iviio e ass.ignnda pelo au-

cl.it.or; · 
3", que nomnie a pessoa que rleve ser presa on designe 

por signacs que a façam conhecida. do exccnl.or; · 
,;-", que declnrP o 1notivo da prisfio: 
5", que seja dirigida a qurrn fôr cornpel.enl.c para. ex

ecutal-a. 
Arl .. :I.Hi. Preso o indiciado. a nutoriclnrle clartí clr,ntrn dn 

2.1 horas uma nota por ella assignarla, ila qnal farú r:nnslm· 
o mol.ivo da prisiio u ns nornrs rln nermsnr.lm· c dns l.esl.emunlras, 
]Javenclo-as. · 
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A r L. :11 ~·. I·[avcndo mandado rlr, prisfLo, a respcCltivn. cópia, 
::;.ssi:.;narln iH•lo aur\ilo1·. equivalerá {, nota rle culpa. 

At·L. \J~. :'i"a primeira oer:asifi.a 0111 que o indiciado -eom
parceel: pt:t·antr: o aucliLOI', fat·-11!0-ha este: as seguintes 1Wl'
;.;un1.as: seu nonw, filiação. irlarlo, estado, profissfto, posto ou 
;n·aduaefio. naeionalidnclc, lognr do THl~Dirnenlo. si sabe ler.· r: 
esct•evr•l', pr.•r·gun1as ossns rpw, sob a rlenominar:fLo de auLo 1!1' 

qualil'iea(:iío. sel'ão rcrluziclas a esm·ip1o junlamrmle c:orn ns 
respostas. 

ArL. ·11!1. Quando o réo estiver fór·a da .iurisdic(;iio ela 
anl.m·irJnrl1• que rl••et·ctar a pl'isão, ser:í. esln. rcqnisil.ada por· 
preeal.oria ao nnrlilrll' ria eit•cJnnser.ipçiío em que o mr:smo sr, 
n dtnl'. 

A 1·!.. J:?O. ·:\s ordens dr pt·isfw, clr,pois de assi:;nadas pelu 
::tuclil.oT·, set·ão T·ernell.itlas ao inspcdor da região militar on :í 
anl.oJ·irlnrle eot•t·espondenLe da ,\rmacla. si ·'"" traÜH' ele mari
nheit·o.~. que designarú o milil.m· ou miliLn.rcs que dcwerüo •l:ll' 
excuu(:-fto :ís mesmas. 

1:\rL. :121. Na exl!cnr:fio rln orrlem de prisií.o ohservar-se-ln1 
o SP.gu i.n I. e: 

§ 1. o O executor far-se-ha conhecer· e. tendo lido ao réo 
o manrlnrlo 011 a preealoria. inl.imnl-o-ha 11ara qno o auom-
panlle: . 
· § 2. o Sómenlc .quanrlo o r-•!o desolJcdecer e procurar eva- · 
rJir-se porler·:i o excuul.or empr·c:;:-ar o gr:ío de força necessario 
para effecl.uar a J1l'isiio. . 

§ :3 ." Si o r•in resisl.ir eom armas, poder:'!. o executor us;H· 
as .que cnlc•nth'l' nrrt:ssal·in;; :í. sua clrfr•sa r para repellir a op
posi(;iio. c. •'m lal r;on,innc.l.urn. o fer·imcnlo on morlc rlo r1~0 
ó .iu:;tifieaw•l. JWO\'anrlo-sr: rp1t~ de onl.ra maneira eorr.ia l'isc•n 
n. vida rlo Pxer:u I.OJ.'. 

§ .'J." E;; la rli;;pnsit:.ão comnrr.henrle quacsquer pessoas qut.• 
prcsLarcm auxilio :í exccn!:'iio do mandarlo c as rpH' prcnrlr•l'cm 
algucrn cm J'lagra.n le, h cm e o mo as que ajudarem a rc~isl eneia 
c quizcrcm Ut·nr· o J1rcso r lo poder do executor. 

§ 5." Si o 1.·éo se 11l()l.tcr cm a·lguma easa, o execnLor in
ttmm•:'t. ao dono ou inquilino rlclla para que o entregue, mos
tJ·anclo-lhe a ordem rlc prisão o fazendo-se conhecer: si niin 
:fôr immcrlial.amente obcrlceido, t.omar:.í duns testemunhas, ''· 
sendo de clin. P-nLrnl.~:í :í. :fm·,;.n, nrromhanrlo as portas, si prcr:lisn 
ft,l', e ele l.uclo lrwrará auto. 

§ G." Sendo de noite, praLknclo o que fica disposto parn 
com o morarlor ila ~asa. n nxP.cuLor, :'!. visl.rt de tcslemunhns. 
tomar:í. torlas as sall idas. c trcs vezes proclamar:'!. incommn
nil)avcl a diLa r.asa, e logo qne nnmnhcecr procerlerü nn fórmn 
do pm:a:;1·apllo anterior. 

§ 7." A rmLmdn. na ensa é pcrmitLidn, mr;;mo :í noite. 
;;i, tendo rwlla enLrarlo n preso, ele dentro sr• pNlir Ror~eorrn. 

§.R .. " ü mornrlnr dP. uma ensa que se ncg:u· :í. entrega. rlP 
nm et'llllmoso que nrolln ~·• oerm!l.ar sm·:í. 1:ondn~itln :í p]'(:sr•rll:.a 
tl.n. au10I'ir.lacl•• dvil eompel.cnte pm·n sm· pl'ocros~mlo eomo t't'
srsLcnLc. 
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C.\gl TU LO VI 

il\ :;\JJ.;J.'i,\nllM 

:\r·!. I~:! .. \ J1l'isiio pr·r•Yr'nl.ivn. pr'tdP sr.•!' l't'lnxnrln po1· me
nn.~.!'Pnl. 

:\!'l .. 1:!:·1. Nn;; dt•lil\los r•rrjo maxirno di• jlf'll:l l'c't!' IIW!lfll.' r]e 
qrralr·u ai!IIOS clr• [l!'isiíu. o.~ r·c.'•o.~ "'' Jii.H.Ir•J'<in li\'l':tl' solto.~. dP;;rlr! 
qut• llrt•;; SP.ia r:nrrr:r·rlir:la a 111t'1Hl~f'l11 ]'"la autn!'idadf' enrnpr•
l.r• 11 I. r• • 

:\1'1, ·I :21. :\ nwnagPI11 sr.í pr.ídc' ser entwr'dida pi' lu t•.nnsr•llrn 
rlr• in\·,.~Li;.:·ar:.iin, t•aiH•rHln .l'l'f!U!';;o Ynlunl.ar·in par·a o Sn[ii'Pl11n 
'l'r·ilttllral :\íilil.ar·. quawlr1 l'r'tr· elln. nr•g:ula. 

·,\J'I.. I :!ri .. \ nwnag·r•m prír.le ;;r•t· r:nnerr.litla nn rYI'I'ir!ial no 
flt':tii!JillllWillrt, c·.idar:l•• nu Jogar· f'Jll qur Sr' aeh:tt' r• llw l'r'•r· rlP
si;.:·lladn, dr•,·t•IJdn o enJJSI'llto dn inyroslig:t!:iin ter.· eir1 Pnn;;irJPr·ar:iio 
ns r'ir·r·un1~1arll'ias do et·inw e ns Jll't)cr•dentrs rlo acr:usarlo. 

~ I,"·:\ lllt'lliiA'I'Ilr ~,·, Jllldr•l':í ;;r1· r:onr!i!dida :í p1•ar,:a rh: JWrL 
nn sr•cr :l>';it!!llr'ilradn nn inLPJ'in!' rio .quaJ·J.r•l. r•;;talwlt•r:imc•nln :t 
fJill' i'"'''l.l'llr,c•l' ou llr~> :l'r'tt' dro~if;'Jlfltln. 

~ :! . " Ao l'f•inciclrJJl.e niin Sf' con~edr:r·:í mcnagr'm. 
Al'l.. l:!ti. O militar.· qur: l.i\'1'1' nlll.ido mPnagnm e drixar· 

rln r·rHnpat•c•c·.r•r· a algum ado .iudir~ial p:u·a que ;;wja r:itaclo ou 
niin ftllr.il'l' .<cl' r·il.ndn PU!' l'ur·lar·-~r! :í c·.itaç:iin ou que I·el.iral'-SI'! 
do ltlf!,'at· quP HH' 1'1'H' dt.':-·dg·nnd" puP Jnenag·ent, S(lt::í pt·,:sn ~~ :nfin 
i""'''i':Í nrnis lhTfll'-~r· ~nllo. ale~"' cll' Ílll'fll'l'C'i' rw,; pena;; dr~ 

dt~;-;(ll'(.~fi n. 

CA PTTULO VTT 

DAS PHOVM:; 

:\1'1. ·I :?'i. Cnn;;Lii1H'I11 1wm·n: 

oj o c•nr·pn clr' dPlir·.Ln: 
li) n Pxamr! dn ln;:ml' onrlP n dnliel.o l'oi cnmnwLLido: 
c) n.~ ar·nw.~. insLt;lllllt'l!lns e nb,jPr:l.os do r.lelieto; · 
rl) a~ lr'sl.r•mtnrlras; 
r:) n;; r:lnr·.umenlos: 
{) n en n I' i Si< :i o . 

Sce('tin l- Dn rm'}JO de rlcliclo. 

• 

A pf.. 12R. Quando o dnl ido .f(lr dos que deixam vesl.igios 
e sua verificar,ii.o depender elo .iuizo dr pJ·ofissionaes, a auto-. 
T"iclndr nonwar·:í dou;; ]Weil.ns, p0lo rneno~. e, cm falLa desl.es, 
rl11ns ;wssna~ ·r·rennhreirJarnr.ni.P dr bom senso, e, fazendo-as 
pr·rslat· o r:nrnpr·nntisso eh: lwm f' l'iPlmrnl.r. ck;;cmpenlmT"rrn os 
rh•\'PJ'rs rln rmt·;.:·o, r•rw:u·t'I';:;Ttl-as-lm ele cl•~Sct'C\'éJ.', con1. loda.s :l$ 
cir·crlllJidaru··ias. qna11lo oh,;et'\':ll'cm. 



A1·!.. L:!!l. ?'lu nulrJPll\;.~o du:; J'll'l'iLu . .; a aulol'ir.ladt: pt·ul'urirú, 
::;alvo uatiu cltJ urg't•Jwia: 

u) o~ nwtlir:n~ ,, eit'lll'gi.:ír:•s t.lo Exc•J·r:ilrr ,. da ~lai'ÍIIillt; 
''·' o~ [tllltl'lllttl;r:ulieu,; tleti,.;a~ L!Ul'pul'a~~-,,., na l'all.a da

qur;lll'~: 
C) IIli faJJ.a dtJ UI!~ 1\ lll.li.J'IIS, n,; IJ!Pt]ÍI'I),; I' plilli'JIIlllJIJLILit:O~ 

Llus ... .;Lalwi•JeÍJJJmlt.us ttult!ir:.n,; J'r•dt•J'UC'S. 
l'aJ.'agnqtliu unieo. Os pi•J·iJ.rt,; IJIJt:, Sf.'IJI .iutil.ll II!IILÍ\_'u •. 11iuJ 

SIJ \ii'U . .;lal't:l!l, ,;r;t'ii.o mulladu,; Jll:la aulut·Jdadu ·IJUe Jll'L'Sidlt' au 
adu n 111 :.iU:j; a HlO:j;OOO. 

;\J•i, ·\:30. () 1!01'\10 d1.• d1:liel<l jludtJI':Í :il'.l' i'l.'i[t,i 1'111 1\111111\IIIJI' 
dia I' liul'll, I' Sl'lll\11'1' I) ,.;i)J'I't ll!liÍS J.li'UXÍI!llllll<'l!i.l' LJUC• J't'1!' jliJ . .;
.,;j\'I'J IÍ \IL'I'jJI'Ll'UI,'Üu do et'ÍIIW . 

. \1·L. ·l:~l. Ccuwluidn:-; a:-: tlhi-ii'I'YatJÜt_•;-; P PXnnu.·~, 11 ~.~~t:J'IVi\11 
t·•·tluziJ·:í 11 aul.o quaJ!i.tl ut:l:fll'l't\1' 1• a~ .l'tlSJIIISla,;; dus i'"J'il.o,; atts 
lJliP:o-:ilu~ dn au!Jll'idnd~.· P da pat:Lt~: t.•si.P auLn SPJ':Í w;~ig:11ado 
pr•\a. auloJ·itlatlr•, pt•t·iLo,.; 1• tlua,; l.t•SLI'II\Ulllill,;, Jl"l" l!Je!Jlls. 

l'aJ·a;o·J:ttpho unir:o. l'odPrn 11~ 'JH'I'iln,;, ,;i a,; r·iJ·cuJn,;\aur;ia~ 
o t~xig:iJ·t~lll. r.·uqtH~I'L'I.' p1·azo, que nãn c•xet.~dc•r·i.Í clt! Lt•c•s dia:-;, pal'a 
LLJ.li'I~St!lltHt'ell.l a~ :-irta:-; I'P~\IOSln~. 

At·L. ·\:1:!. :'\i a \'l'l'ii'ietwi'io du l'ael.u <! ~ua,; •~iJTLIJIJ,;\.aJICJas 
niio Llt•JII'!td"t' dn juiz" dt! j',J•nfi~~inJ!lt<•,;. 11 aul.nJ'idad<' Jil'ner.~
tl•! J';Í p1 :~~rntlJ! H' I! L c• ti o t'''"Jll'C Li \'o <.:xlllllt.• n ~~~ l1• J:mo~ da ,.;er:r;iio 
~·we·u i n L1.~. 

Ar!.. t:l:L Si ·11 dr-lido Jr'11· do;; CJll~' n;in dt•ixaln \'P,.;I.i;.;ius 
ou t!Sle,.; !.il'eJ·em dr·~applll'f!eido, a nul.oJ·idatlr•. na ÍIIIJUÍJ.'i(:iio 
das LesL•:munlias, a,; Jw!·gunlar·ú niin ~,·, aeOJ'"a dn r:J'inJi.nuso, 
eon1u da exisLeneia dn dolidn ·~ ,;ua . .; c·it·•:umslancia~. 

·:\l'L. ·.13'•· O eoi.'Jl'.l de dei i !.!lu LL•m eomu r:.OJI!Plc•mt!l!Lu uult·os 
exanws, Laes ~.omo: 

a) cX'allH! de . .;anidarle: 
b) \'t)l.'il'ie:wiio Llc ob.iLo; 
a) ;m\.op~üt:;: 
11) r!xanw~ ellimieos. de. 
l'arag·J:apho uni1:o .. \ . .; J'f'IOTa,; l'lll!tJ<!I'J!t•nLt•,; a" i'Cil'po de 

dt:lidu ~iio i:;ualnwnLu applieavei,.; nos ouLJ.·o~ exames. 

Sr.:C!'<io 1 r- Dos t•:rUIJ/.(!S IJ buscas 

ArL. t:3ií. Al•i111 elo r:nl'\10 eh: tlt!lklu, a a.ul.ot·idarln Jil'n
c••cii·:J.'<Í pr~ssoal!llt'I!Lt! :t .. xam<',.; c• lnJ,.;ca>' l!ll logaJ• do dt•lidtJ nu 
HO domit;ilio dos indiciados anlnJ·es ou r:umplieus. faY.•:ndn lavt·at' 
eil·r~um~LantJiado aut.o d•~ ludo .quaut.n obst~J·vaJ·. eon1 detit:I'ÍJH:i'lo 
ria. lnt!alitlade c ,i.ndir:a• .. 'ii" "" .qmwsqut•J· iu(iieios. apr>l'ehes:iu dos. 
in:.;I.J.'IllllCI!I.os do el'illw c: IJlHlPSlJllt!l' niJ,jedo,; su,;ppil.11,.;: L', depois 
do auLiwntieat• l'SLc a.ulo, Jal-o-lm as;;ign:u: 11e!a,;; \t:,;l.emunhas 
que, em numero C] L\ duas, pllln menos, houvt•r· elmmaclo. 

u\rL. :l:3G. PaJ·a fJLJI) a aulnl'idarlt• possa :l'aZt'l' os <'!Xarnc;; 
rlomieilim:r•s d•3 qu•~ lra\a u m·Ligu nnLet•iot· e da~ buscas pal'a 
nffr:duar· pris(íes ou appl't!ht!IH.leJ· as m·nw~, insl.l'tunenl,os o 
objot:los do c.rimt!, ú preuitiu 4\Llt: liajn indícios vuhcrnenLes ou 

,• 

. 
:· 

,;. ,. 



10(1 ANNAES DO SEN.~UO 
' 

1'1111dada f•J'IIilal>ilidwle •.la •:Xi.-;LuJwia Lf,, l.av.-; <!1111gas ''" du t:J'J
lllillll.-;11 "'' lu;.:·ar tlu ]JLI:;ea. 

"\rL. l:J'j .. Podeu.t as auluridadt•:< J•I't.ll'•~dJ•i' :i 1'''"'':1 i"'·'""ai
rnen L e ou por meio c1 c maudaLlos. 

Art. :l38. Os maudat!Ds du l1t1:<u:t t),,,-,.1,, l'tJI'JIJallllt'llit•: 
J", indit!Ul' :1 f:US/l jit)lO PI'U/II'Íel.HJ'ÍO I) illqiJilillu, UU IIUIIICI'O 

r: si Luaoão rJella; 
::!.", ljCSCl'CVCl' a CUUSa Oll ll"lll'"ll' a pt)SSUU lJl'OCUl'Ucla; 
:3", sér escripLo pelo eserivão c assignado f11Jla autol'iclado, 

eU III uni em de pri:;üu ou sem c lia. 
Ar L. :l:3!l. {J mandado tle busca <LJUe nüo Li ver· os r·equisiLus 

adma niío (, oxequivul; e o executor que eom elle pt·occdet· 
serú punido com um a Ires mexes ele prisão, si a entrada se 
realizar· de dia, ou com dous a seis mezes, si ú noite, sem pro
juizo elas penas um que incorrer pel'as violencias que praticar. 

·Ar!, . J .10. "\ eX'er:uçüo dos mandados de busca 'compete aos 
nl'Jiciaes dr>. diligencia, que SI' J'nriío aeompanhar ele duas tes
l.emmlhas que o~ possam depois abonai.' o. clepur, si rur precis·o, 
para .iusti.l'icaçCto dos moLivus que determinaram ou Lornarurn 
legal a enl.rada Otl J.izm·am llt)!!t~ssm·io o emprego ela rorça, no 
e aso elo ·opposição ou resistencia. 

,\.rt. i H. A' noite, em nenhuma casa se poderá entrar, 
,;alvo: 

1 ", 110 caso ele inccuc!io ou inunda(;ão; 
zo, no rlo imminenle rui:na; 
3", no r.o se ter ele dentro pedido soccorrcr, 
.~", no de se estar nel!a commuttendo algum crime ou 

"io!Pncia contra al~'Uem. 
·,\rt. ·H2. Antes ele entrar na .casa deve o ol'ficial de dili

~···nr;ia let· ao mm:arlor o mandar!o ele busca, e intimai-o para 
rJI'" abra a porta. 

,\r!.. ·U:L Nüo sendo obedellido. pocleeú arrombai-a e en
l.nu· :i Jul't.:a; e o mesmo pratieru·ú com quaJ.quer porta interior, 
armario ou outra qualquer cousa, o:ndc· se possa c-om runclu
menlo suppôr eseondido o que se procura. 

Art. 1.\.4. l<'inc!a a diligencia, lavrarão os executores um 
auLn de tudo quanl.o occoi'l'er, no qual tamlwm clescreverfío as 
r:nu~as, ]Jt!Ssons c Jogares onde foram .achados, e o assignm·iío 
r:nm as lcsLemunhas prcsenciaes. 

Ar! .. 1Hí. No caso de se nfío vel'iJ'icar o ac!Jaclo, serr~o com
municadas a quem tiver sol'frido a busca. si o requerer, as 
pl'ovas que li ou vet·em motivado a expedição do mandado. 

,\r L. Jí G. 0,; manrlaclos de busca tambern podem ser con
r:r•didos a requurimcnlo ela parlr; cotn cleclara()ão elas razGcs 
por fJUC presumem acharem-sr' os objectos ou o cr.iminoso no 
In::mr indicado: ü, quando tacs razões não forem logo justificarias 
po·r documento. ou apoiadas pela :rama ela visinhança ou noto
rierlar.le publica. ou por circumstancias Laes que constituam 
vehenwntes inc!icios, exigir-se-ha o depoimento ele duas tes
temunhas, que cleverü.a dar a J.•azão da scieneia ou presumpr,ão 
J]Ue Loern elo que a pessoa ou cousa est.:í no Jogar designado.· 

Art. :ll!7. M·esmo nas buscas erc•o([ido, iavrar-se-ha pré-
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viamenLe, Ull dupui::; du d.i't•duuda a dili;.;·"''ei:1. ,;j " t':t"' 1·,-,,. 
ut•;;enLr~, a11lu ·~SJ.Iucial eu111 t.kelanu;ãu tlus Jlttolil·"~ ti•' ~""i'''ila 
quu <'unslat'UIIt eJn .iuizu. · 

AL'L. l!t~ . . \:; arma~. iu,.;ll'LI/III,lll.u,.; ,. ,J•.i•••·i"·' "" t'l'ittt•' 
s•~r:iu aJJI.IJulll icados pela auluridade :lpJ.Il.'t~lteu . .;ul'a u t:uuser
nuio,.; e111 ,iuizu, JHil'CL sut·enJ [ll'C:>cnles aos lCI'llltJS da .l'ot·Hmr;i:'w 
dtt r:ulpa e du .iul:;amenLo. · ·· 

Os Ll'iltutmes provideneüu·ão uo senlido tk ~e resliluit·etll 
a ~eus d•:t11u;;. us oJJ.iudus uu valurus UJJpi·eheJJdidos .aos ·r:rimi
JJUsus ~~ os que ft!lllnun vindo a juizo ]mr·a a JH'OI'a elo c.:rirne, 
urna Yu;t. qnu nfiu Jw.ía ilJJfJU!OJJUI.:·ão rundar.la du Lul'Ceiras pes
;;oas u si put· lc•i nií.o l'ot'elll perdidos pa1·a o Bslado. 

Secçüo IJI --Da~; testemunhas 

ArL. 140. As LesLewunlJUS ut'l'erücidas pelas parLes ou man
dadas not.ificar pulu audilur sfvo obr·igadas a compal'ecer no 
Jogar c l10l'~t que lhes forem marcadas, sob pena ele serem con
duzidas presa~, salvu molestia clevid::t:mente comprovada. 

Paragrapho unlcu. Na reincidencia serão punidas com cinco 
a 15 dias ele prisão imposta pelo respectivo Conselho. • 

.Art. 150. As testemunhas devem declarar seus nomes, 
idaelc residencia ·e condi~'ão, · si são parentes, e em que gr·áo, 
amigos, inimig,os ou dependentes ele algumas das partes, e 
dizer o que lilws i'ur· pergun Lado sob1·e o processo. 

Al't. 151. Não podem ser testemunhas o ascendente, o des
eenclente, mulher, os filhos alé o 2" gráo civil, o menor de 14 
annos, o inimigo capital e o amigo intimo. 1'odavia poderá o 
Consolll·o de Investigaçã-o tomar o depoimento dessas pessoas, 
para dar-lhe em exame postel.'iol' o credito que merecer, sem 
que taes testemunhas sejam computadas no numero indicado 
llll al't.. 86 lettra d. 

ArL. 1G2. Além das testemunhas de numero seriio inqui
l'idas, sempre que J'ur posslvcl, as pessoas a .quem ellas, sobre 
pontos capilaes do processo, se referirem em seus depoimentos. 

Art. Hi3. A:; LesLemun!Jas serão inquiridas cada u:ma de 
per ::;i, sem que umas possam DUvir o depoimento das outras, 
nem as respo::;Las do autor e do réo . 

• -\.rt. 154. N en11Uma autoridade, nem as partes, poderão 
Jazer pet·gunLas que 11ão tenham relaoão directa com a causa; 
u tuelO quanlo as testemunhas disserem de ·estranho ao pro
cesso, ou que lhes Lenha sido perguntado, não será escripto. 

Art. 155. Podem as parLes <.:ontestar as testemunhas, pro
duzindo as razões que tiverem contra a verdade do depoimento, 
lJern .como declarar circu:msL:mcias ou defeitos que façam a 
LesLernunha suspeita de parcialielade, ou indigna de fé. 

Art. 15G. As testemunhas que residirem l'óra ela circum
scrip~'ão cm que se procccl~r :.i :1'or~1açi!:_o ela culpa, poderão 
clcpôr por meio de precatorm, com c1taçaoo elas partes. 

§ 1." O auditor a rquem f'ôr dirigida a precataria, assim 
que a receber, mandará, por despacho, que a mesma seja cum
prida e convocará clous officiaes elos constantes da relação 
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a qut· ~t· I'PI't•l't' o iH'l. _!!), S I", pai.'U., uu dia que d~:.;jg·uu.J' 1 pro
t:c•dt!l'f'JII •·111 eull~t·lliu <'L .iuquit·.it.:ãu L'L'dida, guul'llado o dispuslu 
110 w·L. J~. ~ :!." 'J'erwiuada a i·ll(jllil'it;i"LO, u audilui' dc!\'01\'PI'<'l etllil a 
JllaXilua pJ.·eslt!Za tt preeaLol'ia assi111 eUIIlJWidu a·o ,juizo depn.:-

wule. "\t'L JGi. Si ulgunm das LeSLL'Iillllllws Jwuvoo~· ele auscu-· 
Lar-~u. ou pela sua idade uu mole~ Lia possa l'l'OVavulmuu Lu 
JJiui'J't~t· ualt!S do J.ennu da JH"rJ'Va, podN'Ú l:iJ!l' inquirida em 
qualqut•t· dia e uu log·tu· um que se adnu·. 

"\'l'L JGI:\. A,; LusLemu•u,Jm~ da l'ot·mat;ão da culpa Jic'lllll 
o!H·iguda,;, emcruanto nrw fiadtn· o vroc·esso, a eommLHiicar· ao 
audiLo1· qualquc~r mudanva ele rcsiclcneia. 

· J>tu·agTapho uni cu. A t.mus.ft~l'ClH: ia da LP~I.ern u'rilia 111 i l ila1~ 
para uutru c;uartlit;ão srj se Lot'llltJ.'Ú ul'J'ueLiva depois que liouvet• 
pt·t•sLado o S('U depoimcnl.u. qw~, em easo de set•Yit;o llliliLat· 
w·gt~nlu P indiuensavel, p(1de ~m· tomada ai!Leeipaclanwnle, at.l 
jii!I'}JI!l/111/1/, rl!i '/IWI/l.Oi'Üf.l/1., 

AL'i .. J 5!!. Quando duas ou wa is LusLumun,Ims cliver:;ircm 
;:;ul.iru vonlos e~,;ellt~iae,; da causa. o Consell1o de lil\'tJsLiga()ãO 
a~ pe!'guutat·:i em l'a~u uma da uuLra, mwnclaudo quu expliquem 
u diYet·g·u1wia ou eouLradiçrw. 

"\,t·L. u;o. <]uaudu IIOU\'Cr mais llu nm indiciado e as les-
LeJilUlllias não clt•JHtzerem e-nnl.ra um on outro. a respeito de 
quem lla.ia yehu1nent.es .iodidos dtl eriminaliclade, podurú o 
t~ou.~cllw de J m·esl.i;;tu;fio, e;r:-u((iC'iu, inquiri!' mais duas ou 
lrcs testemunhas súm,~nlu a rt;Sl"!ito desse indiciado. 

Secçtio I V- Dos doc·wm.enlos 

ArL. HiL Qom a. quei:.ca ou clenu:nda DU com .a tle:l'esu, 
1 ,udem as ]Jartcs ;juntar ·OS documentos que entenclere:nr, uma 

•v e<~ 'll w~ : 
a) \'I!Uhani acompanlmdos ele traduct;úo autl!entilm, si os 

ori;;inaes forem eseriptos cm lingua estrangeira; 
ú) ~endo parLieuJarcs, tenham a i'irma elo RignaLal'io rc-

conlwcicla pot· Labellii"~o; 
c) não ha.imn sido -obtidos ríor meios tJJ:.irn~nDsos. 
::\:rL. Hi2. A1·guido dt! falso algum documento, si a falsi

dade :l'ôt·, seus earaete1•es exLrinsie<o~. ,certa e inclubi·tavel :'t 
primeira inspeer;íuo, nuwd;~ri1. o Consellho ele Jnvr!st.igar;ão c!es
cntranhul-o dos autos; s1 cl·ependcr ele exame, ·observara o 
]Jl'OCCSSO seguinte: 

§ L" Manclarü. quu o argue'nte offere()tt JWO\'lt ela i'alsidadc 

110 teemo de Lrcs dias. § !.!." :]!'indo este, Lcr:í a parLe contraria Lermo igu;:d para 
conlcsl::u· a rguivã'o e pl·ovar sua contestaofio. 

J§ 3·." Co:nlliu80S o~ au Los, com ou sem a!legftt;:.úes Jínaes, 
que as partes poderão produzir em carLol'io, o Conselho de-
cidirú dcfinitivameute. 

li . ..... f•' 
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~ 1." 8i a lle~;i~ão i'õt· uHirmaLivu, llt.bellLt'aJJinulu o du
eumenlu, nHutdal'ti. rorncLLel-o, co111 o vt·ocesso ltavidu, uu mi
uislot·io pulll ieo. 

].;sla remessa torá lambem Jogar fjuaudo o Cousellw d1!J.' 

lug·o put· J'also .o clocmncn to. 
§ G." Si a Jalsiduclo não fur rcconlwcidu, lH',oscguirá a 

euusa seus termos. 
·ArL. 10::1. Qualquc;r que i'Ul', pot·úm, a dccisü.o, não i'tu':'L 

caso ,iulgudo conl.ra processo posterior de :fulsidaclc, civil ou 
crinünal, que as partes possam pr.omover·. 

ArL. '.LG-1. A arg-uil,!ão elo falsidade J'oita peraute o Con
sellto de Guerra scr:i processada na :l'órnm do urt. 270. 

Sec~:tw V- Da confissão 

Arl .. Hii'i. ]~' expressamenLc vedada aos JlllZCS ·üs p:u'lt:.s 
u\rt. 107. Nü.o l!Orworrc·ndo outra prova, a cottfissü.o du 

ddiclo. · 
Art. 1GG. A confissão p1·ova .o dcliclo súmcnto quando 1'eila 

c1n ,juizo competente, :l'ur exponlanett e livre c con·J'ormc com 
as cit·cumslaneias ele facto. 

ArL. 1G7. Nü.o concorrendo outra prova. a. conJissü.o elo 
delicGo sujcilarii o confidente <Í pl!na immeclialamenlc menor 
que aquclla cm que houver incorr·ido. 

,Arl. JGS. A confissão toma-se por· lermo nos uulos, assi
gnado pclo coul'ilcnLo ou por duas lesLcmunhas, quando ellu 
11ii·o saiba, nü.o possa ou nü.o queiL'a fazei-o. 

"\:r!.. Hi!J. A confissão .ú rel.t·aluvol e cJiovisivel: nclll .quandu 
feita durante afonnação ela culpa, püc Lermo ao processo. 

Secção VI- Das 1ll'eswmpr;ues 

tArL. 170. Sü.o·nocessarios indícios vehementes para a l)l'O
nuncia elo .r6o. 

Art. 171. Para que as p1·esumpçúes constituam prova plena 
ú indispensavel o :concurso das trcs condições seguintes: 

i", que o Jacto o as cireumsLancias constitutivas do clo-
liclo esteoi am plenamente provadas; . 

2", que os inclicios, sobre que se funda a presumpção se
jam: inequívocas; 

3", que ela c.omlJinaçüo elos inclicios, circumstancias o po(;as 
elo processo .resulto tão clara. e directa conncxão entre u in
clieiado e .o clelicLo, que, seg-undo o curso, orclinal'io elas eousas, 
não seja possivel imputar a outrem a autoria do mesmo. 

CAPIPTULO VIII 

DO IN'l'EllHOGNl'OIUO E DA DEFESA DO INDICIADO 

. .:\.rL. 172. ~l.'crminada a inquirir;ão elas toslenn111has, o prc
F>id,•nt.r• do í:rl!i~I'IIJ·o dn Tny,•,.;l.iga(:·ão PI'OCN]rq·:í ao inlm·J•oga
illl'i" do ;·,~n. 

VoJ, YIII 1:1 
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'A!rL. 173. No i-u.LeJ.•J.•ognLo!'io do r.éu, iJUe ~eJ:;í St)IIIJI!'n .1\di" 
JH'I'UliLe dun,; Lc•sLemunlms, JH!Iu nwuos, ser-llw-l!úo felLu~ Ulli
culllL'!llP a~ pet"t:;'LJUla~ segTtinLes: 

1", qual •O seu nomt!, posto, empi·ego e ~orpo a qu~ ver-
icnl\c; 

:.!", nnlUI"nlidacle; 
::1", resicleneia e LclllJ!O deli a 110 logat· de~ignado; 
1,", qww:; os seus meios de Yida e prorissãu; 
5", omle estan\ ao LJJII1JIO JJill qu·e se diz Ler sido euntnwl

tido n de lido: 
li", si e•onlleeu a::; pessoas que depuzernm no p1·o~usso e 

dt•sdl! I]UlllldO; 
'i", :<i tern algum moLi\'o JJHl'LieulaJ.· a que aLLriJJua o pt·o

tt1s;o:;u: 
ll", o que tem a dizei· a imputacúo .que lhe ,j reita; 
!l", si tem Jactos (jlll) allegal' -ou pt·oyas quu .iustifil]LWIIJ 

ou mos[J:J'Ill n sua imwei!•IJCia. 
Arl. '17-L EseJ·ipLas as respostas, sc1:ão lidas wo J•éo, (]Ui! 

a:; podJJI'tÍ. reetiJ'icar: u. dt;i~~Ois ele ruiJ.J.'ieadas IJelo audiloJ• e111 
todas as .J"ollms, set•ú o nu Lo ·assig'llttdo por l.oclos os membros 
du C:otlseliJO de lilYesLigtll;.ão, J•éo e Lesl:emunlias. · 

JJm·agJ•apiJw uuieo. Si o r1~0 não soubet·, não pudPJ' .ou IJÍÍtJ 
tllliZL'J' assig·uaJ·, J'a!'-se-lia disso deeJ[ot•a,cão 110 dil.n aul.u. 

A1·L. J7::i. Jgual vroeesso ser.tV .o]JsePYado no lnLert·ogttl.uJ·in 
do réo pemnle o Conselho de GuetTU, en!Jendo, por,:m, ao [IJ.·e
~id,!Jlle rubrieaJ: todas as :rolhas. 

Art. 17G. Nenhum J',:o serü proeess;H.J.o ou .iulgacJ.o SJ!Ill dc
t'l·u.so , .. 

Art. 177. O rn·esidente do Conselho de J.nvcstign(.'iin ou o 
Jli'P.sidente do Consellw ·de Gtwt•J·a, t.Í obrigado. a ·li•OHJI;at· dt!
fuusor ao r•!o que o não tiver. 

Al'L. 178. A designavão do defcusor pOI' IJat·Le de qual
qtwt· elos pl'esiclenlc:; elos Oonscllws, uão in!Jíbc o réu d-e J'uz,!r 
:JJt>~Ler·.iormenle es!Jolha sua, desde que recaia sobre pe~soa •l]ua
li I'Icacla. 

Si o escolhido neccilar, eessarú a intervcn~:.ão elo pl'i
llll! i !'0. 

ArL. 17!). O r.éo púcle ter mais ele um defensor, Jlltt~ ;;i 
Jot•em muilo·s e 'a sua intenen,:rw pude1· dar Jogar a delong·us 
do julgamento ou da inslrue,.ão, a auLOL"idacle que e::;tiyer pl:e
sidiudo aos termos do pt·oec'sso llOdcr(t mat·car· .o nume1·o dos 
q tw püclem !'aliai', em enda termo do p J:'I.H!CSso. 

ArL. 1.8.0. 'l.'ocla a vez que a defesa Jôt· ohrigaloJ.•ia I! n de
ú•JJsot· uomeuclo 11~0 conrparceer, sem ;justa exeusa, ou ulmn
domlr o P·l'O~csso mLempc:;tiyam,mte, ou rceusar o :;eu pn.Li'O
eiuio, a autOl'idade flUi! o uomear, designando immecliataJnentu 
ou Ll'o, multartí. o prinwirn t!ll1 50$ a I 00$JOOO. • 

:\ri.. ·.IS L Sempre que o acliamcnfJO' do qualquer acto elo 
]JI'O!l'':;so :l"ôr devido ;i eulpa do defensor, pot· con,La delle eOJ·
l'HI'llO n:; clcspezas de retarda nwnto. 

"\rL. :18:!. Ao réo ou seu advogado não poclerií,o· ser rr!CU~a
das Infonua~Õl!S ::;o!Jre lodos os Lct·mos do processo, uúo po-



dl'ildu, ••JJlrl'laJJlu, Sl'l.' os aulus .-:nuJ'iudns ans adl'n;.;alins l'•'il'a 
du etH·turiu. 

"\l'f.. Jí~;). Ü •1'1.\U Jll.'f!~(l I•JJI f.':tSII :tii:;'Uill fif'ill'll iJIIJOillllllllli
l.'·lV\'1'1 depois d1: J'''''"LJidu a nota dt' eulpa, sr•ndu-llw Sf'IIIJIL'n 
]Ji.'l'lllitLicJo I:IJI'l'l'i<J)Olldel'-SI' VC'l'IJlllllWII[t• OU flUI.' I'St:.J•jp[O I'Uill 
u ~,cu ad\·u;~rado. 

"\l'L IH·Í. o:b at·gui\:G•!s LI•· susJWiL•iio, ilwumpd<'neiu. ill•·
;,:il.iJnidad,, do uukll', lil.ispt•udc•ueia, c·ousa .iul,;·ada ,. pt·••seJ'iJ>~;iin 
eonsLi !.UI' III ma teria cJp, dc•'l'1•su ,. e um l'~l.a pudt'IIL sc•t' lLJil'I!S•:JJ
J.adas, dl'l'••ndo sulll.'" l'llas s•• Jll'OJilHII'iUJ' o Cnus,·IIJu di! IJJVI!s
Li:;tu;i'i.n 110 dt•spaelio dt• pl'OJJune.ia e o 8upl'I'JIJ" '.l'l'iiJUJJal .\li
Iilar, quundu de::;te lwu ver ;;ido interposto reew·~tl. 

CAPITULO lX 

DOS PJU:t.OS OU Tlln~\[(JS 

A!'l.. ·IHG. 'J.'odus o;; tnr'mos eslaiJI.Jleeidos JIUl' esta lt:i sü.o 
eunl.imJus I' ]li'L'IJlllpLol'ios. 

"\!'L. J H li. Quaudo •O termo ,·, Jixadu '-'III et•r·ln lllJIJH'l'' • "'' 
cJ ias, I !ii o s1• ,;ompula nelle o dia ''li! I] UI' ;;r• r·eal iza u ado 
uu J'adu do .qual eouw.r;ai·ú a ti.ll'!'<'l' n m•~smo l•:'l'llJO; mas n 
ultimo dia do Lermo eomputa-se rwllt•. 

,\i'l. :IR/, <)uando eal!iJ· em J'.e!'iado o ull.i1uu dia do 
l.t:i'lllo, exl.f!•n,cJeJ·-s,\-]Ja PSI.f• at0 .o dia seg·uink!. 

"\ri.. 188. (juando o ter1no ,:! fixado 1!111 JJUJllr!t'O ddt•t'JJJi
JJadu du horas, eut'J.'t'l.'Ü. de nwnwnlo a JnonwnLo; qwrlli.lu e111 
l!UIIIt'I.'O dr: nwz,!s, eonl.ar-s,;-lla dn data a data . 

. \rl. .18!l. A pa1·Le r!Jll eujo i"HVOJ.' a lei pl'el'ixa uu1 l.i'l'llli>, 
l"JdUJ':Í J't'IIIIJJeial-o. uma vez CJlli! nü.o ha.ia Jll'l!,iuizo da oul.m. 

:AJ.·L. J!JO .• \autoridade não eoneedt•i'lÍ' r·••sUlui1;~:n rk L•'I'Jllll 
,;i1Jií,,, qutuJdo a JHH'le Hiio o püde oiJSI!l'\·ar po1· algullla dl'sla~ 
ettUSl\S: 

w) sedi(;iio, /'alta 011 dif'J'.ir~uldado iJJVI!tleh•l'l de• l!·ansjHll'lr;: · 
b) J'alLa du lliOLil'itmcü.o elo termo nos easos e•m fJlli! a Ii!i 

exige, 
Arl. J!Ji. A c•xeusn. d•!'l'" ser provada denlt·n de Lt·t•s dia,; 

r•mil.adu~ duqt.wllu 1'111 que er•ssar o .imt ... •dimeuLo, eOJII eila(;.iiu 
ela !Hll'i.e eoJlLJ·al'ia. 

,\l'l.. l!l~. l\'iio s t'I!OJJsirk•l'a re~LiLuil;rw du L•;rJnu st'DIJI•I''' 
quu estiver euusuum1ado " ado suJos e:J'l'eilos su ~H'i!Leudu 
[1!'1!\'C!Jil'. 

CAPli?TULO X 

IUS NLTI~LID.\DES 

,\I' L I !J:J. i'nJ·a lla\'1'1.' nu 11 idade é preeiso: 
a) CJil•! 'lia.ia inn]lSI'l'\'::tlwia d1~ alguJna. J'oJ'Ill:tlidad•• IJlll! .a 

]Pi •·xpl'r•ss:llllt'lll.i• I'Xi,ia enmn sub:ünnci'nl, ,.;o]J Jli'IHt d1J nulll
dade, ou. qw; e~lu resulle uuücssnrimuc·ule da ualure;,:a das 
COUtiaS; 

• 
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ú) ;quu da iuob~cL·vu:nt:ia !JUja vrujui;:o d0 qualquer d<IS 
varLcs; 

.c) quu não tuulw dado euusa ti IJullillado uquclle me~JIJU 
t.J uo a arg·t:w. 

ArL. i!H. Os actos Hullos i'ieat•ão sanados pelo sileneiu da~ 
]'m·tes, Lralando-se cio fot·nmlidaclcs utticamonLo cio interesse 
dollas. 

Arl. iOtí. iO minisoLrio publieo ni."~o podet·ú Lrausigir soJJJ'O 
11ullidades nos c;asos em que lho comvclc o cxct·cieio da acção 
criminal. 

ArL. iOG. A ·nullidaclc proveniente da incompeLoueia elo 
.iuizo ralione nwleJ'il\. .é a unicu. que púdo SOL' pronunciada e[r:
o{f'icio, u quaesquer que sejam •os Lermos do prot:esso. 

ArL. J!J7. Nenhum aclo surti declarado nullo sinão quando 
JJiio füt· passivei a sua reveLivão ou rei;Li:l'ica,;ão. 

Ar L. J ns. A uull idade do um ·a c lo amu·rela a dos at:lus 
stwccssivos dependentes daquollc. 

Art. i!JO .. Os ac!Jos ela Jm:mução da culpa proeessados pe
J·anle autodr.lacle incompuLenL-e ;não serão, por isso sú, nullos 
de pleno direito. 

Pertence ú auloridaclo compoLcnLe, ou, om casü elo confliclo, 
li auLori.clade ,que rmonuncia a incompcLencin, decidir si, e e1u 
que pontos, devem tacs actos ser renovados ou -completados. 

Arl.. !!00. As aulot·idudes judiciaria~, o minisLel'iO pulJiie·o, 
os SLH'vunLuarios ela .iusLil;·a mi!Hat· u os udvog·arJos pagal'iio 
:1s uusvezas Jus ucLos que forem u.unullados po1· ncg·Jigunciu 
::illa. 

TITULO SEGUNDO 

GAcPPITULO I 

DA F011.MAÇÃ•O DA CULPA 

'ArL. ~0:1.. Feita a cilar,.ão do J•éo, nos 1.ci·mos do cap. IV, 
Ululo '1", livro :l", come~'ará a Jot·mtwão da culpa para a veri
i'icac.ão do facto criminoso e clcscobcrla dos t•especLivos au
tores o cumplicos: 

ArL. 202. Qua•nclo j{t se houver :l.'eiLo auto de oorpo de clc
JicLo, ou quando csLc •uão puder SOl' feito lWl' se traLar· de cri mo 
que não deixou vesLigios, ou estes dcsapparecerem, passat·{t 
logo o Conselho de lnvosLigação a proceder I1JOS ·Lermos dos· 
at·Ligos seguinl:cs; quando, porém, não ltouvct· aulo ·ele corpo 
do clolicto e puder ser l'ciLo, mandará; o auditOL' antes do- tudo 
que se proceda a olle. 

c<\rt. 203. Lavrado o aulo elo qtiulil'ieação farü o prcsidc•ntc 
do Co·nsclho do Invcstigar,ão ler ao ;réo a queixa, dcnuneia ou 
pol'tarin. iniciadora do processo c o corpo de dcliclo clircelo 
ou indirccl.o, quando lionV<!l', o llUSStuú a i•nquirir as l.esLcmu
·JIIias P- i 11 l'o't•mmlli!S ,qu <J ti<vct·em sido noLific:ulos. 

ArL. ~0.1, Finda a inquirição far:i o pJ•esicll~nLe o inLI!l'I.'O
;;atorio do r.éo, 1mandando .iunlm: aos aulos os documcuLos, jus-
~il'icaçücs c clci'csa que cllc produzir. .· 

• 
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Paragl'apho unico. Ao rôo púclc ser 'conccclirlo o tci·mo de 
· t.rrs dias !Ktr'a junlnt· cm um·lorio a sua rlol'r.sa. 

Art.. 20ií. Conclusos os auLas e exunli11Udo velo audif.ot· ,;i' 
l1a nlguma lllullidadc quo possa ser sanada, ü aehando-sc l'U
gulut· . o l'''oeessuclo, o Conselho elo lnvestig:v:ão pronunciariL 
ou não o indiciado. 

ArL. 20G. Si. das pcras do processo resultar pleno conhe
eiJnenLo do r.lelido, 1.), pelo münos, velwmentcs indicias rlo 
quem seja o doliqucnlc, o Gomclho, julgando proccclcnf.e a 
acefio, pt'onuneiar:í o rt~o. com e~peci f'ir:açüo elo crime cm que 
o liüU\'CI' como incurso. 

§ 1." No mesmo despacho rna•ndará que o nome do I't~o seja 
lançado no livro elos eulpaelos, c eonlra clle se passe mandado 
de Jll'isão, si .iiL não cst.iver preso. 

§ 2." Quando cm aulas c Jlllt)eis de que tiver-em de co
nhece!', os jui7.es clcsc;obrirem a exislcncia üe CL'ime cm rpw 
enlJo dcnuneia, clelm·minarão no l\IinisLcrio •Publico que pro
mova a responsabilidade penal elo culpado. 

Art. 207, O clespae'liO de pronuncia ser:í. redigido c escrlplo 
])elo audiLot· e assignaüo· pot· todos os membros elo Conselho 
de lnvesLiga~ão. 

Art. 208. Os cffci~os de pronuncia são: 
a) sujcilar o pJ.·onunciado á accusaçfio pcranLc o ·Con

selho de Guerra: 
ú) suspendei-o do exercício de t,adus as func~.úos, pu-

blicas; 
c) ser preso ou conservado cm prisão; 
d) interromper a prcscripç~ão da acc.ão criminal. 
•Art. 20fl. Quando o Conselho não tobt,ivcr o rcsu!Laclo a 

que se refere o arL. 20li, assim o declarar:'!: por despacho, ha
vendo por improcedente a acção. N.a mesmo despacho mau
rJar:l. passar alvar:i cm l'avm· elo réo, que se cJ'I'cctuur:í. ÚINJIJ
t hwnli, si por ui 111ão estiver preso. 

"\rt. 2W. A formacão da culpa scrú. .sempre publica, sal\'o 
qualldo a ella não assistir o indiciado. 

Art. 211. Salvo difficulcladc insupcravel, que so espcl'i
carú nos autos, o processo da f,ormucão da :culpa não cxcc
elcmí. elo termo de oi.to dias. 

Art. 212. PosLo que pelas primeiras provas não obtenha o 
Conselho indicias vchemenlcs de quem seja o dclinquentl', nfío 
clcixartí. dfl proeccler contra elle o auditor, cm qualqucp Lcmpo 
que s·c.ia descobcrLo, emqu:rnLo não prcsercver o dclicf..o. Ü11-
1I'ORim, sempre flUO o audit,nr tiver noLicia elo. exisLencia de 
mni~ l'':~os do mesmo dolicf.o, podcr:í, aimJa que findo o pt·o
cesiln ela :formaçã.o da culpa c cmquanto o erime nfí.o pt·csel'l~'ver, 
i'IH'Illat' nova culpa contra estes ultimas rrlos, fawndo em tempo 
a eonvoeaçü.o do no\'o Conselho de InvcsLigacão • 

.. 
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auditor· flUI' vr•11ha o autor· enm n seu Jillr•llo :no tpJ•mn .impr·.fl
rng·avr-1 dr~ ~:·1 Jrom~. ~1111 pu11n de ~1!1.' J:urw;ndo ~~:r-of'J"ir:iu dn~ 
Lni'IIIOS JllfJ~tPt'iOJ'f'S do p;·oer·s~n. ~i Jr'11· par·tkulnr·, u du l'I'~JII)fl
sahilidaJ.e, ~i J'r'lr· u nli'11i~Lurio puJJiit.:o . 

. i'aeagraplw u11ieo. ,\o J\'l..inistr~t·i.u Jluldieo srhnent<! t'l'l<!
var.·:'r' dr~sta oilf·ig·:u;iio a pr.·ova r:orwludnnl.<! de irwr•neivr.J ne
r:umular.:ão dr• ~<H'\'i•.:,o. :\'•:sl.r: 1:nsu o auditor: dar:-IIH•-Irn a JII'O
l'tlg·a{.~fio dt~ HHlis :J.j !JO/.'US. 

Ar.·l. :!1·1. :\'os pr.·oe•:ssos inieiados por qu•dxa, o lan(;.anwnto 
du auloi.· p:u·tieular· niin Jll'l'inru a ae~ão; ,,, .iuiz julgando '""' 
;ll'lli.I'IH;:t ·11 l;nH;':llllUIII.O, llmlldiii'JÍ f!U(' U J>I'UIIHd.OJ.' \'i'lliJa I'UIJI u 
li helio. 

Ar.·L. :!Jií. U libello di.~VU·r:onl.r~r O'JWilH: dnrr!o, a r:xpnsi(;iin 
ar·l.ieulada do :l':wtn e sun~ •·ir·pumsl.arwias, c~ [li.•dido du wndl'llJ
na(;iin na~ l"'lins dr• um. 1:1'irne Pspeei:l'ieado n um qtH: gT:ío, n 
J••'d das Lesl.r~mun!Jns ·~ .inl'orm::tHI.••s, fJLii:· pnder·iio 8'-'1' nul.r·ns, 
:tl·t''nt elas que depuzr•r·:ull na :l'm·rnaçãu lia eulpa, r;;Hnl.anlo qn•! 
11 numero total Jliio r•xeecla ·de oil.ü. · 

;,\rt.. :!J li. :\'iio St'l'iio J'eeu!Jiclo~ os lillellos t'm·mniadr~:;; de 
nu I.r·a. $tOl'lu, u o au di im', ma n cJ :vncJ.n-ns J•eJ'nr 111 ar, i r n Jllll':·, :w~ 
~i;,:nal.nr·in.;; a multa clc• riO* a :IO'll$000. 

::\lrt. :?l'i . .1'r'1df• n autor.· do lilwllo rlar· an clr!lieln r:lassifi
ea~:iio divcr·im da ,que tiYr:t·a .na pr·onunt:ia, tllnn. Yez CJt.fl' ·novos 
PSill:U~··t:imen!:o~ i.lPJnonslt'l'ln que lrouye c•r.'t'O nn primeira ela~
>' i fi r· a~:.iio. 

c\J·t. .:3:18. i(JJI'r;r·ceido o libelln, clal':í. o f!SI:r·ivão e<ípin rlnllc•. 
dos documc•nl.os qur~ •o h1stru ir.·P•m. c rül das l•~sr.cmunlr:t~ n in
J'tH'lliallles ao 1:r~o que est.iv<!r preso, do que lhrn.ver;í r·t•eillll, 
inl.imal-n-ha. para vir, si quizer, clenLJ'o ele ·í8 hm·aR. r:om n 
sua ~.:onLr·ar·ieclndc. 

A1·L. ~:ln. A {;OIIi.l·arir~darJo pücle eomLudo ser ofl'er·reirla r•m 
qunlqul't' Lernpo, aLri o nelo da clel'esn perante .o Cro!ll~Pllw de 
Guerra f' eleve eont.er a ~:xposi1;iin articulada elos J'neLns r•r11 
que o rr!o ha:;eia a dcl'esa. o pedido ele; absolvição ou r.h:•s•~ln~~i
J'ieaçiiiO do er·.inw impulaclo no libcllo ou modifie.n~:ão da penn 
pedida. o rül das t.esl.emunhns de dnl'csa, a indicação elos r.ln
•:unwntos de que Jt'lr.· aeompanhaclo c elas diligencias que se tll'
n•rão praticm· l!lll bem da clcrfe~a. 

Xrt.. ~20. A JaiLa ele e.unt.r·aricdnclc ou 1!1~ inclica;cão de t.es
l.f•rnunhas c mais p1·nvas ela deff~sa não imped.o ,que ua scssiio 
d•! ,iulgnmenlo n J'•'os ns pr·odur.a enmo lhe convier. 

Ar.·t. 221. Findo o ter·mo ela eontrar·.icclade. eom ou sem Pila. 
mandar·:í o auditor· que os auto~ SP,iam pr.•cpnraclos para a pr·i
lllf'iJ•a sessão do Có•rl's,.lhn de Guerra, e lngn que ~eja puilli
~:arlo o ••dila! dP ennYru:ar;.iin a qun SI! rel'()l'r• a lel.l·m r: do ar't .. 'Jfi. 
o l'ser·iviill J'ar:í int.ima(;iio pe;;soal no J•:,;o pr.·esn do dia l'lll qw: 
rJ,.,.,.,n 1:onwr:nr· as sPssiH•s dn t:onsPIIw. nolil'ir·ando-llrr• otr
l.rns i 111 os nnnH~i< do~ .i 11 i~•·s :;or•l r•arlus. 



~1\J't, 2.22. flltillltH]O 11 1'1~0, pa~Slll'ti' ll I'SI'I'i\'iÍO !11Hilrl:1rJn d,-• 
inti1nar,.~.o das lr!st.t•mulllias dt• a1~eusa(;iio ,. da ikl''·~n. fltll' llfttl 
J'IIJ'r''llllllilil.aJ·r•s, ou Janí a rr•quisi1;.~o da lr•IJI'a h. do arL .\:í, 

A•J'I .. ~~:J. J<;m sc•~:aJidn, e dl'pois di' lr•J.• .itlliladn an~ nulns: 

1", J'r•eilJu da d1p.ia du lil.iullo; 
~", f'OJ'ILJ'tll'i·udadr! e riOt:liiJI!'IliO~ que 1J l'I.~IJ iJOU\'('!' ol't'e

J'I!IJidO; 
:J", d1pin do r:dil.al ria. enll\'rw:wiin ün ronsr'llin clf' g·tl('l'l'll •' 

er•r·l.id~o dr! lmver: :;ido f'li'J ai'J'ixado na :;ala da:; aurlieÍll:ias da 
;urdil.or:ia; 

!,", IWt'Lidiio da intirnn~ii.u l'eita ao ,.,~" " l.r•;;V•rnu•r11ias: 
., .. , 1\l't'l.idiio da l'''~ILJisir;iiLI dos .iuiws sorl.f"ad.c,;: · 
li", .l'nr·;í o 1•seri\·iip 1:nrrr·lusns 11s aulo~ an audil.or. n qual. 

\'I' ri l'ieandn qur• 11 pl'lll.:r.•s,;.n r•sl/1. J'r•gTilar·Jnl:lll.f' pr·r·pn 1'111111, n,;si111 
u dr•elar:;u·:'t. por· despuellu. IJIUJlclarrdu •lii.W se.ia. jul:;nd11 1111 dia 
ljlll\ IIII: l111Jtll'. 

Fali n rui o nlgrrnru. l'nr·rnnl irladr•, l'ar·:'r. ''""' qnP sr•ja 1 ll'ül inr i
nat'llll'lll" r:trrnjwida. 

TITULO TERCEIRO 

CAPI'I'UTJJ T 

DOI': .\r:TOR Prlill'.\ll.\'1'0111•11~ lltl .TUf.(;,\.\1 f')o;TO 

Arl..~~l,. Pr·npnra.do o pi'IH~ns;;o, o nurlii,nr·, 1111 dia P Jrorn 
ns~ig:naclns pnr·a n. insl.alln~,;ii.ll dn l:nnsellro rl·l' r.:~t~·r·r·a, pr·.n."r'
drJJ';Í <11• snrLI!io dos juizr•;; qur: ciPYPilr julgai' 11 pi'OI:I!SSII, 1'~
l.nndll pr·l•~nnl.f•s o l"'olllnl·nl' da jusl.i.,;a. mililar·, 11 ,.~,·r·iyiin. " 
J'.1~11. 11 sr•u ad\'llg:Hirt r• ~~~ ol'l'il:iar·~ Sl.ll'l.r•;HIIls llll. ;!'r:ll:nra rln 
n r·L. 20. -

rl'amgJ·ap'lro unir:n. ,\' Jaii.:Í dn r·ornpnrroei:nrron.l•n do r•.rJ-l·r~n 
'lliill irllfti!dl' 11 julgamento dos r!nmai~. 

:\i'l..:!:?rí. Na rlr•sigii:H;ii.n dos pi'.OC'.I';;Sns pnla. rli'IIPm f'lll qtrn 
riPVI'IIl nntJ'lll' r•m jnlgnmenl.n, sPr·iin Jll'l'l'r•l'irlns: 

I", ns dos ·r·r~os p l.·r•sos: 
!!", f~nl.r·,~ f•stf~s o~ pr·.isf'to n1ni:'! nnLiga; 
:l", t•nl.r·e ns ele igual antiguidade de pr.·isão o~ de j)I'Ollllllr:in 

nn l.nr·ior·. -
·I", enl.r·c· os JII'O()f!Ssado,;, Psl.nndn snll.o;;, os de pt'illJ'idnrlf' 

da. pr·.nnnneia. 
:\1·1. ~:!!i . .O nl·r·usadn, :í. rnNJida qur• ,o auditor· r,·,,. lr!itrln 

o norrw dr• 1:nda juiz ,;ol'lt•.ndo, l'a·r.·ü as .-;uas rr·c:ni<:LI;<iPs a Ir': 
c•inc·n, sem as mnUvar·. 

:\ri. :?:?i. Ha\'l,ndo mais dr: um aenusar.Jn, pnr.lr·l'ito eom
ldnaJ' as suas 'J'I'eusar:õl's, IIHI r:as-r• ennlrario n julgamPnl" d11 
Jtl'inwir·o r·et:U:mrrt.r: ser·:í. adi:ulo para o dia ;wguinl.r• 

:\r· L :!:!R. ·~urt.r•adn n r:onsroJhn df" CiuPrra, assurn i r·ú Jngn 
n pr'l'iddPrl!:ia '' nl'l'ir·ial a IJIK' SI' r•l'l'r•r·e n ar!.. -JH, qltf', r•m voz 
nlla. t'lll i"! r; r.k~r.·.rtlwr·lo (ll'éll'et·ir·;í I) ;;e:;niulr: r:ornpl'omisso, 



201) ANNAES DO SENADO

qUi) serú:· repetiLlo pela formula - assim o ]JJ'omclto - pelos
d"III;\ is JI1l'llliJl'OS do Conselho:

« ComlJrüllletto-me a examinar com a mais escrupulosa ;d
telle ão o processo que se me apresen ta; nito trallir nem os
interesses ela sociedade, nem os da innocencia e da humani
dade, Hem os ela discipli,na; observar a lei, proferir :0 meu voto
segundo us dictames da consciencia ea intima convic~.ão, e01l\
a impal'cialidade e firmeza de caracter proprio do verdaclell'O
soldado. »

Art. 229. Lavrado peloO escri'Vão e por todos assignados o
tel'mo de compromisso, far-se-ila a chamada das testemunhas
do processo, as quaes serão recolhidas :lo logar de onde nãu
[Jossam ouvir os debates, e ,onde se conservarão incommuni
caveis até deporem, ou ainda depois até o julgamento, si assim
convier.

Art. 230. Em seguida proceder-se-ha ao interrogato rio do
réo 'I]OS termos dos arts. 191 a 1\)3, loodo depois o escrivão tt)clu
o processo até as ultimas respostas do 'réo, inclusive.

Art. 231. Finda a leitura dos autos deduzirá o autor a
accusa~ão fundando-se exclusivamente na prova dos autos t)

ahstendo-se de qualquer palavra que possa offender ,o acu
cusado.

Art. 232. Serão depois introduzidas successivamente as
testemunhas da accusação e inquiridas pelo autor e depois [}PIo
,réo, bem como pelos juizes que o r8que'rerem.

Art. 233. Estes depoimentos poderão ser reduzidos a es
criptlo, si alg-uma das Dartes ou algum membro do ~onselllO
assim requerer, ou mesmo as testemunhas poderão ser dis
pensadas de clepôr si as partes e juizes conco'rdarem.

Art. 23<Í. Temúinada a inquirição das testemunhas, o réo
ou seu advogado fará a respectiva defesa, seguindo-se a in
quirição das suas testemunhas, a cu.i o depoimento pócle ser
applicada a faculdade do artigoa:nterior.

Art. 235. O autor e o réo, si quizerem, deduzirão a ró'plica
I) a tréplica, podendo após cada um desse aetos reinquirir a~
testemunhas.

Art. 230, Fi'ndos os debates, 10 presidente consultal'ií n
conselho si considera a causa em estado de ser julgada ou si
precisa tle algum '8sc1::l:recimento.

Satis:l'eito o conselho, retirar-se-á para uma outra sala em
que proceder:í., em escrutinio secreto, ao julgamento ela causa.

CAPPITULO Ir

DO .TULGM,IENTO

Art. 237. Para o julgamenlo, o presidente do Conselllo de
Guerra formulará por escripto, em fúrma de IfLlesitos, as
quesUies 'relativas ao fact.o cl'i\ninosO' {) Sllas CirCllD1stancias,
ele aecUl'do com o ljbcllu e eO/ll a cO'ntl'ariNlaile ou allec:al'ão
oraes da defes:l. . ~ ,



~ESSÃO EM 7 DE DEZEMBftO DE i!)J2 . 20! 

1\i-L. 238. ]~' o)IJ.•ig·n.torio 10 CJUCsiLo soll1·c a cxisf.cnc,ia das 
r:il'l:lllllsl.aill:ins ai.L·~uu::mLes, devendo o Conselho fJIIt sua J't:
sposln. rnellC\ill'llat· ns eii'IJUrnslancias atl.etmanl.t;~ quu po1· "'-'H
Lu l':t. t:/115011 Lr·ar·. 

A!'L. ~:w. HetJoiiJido o Conscl•ilto a urna sabt secreta, d;~
l•uis da lll'l:<:ss:tl'i:t eouJ',~J·cncia ~~m vi~Ul. dos autos •o dos u~~
hal.u~. vol.:n·ú l:.ada ,jui~ 1101' CSlJI'ULinio SClJl'elO, l'CSpOtHI<~ndo }iül' 
sim uu IHIL' nii.o aus divel·so~ qnc•sil.o:i .l'n!'lnularlos, a eorneeat· 
pdos ria aoelf:ia(;.iio. 

"\:1·t. ~/jiJ, YoiLanllo :í. sala publica, o pt·esidenl.u rio Crm
s~:lllo h•!':'t as t't•sposl.as o P'i'Oi'l'l'ii':~ immecl.iatumenlc :t scnlen\:a 
nl.tsolvl:llllu uu eondernnantlo, de conf•ormidade com as resposta;; 
IJ 1'('/::'l':ts esl.nhl'letJidas no Ct:H]il:(o Penal 1\lilil.ar, sendo a sen
l.1:111;tt assig•nada pot· l.oclus. 

,:\t·l.. 2.'t I. A puna do ~lU attnos ele prisiio scr;i imposta 
quar11lo a J'l•spusla al'l'il'mal.iva llu 1:onsell10 soltl'e o .l'aelo pt·itJ
'd pai l't\i.• ll/1:1/1 ÍIIW; do lJOII l:i'HI.'ÍI.I, i:rnpOl'-SC-·]Ht a JlCll:t illllllt!
t! iHI.rtlllU/11.0 i'lli't:t' iOl', 

"\1.·1.. :!.1:!. A -e<OtHit~lnnal)ão, logo que passe em julg·nrJo, flt:o
du~it·:í. o:; Hoguinl.e~ el'fcil.os: 

I", sUSIIL!Ilsfín dos direilos poli!,icos; 
~". JH\t't.la, P/11 :l':wor da Fa~t)nrla Nacional. elos insl.rumenl.os 

n l'l:sull.:ulos do DI'ÍillL', nos t:n~os cm que o o.l'Ienclido niio l.h·e1· 
dit·rd!.n :'L I'es!.il.ui•;ilo; 

:-l", ol•eit:m'.:.iio do indemnizn:t· o damno. 
•AI'I.. :?.·.\:3. Uma v•·z etH~el.ndos os Lrnllalhos do ,julgamento 

t.lr: al~:;'llllla uausa, niio· poderão, ~oh pc'lla do nullidadc•, set· in
l.et'I'CIInpiclos ]101' mol.ivo algum esl.ranho a.o processo. 

'.l'udnvia, puLkr:i o tH'<Jsidenl.e suspender a sessão duranlc 
u l.i\lllpu JJe~:essn!'io para ·repouso elos juizes, partes c advo
gndos. 

AI·! .. 2·H. Os ,iui~cs do Con<>ellw. ú mcelida que fol'Om ~c11do 
:WI:I!il.u~ pulas JHli:Les, so consLil.uiriio em estado ele incommn
ninahilidarlo altsoluLa em relnr.iio tis pessoas csLra.nhas ao lri
bunal, soh ]Wna de nulliclnde do processo. 

Süm'[)nl.o ao prcsidcnl.c •tÍ pcrmiL!.iclo enLerdcr-so clil·ccln
mcnl.c com as pal'lPs os seus rcprcsenlantcs c com o llCSso:d 
auxiliar rio tribunal. 

A•rt. ;:!,!,5, O escrivã-o do Conselho ltwrará eircumsLa.nciada 
alJLa de Lodos os actos pra:l.ieaclos clumntc a sessão, pnm .iun
tal-a aos nulos logo depois ela sentença. 

ArL. 211G. Esta acla scrtl. acompanha: 
·1", ele todas as pcc.as produzidas c Lct'n>os lavrarlos Llu

rn n te a sessão; 
2", certicliio ela chamacht elas partes c testemunhas: 
3", certidão dn. incommunicabilielacle das tcslcmuilhn~ c 

ju izcs. 
Arl. 2·í7. Nenhum o:fficio, cloeumento ou par)cl serú· ·~n

!.J·cguc ao Conselho, sem ·CJUÜ clelle tenham inmw,Jialo enlllie
cimnulo as P.arles e seus tulvogados. 



202 . t.NN,\ E8 DO l'm:>:,\DO 

CAI'I'J'IJJ,O Jll 

IJOS INI.!IIJ!lN'I'I~S 

A1·t. 2-IR. Torlns ns tJIJt.•HJ.,i,•s i!w.id,•iil.r•s f"JUI' \'Pl'~fll'f'l"n so!JI'P 
nwlt·i·.ia "'' diJ•t•iLJ.• ,,., .. ~" r:ullsid"'"adu~ eo11JU indr•i"PJ'illa,.;, IIHIII
da·JJdll· 11 p•J"Psidf'iilf' ljl/1' 11 ll>WI'iviín Lllllli.' Jlfl/." IPJ"IIIIJ n n;;g·J"ll'\"11 
IIII :illl.t> dn Jll'llili.'SSO Jlill'll L/Jil'l"illl' I'Ulillt'lli/IW/ll.ll do SUJII'I'/1111 
'J',·iJHJIInl l\Jililar. 

,\,•! .. ~-l·!l. E' Jlfll'llliLLidn ;ís pnt'L,•s npl'l'SI'IIlnr 11r1 neensiiín, 
)lf!l' i!SI:I'ipi.U, ·US J'urllillllli'IILIIS da i.JIIf'S!iín J·i.'Vil'lli:lda 1.! l'i.'lligil• 
11 I Pl'lnn dt\ n~·e,Tavo. 

"\J•J.. :!Gil. Faltanrlo llllla llll mais J.psJ.,•;rmllliJas, " Jli'I'Si
J!,•iil." J'IIIIStJII:il'(l 11 I:IIIISI.'Jiill si .llllll\"f'lll 111.1 ,iJJ!g:t/IWIII.rt da f';nnm· 
11ií•11 Hi.Jsl-:tiiJ.,• :itJiif'IJ:i J"all.a: a ·l'f'SJIOsl:t ·"·''gnl.ivn "'' 11111 ;;(i ,iuix 
J,asla pnl'a dl'i.I'I'JIIillnt· " ndianlr•11Ln. 

·:\1'1. :!GJ. Si duJ•nnlr• ns dr•hnl,•s nl;;nrna das parlf's nu 
lllf'llllil'ns dn CrliiSJ•!>IJn l'NJIII!l."C'l' nli;'lllll:t dili;;J.•Jwia pal'a '''wla
l'''''illll'll!os dn LJ•i!lll'llnl ,;nlll'f' JIOIJiu SIIIJs!.aJII'i:il do:-; pl'nl:f'SSII, 
JII:UJd:JJ';Í •li JII'I'Sitli'JÜI' f>l'IIJ.'.I'df'J' a f•Jin, l'fl.llJ IIII Sl.'lll SIISJII'IlSiíll 
dns ll':lllnllins J'lllll"nl'lllf!, noll\'i('l' 11n J\aso. 

:\1·1. :!G:!. Ri. nJr;·111n drwUIIJI'III.u J','ll' aJ·.r.:nidn "'' Jnlse> n a 
J'nl:'icl:ldl' J.ii"J'I' CIS e::JI':tdf'i'I'S tlll :u·L, -JSIJ, 11 Jll'e•sidf':/lJ.J.• Jl•l'llj'I(IJ.';i 
e•flo/110 jll'ii/Jf'il'll (jUI'~iLn, '/1::1 Jnt!Sill:l nec!:l.Siiill 1.'/ll fJUI.' jl/.'f)jiJIZI.'/' 
o~ ,.,•l'e.•ridns 1111 ;u'l.. ::r,;:;, "segllillt~·: « P1ídP 11 l:nl/sl'!lill .illl; .. :-;11· 

a r'nnsa ~''lll allen,_:iio :.111 doe•.unw11to :u·guido de~ fnlsn '!» 

,\rL. :.!3:3. :"i n Cnnsr•llio c•nLenclet' 1/C';.:"atil":lllWIII.;•, c!PixadJ 
dro l'J'sr>nlldi'J' ans "''mais que>;il.o~, ,. e!OJÚ :1 ~un J'f•spnsla s1• 
linYI'J';í o l:on,;PIIln ]lO/' dissol\'ido. 

l'aJ·agTaplin unien. ~este e:aso us aulns 'l"fliLaJ'~n ;í>~ 111iins 
do nllflil.nJ· pn1·a qlli• Psl.e f>l\OC!J.'da na r,·II'Jna rln a1·l.. 1:-lll e'"'"~ 
Jl:ll'a;.:··J·apilllS, findu n qnu ]IJ'nl"itleneiaJ•;í. snlll'e• u ,iul:;anw11lu 
ÜO Jll'tll'l 1S~n. 

,\,t·t. ~;; ... ,, :F.m um e outro easo, n üocnmenl.o arguido de 
Jalso c• nmis "~t·lnrr•cinwntos nhLidns :ll'l'iin J'c•meJ.I.irln:i. :í nnlll
rid;ldl• t'lllllllf'i.'"nt,• pnm n:;i,. na Júrma du lei. 

A1·L. :!:iii. Toda n•z que assim -o r•nl.enc:lt•l' npc•ess:u·io, 11 
pl'e•sic!e:nJ.r ,Jn CnJJsellio d1• Guel'J'a pndee;í; nl'l'h!iaJ• ao auditn1· 
J•e•e,lamando a sua ]IJ'esen~a para lhe Sl'l'\'il' d1.' 11s;;,•ssnr·. 

Art. :!:JG. U ::llltlil.or as;dm requisitado ,:. nb1·igndn a e:Oni
Jifll'''"•'l', sPntandn-st" ao lado do pr,),;idcnte. ao ,qual minisl-t·nl':í 
l11da~ a;; illl"nrmae:i"•t·~ l' P~clareeirnento;; que lhe Jorem JWdieln~. 

A1·1... :?57. Si cluJ·;mli:• a eon:l'erenciu elos membros elo l:oll-
8f'llin Jlfl .~nln .~ee1·rLa occorrer entre elles alg-uma duvida que 
l"''' ~i ~,·, niio J>O~sr~m J·p;;nl\"1'1', ]J.ndeJ·ú. 5f'l' J'(•e,Jninudo o pal'P"nl' 
"" autlilnJ·. que· . .J'f'~nl\'idu n incidenlr•, Ynltar:·, imrnPdialallJCIII.Il 
a tll'f'lli•nl·" Sl'\1 Jo;.:·r~!' 11a ~nla puldie·a c!o Collsc.dlin, Olld'.' ag-llal.'
d;ll·:·, a ckc.isiiu filial. 



TITULO QUARTO 

CAPI'rULO I 

:Art. 2!"i8. {!on tra os r.lcsrrwho~ ou sen 1.1,11\:n" qt H' ·erpul a ,.,.m 
'in,jusl.a~, 'JIIHint·~.n a:; partes oppúr.· o~ ~eguirii•.·~ ri•!lll'llius: 

.... \;.;;~J·aYos no anln do ·p1.·oe.nsso; 
'i.tl•i:lll'SO JII'UJ'>I'Íttlii~!IILO dilo I) npJW]]al;ão. 
:ÂI'i., ;!ii!J. JJ:'1-~U a;,;;.;Til\'0 ·!lO aUiiO di! JII.'I)()I'S:iO da;; d<•l:i,;,-11·•;; 

BU]II'Ll IJI!I'SI.IJI.'S do r.li.l'l!il.n IJU<' ÍIII;Ídl•lli.Ullll!lll.ll S\ll'g'ÍI'I'III llil 

J'ul'lllU\:·~" da eulpa 1: nu .iul;,;an[l)nl.o. 
IIII.I•I'JIOSlo o a;,;;.;ravo, tll;\'1' illtll\l!dial.anwlll.l• :il'l' l.n-mado I"''' 

i.l>r'IIJIJ, !H• •flllttl i'"SUIJJitlllllll'lil.t< Sl'i':Ífl I'XJIIlSIIIS OS .J'u:IJd:il\li'IJIIlS 
da -IIJIJlOsil;fio qui: "a;;·;,;Ta\'alll.e Li\'1'1.' ,;useitadu. 

,\!'L. ~liO. I J:'i-~1·. iJ.'I'I;UI'SIJ pi'OJII'Íiiii11;!Jll• dil.u pal'n 11 Supi'PIIIfl 
Tl·il•ul!al i'ili'lil.ul' das d••.,isii,.~: 

dos amlilot'f'.s, qu•· .iulgal.'t'lll inJp·I'Oel'llll· " ''·"''""" de• i],Jil-1" 
1•11 (Jlll' nfin !'l!i;I'JJI;I'I'lll a. fJlii!ÍX~l IIU l.if!I!UIIe.ia; IJI'Iic'IJ:II'f'l!l :1 

pr·isiiu pl'eventiva; 
do ConsuliJo dr· Tl!\'f!SLiga\:~o qurl l'PI'.!lSHI'I'Ill a lllf'IH1gr;.JII, n 

lJIIII fll.'OII\I!Jieiat'l)lJl IIU lliill I.IS indieiar.IOS. 
:\i.'L, :!liJ. •il~ J't!eUI'SOti vniU•JJ,i,al.'illS di'Vi'HI Sl!l' i·llli'I'Jli.JSlll:i 

J.•OI.' simplr•s pel.i1;iio, nn IJ•i'llll' Ílr'I[II.'OI'{'gaYnl rle Lt'l':i dias. roll
l.ndos -da Ílll.im:u;ii" 011 pullliml•.:·iio do drspael10, na r•t·c·~~;rll.:a 
Ll!.JS pa•!'LI'S I' SI'IIS pl.'·fll'lll':ti.IUI.'I)S. 

·AI'!.. :!li:!. Us l.'i!~UI'eus i.f~J)Irl fli'l'l'il.u ;;USJII~nsivo e d1~\'l'lll ,;e1· 
Ílli'•lll'lll:trlOs pPJO ill!f.Jii.IH' IIU Jll.'i17.1J di' [l'f!S ciitlS. 

1\l'l .. :!li:l. Us l'l!eUI'sus sul1i1·iuJ a11 Supl'f'liln TriiJUIInl ~li
lil.nl' nos Jll.'np•l:ios aul.os, indJ!J'If!l!duiiLunlf!riLJ• ri1: LJ·asl111ln. 

Ar·L. ~.(j.'l_ o~ l'l.•eui'SIIS devern :;il~l' api.'('!"{PHiado:-; Ufl ~tlpi'PiflU 
'l'l'iliunal Mil i lar·, so!J pena. do niio niJIII!I.•e-c•t· delles: 

u.) ilen.Lm tlu uitn dias, qtmndo inte1:posln~ de df'f'isiiPs d1~ 
andil-ot·es f! d1! ennselllns dr• iltYesU.;:;·nJ.:iin das H", \l", •J JO" Jlil:-

1! 11 n 1 set· i 111; ües; 
IJ) denl•t•o de ·Iii dias, qml'llr.IO inlcl'POslas das rleeiSIÍIJS dns 

audiLo1·e,.; t! Cons1!llJO d1J lnYesLi;,;ar;iin elas d1•mai:i eii'L\IIIIISI'I'i
JI.I..'ÕP:-i, eon1 .exeep,;fí.o da:-; J11 u ·l~l~~ que de,·cr:fín seL' api.'P~Pnlnda~ 
dr!nLI'O de tiO dias . 

• At·L. :!liii. ?\it•IJ fieariw Jll'l'.illrlkaclos n,.; l'I'I~UI'Sfl~ r.l11s ne-
eusarlos quanr:ln, pnl' J:ulpa, l'l.'l'u ou omissiin elos 1!11!J'II'J'l:mdlls 
do ;Juir.n flll de• ·Olll!l'l'lll, nfio fOI'I'IH apl'üSI)lll:U]fiS rl·fl ~IIJII'I'llll.l 
'J'1·i!nmal :.\lilit:u· Lle'n.l.l·n r.l11 JH'azo legaL 

ArL. :!Iiii. Decidido o l't!C:lll'Sfl, cleynl•vem-so n;; autns 1!111 
o1·i;;innl no audil.ol', independJ'liLP!llf'l!l.e til) 11.·a;;lndn pai'H. fllll' 
e lllliJH'a a. rJ cc i são. ArL, 21i7. O J•er;m·so eO'nl.r.•a o dcspn.r·.ho de n~n Jl•l'fl\111!'.in 1': 
5Clll[H'e obrigatoeio pam n i\linisi.JII'in l.'uhlko. . 

AI.'L :!liH, C:n.lll' a n.ppdlaJ.:iíll pam n Supl'f'lllll Tl'iinlllnl ~I i
Jili\1' dn~ Jkd~ü~.·~ aii:>IJI!II.ot·in~ 11U enni.len!linll.ll'in::; Jl'l'Oi'l)l'itlas 

• 
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]"•los f:onsPllio~ rle Gue1·r·a, nos casos rle nullidaclc mnni.fesla 
do Jll'orwsRo u do j ulgamenlo. 

Ar I .. =:üO. Sú podem appcJla,. o minisl.e1·io puhl icn fl as 
vai'Lcs. . 

Art.. 2/0. A appcllrwüo deve ser Inl.erposla denLr,o dos 
cinco dias seguintes ao da intimação ou publicação rla suH
I.r•ru.:a. nsLanelo prcsenlcs as parLes ou seus P'I'Ocm·aelorcs. 

ArL 2/L A appellar;ão sulJirá 'JJOS JH'OIH'ios aulas inde
penclenLewonto de lrasladra, salv.o si l10uver mais ele um l'l!o, u 
a rcspcilo elos onL1·os nüo livcr ainda siclo julgada a eau~a. 
Nosso caso darrí. o ~uditor loclas as providcneias para a exLm
c~üo do L1·aslaclo c sua r~xpcclioão. 

ArL. 272. Os praz-os clenl.ro elos quacs elevem as appclla
I;Gcs se1· aprcscnladas ao Supremo 'l'riJmuaJ u\l·i1il.ar sii.o us 
musmos do art. 280. 

J'aragrap!Jo nnieo. No caso do sMcm lncccssurios l.msladus 
ns prazos ac;irntt J'icnm accrcscidos de mais :10 dias. 

~ü·L. 273. A avpclJaçiLo• inlcrpúc-so ]lO!.' simples prJLição 
o os prazos elo artigo anterior •comer.;.arão a COl'l'Cr do clcspacliu 
fJ u e a d ofot· i!·. 

. ~\.rJ,. 27·1. Inl.crposla a appellação a recebida olla pelo pr·e
s.idcnte do ·Consclh·o de •Gucl'l'u serão os autos remoi.Lidos dirc
eJamonlc ao Supremo ~Pribunal Militar. 

Art.. 275. A appelJa~ão da sentença conelemnatoria é sempre 
suspensiva, o interposta da sentença ahsolutoria não imper],., 
CJUC ü J•éo sc.ia solto, salv·O· si a accusar;ão versar sobt·e c;L·inw 
punido com mais de 20 a1nnos ele prisão c não tirver siclo una
<Jime a doc.isão do Conselho ele Gucna. 

Art. 27G . .O process•o elas appelJar;ões no Supremo 'J.'rilmnal 
l\[iliLar ohdcccr{L Ci:s seguintes regras: 

§1.0 Hecebidos poJo secretario, do Que Ja·nonrú termo nos 
autos, serão eslcs clist.ribuiclos pelo prcsiclcnle ao uninist,ro a 
qu cm caber a ver.. 

§ 2." O socr·olario far;í. logo com vista ;ís partes que se 
moAIIt'arom representadas, pelo prazo ele W dias a car.Ja umn. 
não podendo eomLudo os autos ser t·eLirados da secret.al'ia. 

~ :3.0 'J.'erminado• esse prazo o ouvido .o Commissario Geral, 
yfio os au Los ao ministro relator, que no termo de duas sessGes. 
salvo se requerer Jrroro~:mr;ã•o, os .rolat.ar:í m inuciosamen I. c cm 
mesa. 

~ 4.° F1nclo o rclaLorio poderão as parLes, por seus. pro
curadores, fazer observaç.ões ornes, comtanuo que não excedam 
cl0 1.5 minutos para cada u;m. 

§ 5." Disculicla a maleria pelo tribunal, dccielie-se-:ÍI por• 
maioria ele votos. O prcsiclenlo não vota. 

§ ü. o O empate importa decisão i'avoravcl a-o. réo. . 
§ 7. 0 Quando cli·vcrgircm os volos, absolvendo uns c con

rlcmnando. oulros em crimes ou penas diversas, sem que al
g-uma dns opiniões t.cnha mai•oria prevalecerá a condmnnaciío, 
~i prcpondcra·rem os votos co•nclcmnalorios, c, .quanto :i pena, 
applica!'-se-(~ o gr:'ro que tiver maior numero do votos, c:·on-



l.ando-sc ~;owo l'avomveis ú minor·aoüo da peuu os que J/)!:';tJn 
pula u!Jsulvkt~u. _ 

§ 8." CuaiJül!endu da ill'[Jcllai.'UO tlu~ senLcn1;as dos eousu
llws Llo guorm, ufío vouet·á o il'i!Juuul entrar no mc:t·iLo ela 
questão, pum a:;:;ravar· a penalidade imvoslu ou dcer·dat· a 
a!Js,OI V ii}ÜO. 

§!l." Si annullar o processo, mttnclm·ú sulJuJellcr o r.Go u. 
novo ,julg·amento, •reJ'oJ:mados os Lermos invalidados . 

.Ar· I .. 27'i. 1\cquure:rl{IO-o algum mirlisLI'lo poderá a d iscussfíCJ 
susponclel'-so, pura continuar nu sessüo seguinte, ~m qual sc 
voLarú tlofinilivumonle. 

Al'L. 278. 10 .iulgamonlo elos r·ccur·sos prop!'iarnenle dilos 
sm·(L Jcilo 110 Supremo 'l'l'llJunal i\IlllLar por· uma Lunmu ele 
juizes, euwpu::;lu. do r·clnlor o dous -ouLt·os minislr·os J:cvisur·c·s 
sol'luados 110 momcn~o de ser i'cito o rclalor·lo. 

Art .. 27!l. Para o julguuwnlo elo tucs I'Ctllll'SOS •não vuderá 
ser· excedido o prazo elo cluus sessücs. -

CAPITULO II 

A!'L. 280. J~s senlenc-as prol'ericlas pelo Supremo 'J.'l'ibuiml 
i\! il i Lar ew gr·.ú!o do uppcllaeão terüo o curnp,1·a-sc do audilo1: 
ern cu,ia circumscrlp~:ão houver sido julgado o proco:sso. 

•AJ:L. ~81. l'ara o Jlm do artigo anterior o sccr·ct.ario do 
8upr·cmo '!1!'i!Junal Militar i'arú a remessa dos ·autos ao auditor 
para dar CXOCUI}ÜO. 

Ar L. 282. Das senlenous do Supremo 'l'l'lbunal 'i\lililar serão 
i1ntimudos os réos, dando o auditor compmüo conhecimento 
dollas por officioo, acompanhado da córpia da sentenoa ao in~ 
pe-ci,or ela llogiilo ou ao chefü do Departamento ela Guerr·a ou 
ao supcrinlendenle do Pessoal da o~'.rmacla. 

Parag·1·apho unico. No caso de abs.olvioão o presiclonLc do 
Supremo Tl'ilmnal wmmunioarú por ielegramma do auclilor 
!!Ompctenlo de decisão, afim do que este proviclenclc sobre a 
soltura do réo. 

Art. 283. As pena serii curnp·ricla ·no presidio que fOr desi
gnado nu s~:n.LcrH;a do Conselho de Guerra. 

Art. 28~. Sempre que o rúo, além da pena de prisão, fDr 
condomnuclo ú privar;üo do seu posto ou gTacluação militar, esta 
ulUma pena só produzirá seus ei'l'oitos uma vez a sentença 
passada em .i ulgaclo. · 

Art. 28ti. O condemnaclo que so achar em estado de luu
eur·a, quer a enfermidade se manifeste anles, 'CJUOt' depois 
que ·estiver cumprindo a pena, sertL recolhido ao llosvital-de 
alienados, comrmtando-se o temp.o que alli estiver 1Uo ela con
domnaçüo. 

Art. 28G. O auditor ele posso ela sonten~a farú cx:Lraltir· 
pelo osePiviio urna ;.mm que tJom ü preso romollorú ao comman
danl.c ou di.ro.cl.or da ftt·isã-o ua qual tonhn. de ser· emnpr·idu u 
pena. 



'Al'L. :!Ri, i\ )!U'Itl 1k1'e I!Ollll'l' f!S[If!dfkatiUIIII'Hit•: 

·I", () IJIIIJW t.! a ;.;'l'athnu:iio do J.'f~o; 
:!", sua naLuJ·alidadl', filia~;iíu, J•dade ''''~Lado; 
:J", ~>sLaLul·a e mais si!;lltll'.s por qnu ]JUssa p'IJ~·sil:auJenl.u 

Sll llistillg'UiJ•; . 
·'t 0

, o Lt~i'ti· da :;.;L•·:IJ.Lt•·Jlf;.u; 
""· IJLI:II'SI.illl!l' dPnlal'ttl'iil's l•:u·Lieularr:s qur• a~ r:il'nnn~lull-

,.ias li!'UIIS"iilll'I'CIII. " 
.-\'J'I .• ~HH, ,() dil'l!tli.llt.' da pl'i~fin pa~s:u·:'! rr•eiiH} dn l.',·,u jiHI'õ} 

SI'!' ,ÍUUI.n aoS õ!Lil.u,;, I! ttill'il'lÍI O l'l!SJH~l'i.i\'0 J:UII;tl'III'I'IILU 1'!11. 
] i 1'1'0 JH'U[II.'ÍU, 

,\ri.. :!H!I, 0 lll!dilnl' [eJ•;'t Jllllii.u 1.\UiLiadO Ulll :J'a;(l!l' tlOlli.lll' 
" '''IIIJI•P d11 l:IJJIIJH'inll'lliu da JH'IIa Lin t·ada llOIIdenruadu, d1! 
./'t_~ll'llt:t l)tln pussn, no nH~S!lJn d.ia Prll ujue se e:;gntar a ·pena, 
assi111 u .rul,:at·, ouvido o .respecUs.u ,eomnüss:u·iu c vu::;stfl' 
JJJtUtdalu dt• sollul'u. - · 

TITULO QUINTO 

CAI'I'J.'ULO UNICO 

UISPIOSli_:ÜES UElL\ES 

.\!'L. ~!lll. 'l'udi1 1niJiL:u· que 110 exc•reiein d1.• suns l'lllll'<;c-II'S 
dP,.;l:<.liH.'iJ· a t•xisLI'JII!ia de al:;urn ei'Íllll~. eu,ia puni(:·i'ín eai.lm 
:tn,.; Lt·illUII:ws milil.wt·es, ,-, obt·igTtrlu a Jl:li'Licipal-o :w sup<~t'IOI' 
mililaJ' n (JUL'Ill a~sisL<~ o dL~\'l't' de provide·n't:iat· a respeiLo.· 

At·L ~!H. '.l'oda aul.ot·idad<) militar, log•o qu<! l<!nlla eunlli:
L'illll.'liLO ·dll I'Xt'11Stelleia. dL• a]~UIIl J:I.'ÍIIll! miliL;ll', O eOIIItnUIII
e:tl'Ú ao autl.itm.· da re~pediYa c'irnnnscripl.:·fio, que providencim•:'t 
pa!'a a insLaura<;iío do lll'r.w<•sso, qu<•l.' pOI.' via de drmuneiu dí1 

;\I ini~J.er.i<D Publico, CJUC'l.' e:1•-o((icio, na Jall.a daqudle. 
c\rl. :!!1:!. O sL!lWÍ\:O .iudie.ial militar pt.·el'ct·c a quulquc•t· 

uul1·u. · 
ArL. ;!(1:3, .Os lll'Olocsso5 f'.t'inws milil:u:·es set·ão isentos rJn 

~<'llu e c•usta~. L'll10lumentos e portes do Col'reio, eom _<!~eep.~;:~·n 
dns JII'Ut:••ssns inieiados pLH' queixa, que fieam su.leJtos ns 
l'U,.;Las e emolumentos adopl.ados pn•rit a .iusth:.a :J'edcral. 

Arl. ~!H. Fica a boi ida· a Jaculdacle CJU() tc()ll1 os ·mil i la t·es 
de requerer eonsclho do g;uet·t·a: para .iuslifieat:cm-sc de ae
,·us:u;ües que, JH)I.'Yl':IILUI.'n, lltes se.iarn :J'eilas. 

"\l'L, :!!l5. Ficam i;.;unlmcute abolidas as atLrilJUil;úes 1.\0ll
,;u lf,iYas do :Supremo '.Cribunal l\lili Lar. 

,,\·rL. :Z!lli .. (Is militares, quando Deputados nu Scnadot'r!,.;, 
11:in p.oderiio SI'!' ]Jresos ou pl·ocessado:; cwitnin:dmellte. ~··m 
JII'ÚYia lkt•n•;a dl• sua Canml.'a, salvo lll1So rJe :l'lagraneia um 
et·.i tm• CLl.ia pena 1'(11· de quatro annos ou ma.is. Neste llaso, k
vado o processo até a JWonuntlia .exclusiY(), a autoridade JH'n
ee~~anh: rcn1cttcJ·t'l ü~ auto::; il Cp.rnara. rcspccLi,·n, par•q. l'P
,.,,)]\'Cr sobt·e . a procedcncia da aecusu~fio, si .o acl.\usudo não 
OlJlal' pelu julgunwnlo immecliato. . 

I 
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.\1·L. ~!li. 'J'uda vez que e:>la lei se l't;J'r)J.'Ír a lrlililal'<'~. <:l.llil
JII'<'ill'lldl~-~·~ l.mlar ·de militai'<!~ dr! l~:rr·a e Jllat· inr.li~linl'la
lil<'lile. 

"\!'L. :!!li:!. (J,; easo,; Ollli:>:>OS SI)I'ÚO 1'1'S<J1Vidu,; de tWe<:11·do 
<:r.~m o diruilo r;,UllllllUlll. 

,\rt. :!!l!l .. \os mi11isl.!.·us dvis e ao,; audilOI.'c~ serão g::ll·an
lidas as llleSillas l·anl.ag·<!IIS r.:onJ'<)l'idns ú magislt•alura :J'ed<~t·ttl, 
J1Ul'a os t•f'l'dlc"; da aposentadoria . 

• \rt. :JIJO. ,\os at.:Luaos juizes e mais servellluat·ios da ,ius
Lir;a militar s;ío garaiJlirkli; lodos us dir<~ilos, proventos u r·•~
:,:·niias assc_•gunuJus !JI!la,; leis anLer·ioru;;. 

,\.1'1. :301. O •C:·0\'1'1'110 dt•siglllli':Í. arHJUalllwnl.e até 10 uf'l'i-
eiau,; dn EXI)l'dl·u ,. da .Armada tleuLI.'C os que u J'<)queiJ.'LIIII 1.: . 
quu Lenham Jllnis <.11' seis aiJUos de Sf)J'I'iço adivo nas J'ileil.'as 
uu enrnmissGes mililaJ'es para se:,;·uiJ.·um o~ em·;;o,; .inridi<:os 
ela União, Lendo Jll'ul'et·eneia aquellus .que .iú Lunham i11 ir.:iado 
" eurso ;illl:idir:o, por cünla J>l'Opt·ia, podendo, [JOI.' conveninneia 
do sr!rVi(,'O, ~L'l' Lntn~fet·ido cl1; unm p\u:a ouLt·a lo'a~;ulclade 
de Di rui Lo. 

ArL. :Jo~. DuraHt.e o c.:uJ·su, esses oJ'I'it:iae~ sc•J·viJ·iio sob 
a~ lli.'d<•ll,.; do instwel.nJ' da região e eonlarão n l•~mpu JIUL'U 
a JII'Olllo~iio e J•d'ormw. 

:\J·L :30:3. Us militai·us que S<):;uircm o ew·sn .iur·idi<:u pm· 
cl1•si;,ma<;ão do GO\'UI'IIO Jieariír> i;H;JJI.us d1) p<lg·ar :'1:,; Fac.:uldadPs, 
em fJUi.' euJ·sareJll, quuesquer l.axas e enwlumc<nLos. 

,\rt. :301. Os mililnl'I'S, lmchareis em clirc•ilo 1.et·iío lli'<'
J't•J'<!Ueia pai'U os eaq;os de audiLo1: e JH'onwlor da ,iusli<,;a mi
li Lm·. 

J•aragJ·aplin uHieo. "\1 :wl")iLa~.:ão dos eal'g•os da jusli~.a Jlli-
lif.al· inJpoJ·La' um rellUJH:ia da vatcnte. · 

·"\ri.. :305. (luaudo o Gcwel·no enf.endi)J' qw: já cxisl.u tlln 
nw·I1,,CJ ~ul'l'ieienl.u de ol'fieiaes lmb.ilil.ados pam o exemieiu 
dos r,a,·;.;<:s da mag·isLI'llLUJ·a militar pode!.':Í. reduzir· o Jmnwt·o 
de dr~signa1,:ües para o eurso juriclit:o. . -

"\!'L :30li. Em tempo du gue~:r:a os audii.Ol'I!S ac<.HllJillnliai'fio 
as unidades da sua J't;~peeLint eii·eum~ct·ip~ão, · Jieaudo r:om a 
;iul'i~die<;ãu p!'OI'Of;'ada p:u·a ~urvil·em .illln.&o ús grand1~s ulli
dar.l<•:> do EXI'f'ciilo 1.' da Aruutd<t que llw J'orem des'i:;nadus, 
~e:;tmdo a,; wnveniencias do servit;.o • 

• \ri.. :~07. Em Lc•mpo do gtwi:J·a o GovcJ'Ilo p.odm·:í. ef'Plll' 
uma ,innla d<! ,iu~Li(:.a quu neornpanhar:'t as J'm·cas l.!lll n[H.'I.'ll•\:lit•s 
r• J'uJJeeiomu·:í. eomo LI·iiJLnwl de seguncla i11slaneia, aJ·biLl'all
du-llw os J'<.•:<pr!etivos \'l!lHJimcnLo~. 

~\rL. 308. Os millisi.I:os, ·audi&ores, r>~·ornol:oi'es c csel'iviícs, 
T>e l't'l)]ll)l'iio os vene i nwn tos <:ollstantt•s da l.alJell.n. UJHI ex a. 

,\ri.. :30!l. "\os aetuaes auxiliat·c;; d<! audiLOI' f.iealll ass<~
gurado;; o diJ'<•iln c a pi·c:l'<~reneia para as vagas que se dei'<.'II'I 
nas auclitm·ias de I" ~;lassl', indepcndcnlcmenl.e de eoncurso, 
l'<~~peiLada a OI'dt'm de autil:)uitlaclc, posse e exercido tlc suas 
l'es pet: li'\' as :ti·Ulll eaçõcs. 



,\NNM:B IJI) HJ~NAiliJ 

A 1'1.. ;; IIJ. Os Huvu:; logaJ•us de :w i 11 i:ÜJ'u~ Logatlus du i'>u
JII'UIIW '.l.'eii.JIIJial il\lilH:tJ.' sutofto Jll'uVidus ·ú medida quu alli :;1} 
durcn1 Yagaso 

A1·L. ~iJ .1. () Guvut'l!ú, au Jll'OIIIUl;;ar a l'J'esenLe lei, Lendo 
•~111 vis].a a cuJIIJU'l!Ü'UiifiU das Jui'l\:tS, div.idil':'t eadu Ul!Ja das I Jn, 
J~" u J:J", eirt:unJsr:ripc;úo::; om i:luas se!Jt;úus de ,jusl.ic;u o dis
I.J•i!luirú POl' elJ.aH OS aud.i.LOL'I.!S e lJl.'OiflOLOJ'I.'S dcs;iaS·IJÍL'ULIIIISIJl'i
JIIJÍius, l'i1J1t11do 111u S·élie du inspce1:iio -ou região per·maiHJnLu :'1 
:,;1)dc rle llllill das soeçücs. 

Ar L. :JJ ~- o.~ acl.liU.CS inferiol'LJS do ]~xonilo o da At'Úlatla 
ljliO i.Í\'I!l'Cill JllllÍS du LIOUS UIIIIUS do dfeei.Í\'0 OXLJl'IJÍ!JÍU !JUIIIO 
<'~t:.I'Í\'fii~S das audii.UI.'.ÍllS ].Ol'fiO ]H'OfOI.'UlliJÍlL j)lll'iL OS 1111\SiiiiOS 
<'lli'IJ'IIS eum baixa u demissão do· soL'vic;o. 

' ,\I.'L ~IJ:.l. <O i(iovoruo :l'.icm autorizado a alH'Íl' os et·ullil.us 
lliJIJI'SHUI.'iOS J.lili'IL UXU(Jlli;Uü ela Jll'U~Uni.O lei. 

At•l.. :JH. llü\'üfl'llJIJ-su :as disposi'.'ÜOI:l OJJJ eouLl'HJ'in. 
Ua1nal.'a d-os Deputados, G clu du:r.uniiJJ.'U du :1 UJ:!.- SaiJiuo 

/Juri'Osu Juuio1', JH'C~idenLc.- Anto-nio Siméíio dos Srwlus Leal, 
l" soct·elario. -Raul de lllutaes Vei(fa, 2" suet·oLul'ioo. 

Tabella geral dos vencimentos 

l'!llJI·tlmlA JNS'I'ANCiio\ 

;\ wl i l.lH' I k I n .cJ 1\SSt} ••••• ' 
:\udii.Ot' 1k 2" elass1~ ..... , 
,\mliLuJ: di} :Jn elas,;u, , .. , .. 
t":ttJllO!Ü:>Sal'i·o du .iusliç:L. .. 
J~~scr iviio o •• o •• o o o •• o o o·. o o 

,\jucht elo custo aos au-
{]i lores .............. . 
Gratificação ao advo

gados: 
Em cada summario de 

culpa .............. .. 
Em ·Cada dcfesl]. perante o 

conselho de guerra .... 

Ül'clcmadu 

li:OOIJ:fi 
H:OOIJ:f; 

lil:IIOü:f; 
!t:UUli$ 
j:.)U.U$ 

SEGUNDA lNS'l'ANC!A 

Orclümulo 
2\1 inisl.ros eh• is ....... , .... . 10:5{)0$ 

:1:000$ 
·'I :OCHI:ji 
!í:IJUO:f; 
2:1.1Ull:f; 
1:200$ 

l'.fJI' llllllf', 

(I: I.IIHI:f;OIIO 
12 :OIIIJ:f;IJOO 
J r; :·OOO:jHIIIO 

li: llliU:f;IIIIIJ 
:J:lili0$11110 

-iOO:J;OOO 

JOO:f;OOO 

-100ij;OOO 

Gr:tt.ifi.cnciio· :P.or lllliJO 

() :750$ 2() :25l):)i,QO(J 
l\linislros militares. sol-

do da 1)atcnte. : .. , . . . . 7:500$ 
Os ministros milit.ares rcccbc1·ão a gral.ifieacão 

nisl.ros civis, perdendo :nesse caso as quotas a. que 
direito como officincs ,reformados. 

dos mi
tivm·c:rn 

C amara dos Depu Lados, 5 do dczem]Jro ·do 1 !112.- Sauinn 
Jlan·.oso .Tnuior, pre;;ident!,,- !\1:donio Simeão dos Santns Leal, 
1" sec·,J'el.:trio. -J:oul tk Morocs Yciurr, 2" secretario.- A' Com
mbsito dt! JusLic;.a c Legislarão. '* ~ - . 



~ • J 7 .j - J v .I ~ 

o J;flll;.;t''!~~·J ·Xaelonal resolve: 

.\1'1.. I." :-:"'1':'1 apn~•·ntad11 1'11111 l.~tdll~ "' ,.,.IIC.Íirii~·IJlos do 
l:õll.'g'O tJIII' 1•~/.ÍVI~I' I!XI'I'I!I'Iidll l'!'i'I'I').Í\'UIIIi"llli' 11 '(IIIII'I!ÍIIIIõli'ÍIJ J'lli
J"ÍI'II 'IIII' l'ftlli.HI' ;lf) IIli IIHlÍ~ õlllllfl~ d1• ~1'1.'\'Í(:I), 

~ I." o l'liiii'I'ÍIIIIai'Í" quu 1:n11Lu1' Jlll'lllls li•• :Jil LI'I'Ú dil'l'iln 
;'1. aposPIILadut·ia, )ll'l'l:l.dJI'IHiu la11l.o~ :;·o nvo,; dos l't'lleÍIIII:IIIos 
l.ntai'S tjllõllll.u-: ful'i'ln OS õLIIIIOS d1: Sl'l'I'Íf;n. 

~ ;!," () /'UIII'I'ÍIIIIal'ÍII lJLH' SI' ÍIIU/.ilizal', 1'111 ;Wi.U de :if•J.'I'ÍI;n, 
IIli. di'/'I'Sõl dos Ílll.i!I'I'SSI!~ da I[JIIifiu. IIII l':fll. I'OII~I!lJIII'Ili:Ía di' 
di'SõlSI.I'I' IIII lWI'ÍiJI'IILi•, IH:I!Ill'l'idn IIII di'SI'JII)II'IIIiO da !'tllll::l,;'fifl di! 
:o;fi.IJ l'li.I'~O, i.PI'i•l. dii'PÍI.II i'1. :t.fHI:-ifiiJI.:IdOI'Íil 1:11111 l.odfl~ f)S \'I'Jit~i
llli'll).llS, -qllalqtll'l' I)Ui' ~l·ja fi 1.1'111)11> d1• SI'I'\'ÍI,:II, 

AI'L. :!." :-;iir• r:r111Lado~ pal'a apllsr•lltadnl'ia os ~··l'l·ir;os I)IJe 
ll /'tlllf'.l!illllõll'ill illlU\'1'1' I' III IJIIH)i)lli'l' ).r'lll)lll pi'I'S)Uflil; 

1", 'llfl PXl~r·eiPin dP l'ill'g·ns ;.:l'l'ilt_•;o; nu J't•di~J'UI'~, P~Lipeu
rliadlls )ll•lo 'l1l11•srHII'fl .'\:u·in11al: 

:!", 1111 Exi•J'I'il.n " 11a ;\J'IIIltrla, r'lllllll nl'l'il'ial nu Jll.'ar.:a ril' 
)>I'"'· si 11:í" l.i\'1'1.' sid11 ,i;'1 ilwluido 11 J'l•srpt•c:tivn LI'IIJfHI 1'111 •J·c:
!'lll'llta 111ililul': 

:J", 1'111 I)Ulii!SI)Ur•J' l.'r')llll'l.iiJIÍf!~ /'l'rJi'l'õiPS, r:IJIIIII r:lial'isl,n, au
Xiliõil' ·dr• r·~r:J'ipl.u, r·.nlll'i•.J'I~III.r•, 111'al.k:u1Lr: PXLraot·dillat·i,, e~
I'J'ipl.tll':ll'in pl'llViSIII'iO, lll'l'l'fllfiz, arididn I' llJII'I.'UI.'ill, 

Pnl·a;.:nl):lilfl 1111Í1:n. O l.l'lllJlfl rir· I'XI'I'r'il·irJ e111 l'fiiiiiiiÍSs•i',.,; 
~~·i••lll.il'ii':Ís Sl'l':i l!fllltnrin, pal'a 1'1'/'••il.ns d" .illllilac,,:ii" " li.JIIt:;l'll
l:ldlll'ia, aos pl'n'i'l•ssol'''' da-: r•sc:nlas Sll)ll'l'iiiJ'I':i da llr•plll"ic·.a. 

,\1·1 .. :1." ;\'a lq11idac,;iio do 1•:111)111 d" ~,.,.,·i•.:o ~f! llbs••t'l'aJ':Í u 
s•·:.:•tilll.•·: · 

- I.~~ 011H11tn ao~ pi.'l.'~tndo~ PIH /'Upar'Lir:ií,~s gf~t.·a,~s ou :1'1~
ri••J'lli'S, niio ~·· d•·~enJJI.aT':'t. o !.rompo de ini.PJTU[)(;ão: 

11 r Jl'''" r·XI'I'r:ir:io "" l)llar:s()III'J' niii.J·a~ l'tllli:!.'ÜIOS Jlllldil'll::i 
r•111 viJ·I.IIrlr• dr• llfliiTI'lio':;ín dn C:nYei'IH>: 

/i) Jlf'fll I'XI'I'C:ieio rJ., l~lll'fl'll,.; f')PI'I,ivn,.;, /'f~dc•J':lf'S llll I'S/.a
dllil!OS, r·qnipaJ.•adn a Esl.adn n Di~l.1·idn F••del·al: 

e1 pl'ln des~:IIIJlUIIIIo do sr•J·vir.:o graluilo e oLH·igalurio !".:.'!' 
h~i; 

ti) )Hll' ,.;us)WIIsiio ,iudieial, si o l'tJJJedomu.·io J'r:Ot· ,iu!;;·ar.Jo 
irllllll"'"l.r•: 

o) I""' )',;,.ias: 
/) I"''' lir:;•nc,:a "" l'all.as )>III' lllilll'sLia, n:ío r•xi·••dPIIL"s a 

!JII dias r.•111 r:arla al\1111. 
i'nJ'llf:'I'IIJlli" 1111ic:o •. \ lirptidar.:ão rios SI'J'I'ir,,:os 1111 I•:x••t'l:iLo 

e 11<1 Ma.J·inlla Sl'l':'l /'PiLa rJp lii'C'ÚJ'c!n ·l'lllll a legi~lac,;fí<~ militar. 

,\!'1 .. · -1." T'••I':Íil rliJ'r•iLo :'t li)>OSI'Ill.adn:•ia, illrli'fH'IIdPI.r•llii'JJI.r• 
rJ;. illl.r~J.'SI.il'ill f' 1'11111 \'i'lll:iiiTPIILOs illl.c:g·J'l\I!S rios C'lll'g'ClS (fifi' 
r·xet't:l'l'I'IIT, n~ l'lllleeiollaJ'ins puhlil:ns !'l'd•~J:a~:s sr:pl.uagr.•nnJ'ills 
CJIH' se• invalidarr!m conLando .mais de 25 annos de emprego 
publico. 

Vol. YHI H 



2fú ~NNAES DÓ ·sENADO 

i\rL. G." O miuistt·o do Su[JI'enw 'rt·ibunal Fcucml <JIW .se 
:in.validat· contando 20 annos de el'JccL.ivn cxcrckio IJcs:;e 
cal1i:íU pot.lorC~ aposcnl.ar-sc com lodos os vencimentos. 

Arl .. li." A invalide:r. no. sc.rviço da Na(;ü.o, imprescindiveJ 
para a. c:uaccssiío t.Ia aposcnLadoria, serú provada por }nspoe1 .. '~u 
(!C .saucle a que se ]Jl'Oceder(L por· duas vezes, com mturvallo 
elo tres r~JC1.CS cnl.ro urna o outra, scr·vindo na segunda junl.a 
mcdieos que não Lcnhwm fciLo parto da primeira. 

Paragrapho unico. l'•~rantc as jurrLns servir[L o· pt·ocu
l'ailut· Ji:>eal clrL Fa1.cncla Federal, quo podcrú recorrer da pe
ricia liWdica para a Direeloria Geral ele Sande Publica. 

Ar!.. '7." O vencimenlo de aposentação dos enviados ex
Lraonliuarios e 111 inist.ros plen ipoLcnciarios, aLLingiclo o l.cwpo 
rnaxirno de scrvi1;.o prc:;cripLo no arL. 2", scrú o constituido 
polo ordenado c graLil'ic:JJr,fi.o de seus cargos. 
· Paragrapho unico. Os enviados cx~morclinm:ios o mi
Jiisl.ros plonipol.cnciarios que .iú contarem, nesta data, tcn1pn 
(/c servil,io que ll1cs assegure a aposcnL:wfio com o vencimento 
cm o clccrclo legislativo ele 20 de dezembro do i!HO, (~'L contos 
de réis allllllaes) não serão attingidos pela proscrrLo lei, para 
clles conl.inuando cm vigur o referido decreto ·de 20 de {/e
zcmbro de 1!HO. 

Ar L. 8." O funccionario e cmprcli(ado aposcnlarlo fica :i u
li i!Jido de accoitar emprego ou cormnissão i'cclcraJ, cslaclua.! nu 
1uunicipal, co:m c! it·cito à pcl'rJepção de vencimentos; pena do 
pct·da immctlial.a das v:wtagens da aposenl.acloria ou ,iubila(;ii.o. 

Paragrupho unico. Nlío se considera commissi:io o man
dato lcgislaLivo; é, por<!m, vedado accum.ular dumnl.e as ses
sões as vantagens da a poscn tacloria com o subsicl i o. 

Ar L. D. • llam o cal cu lo elos vencimentos do aposentar! o 
nii.o serão levadas cm conla as grati:l'iL:açúcs aclclici.onacs, rc
salvaclos os rlireitos garantidos pot· leis :ml.criorcs aos actuam; 
i'uuccionarios, que .iá recebem graLirimwúcs acldic.ionacs. 

Art. 10. O funccionario ,i :'L aposentado elo accôrdo com as 
leis anteriores não tem direilo ús vantagens eonsignadas nesta. 

ArL. H. Durante o processo da aposerrtadoria não set·á 
interrompida para o funceionario a pcrccp()ão dos respectivos 
:venctmcntos. · 

Art. 12. Fica marcado o prazo maximo de tres mezes para 
a liquidac.i:\o final ela aposentadoria e cxpodi~'ão do respectivo 
titulo. 

Art. 13. 1Ficam cxcluidos das disposicúes desta lei os mi
litares, cuja reforma, porém, não poderti ser concedida com 
vencimentos maiores do que os percebidos na el'i'cctiviclado do 
posto da reforma. . 

Art. 14. RevOG"am-se as disposi()úes cm contrario. 
Camara dos Deputados, G de dezembro de :lD:l2 .- Saúino 

Bai'I"Oso Junim·, Presidente.-Antonio Simcüo dos Santos Leal. 
i• Secretario. -Raul de Mo1·aes Vel(Ja, 2• Sccrctru-io. -A' 
C9mmissão de Justir;a e Lcgislaoão.. . · I 

1 
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X. JiG -· JOI.2 

O Collf!:l.'''"~o Naeiut1al re,;olvc: 
;\i·l.ig-,, unieo. };' o l'udt:i' Jo:x•••·uLh•n auL"i'ÍY.:ulfl a :lill'i!', 

ptdu :\lini,.;l.t•t·io d:L Vi:u,;iio u Uill'il~ .i•uiJiil:as, "1:1·•~diLus supk-; 
111 t;Hi.:u• d~: :J .. 'dJG: I.~ 1 !ji(J!J.'J, Olii'U, u du !10·1 :KiítJ:J;.'JI.:J, papul, a 
\'I!J.'lta rj 11 du i.I.I.'L. ;,;;J do Ul.'l}illlll~tll.u \'igt~IILU, Jlitl.'il aLLt!lll_ll~t·. au 
pa:;:tlllf'ii/0 tli'. ,Ílii.'O:; dt" Lllll Sf'IIII~Si.J't) d" eada I'SLI':td:t tiu J'I!I'I'U; 
t'e\·o:.;-;.u.la:-:; as tli:-:'J'u~it~üus ent eurtCt'iH'ÜJ. 

t:an.1a m du:; ÜUJill Ladu,.;, G du ·dc•zu:III·IH'U do 1\l:l ~ .-- Su./,iuo 
h'lll'l'"s" .tuuiur, J'i·usidunlu.-,tulouiu SÍIII.t.'tiu t.lus Sau.lus L·•:af. 
1 ... ::lu~;t·eLat·io.-llau.l riu .1/urw:s l'uiua, ;!." ::;eerelariu. -~\.' 
CuJIIJIJÍSsfw du l"iuanr;as. 

N. 17G-101Z 

< J C• "';,a·e,.;so •1\:wional re,;ulve: 
,\rl.i;.w unir:.r•. E' o J>odur.· };xr,~;lll.ivo auLn1·iwdu :t :il,t·ir o 

t•.r•·tlitu du J;!,7 :H<\0$, supplu1nurllar :i Yerl1a. ;!,"-· Cni'I'uiu,; -
aTI .. ;:;: da l•·i 11. ;!,.~>11, du.iD.111:iru 11ILinw, p:u·a al.i.l:ndur.·a dt:s
JH'ZiiS fi III.~ ellf.'J'fllll l'tdíl:i suh-e•Hisig·llal.:·i"íP:-; « (:,·nl.il'íe:u;jj,•,-; ilfiS 
<OIIIJIJ't'l;<:lflt.JS dos CoiTtdn,; arnbulanl.r~~ '> 1: « ,\lu:;uel u eUIIStJI'
v:u.::io de e:ISi.l:-i pa1·a J'l'tJí.LI.'Lirr;fj'c•s JlU-;Lae:-; »; revog·acins i.IS dis-
[wsi~t)l•:; tJIIl eolllt·ar:io. , 

C:tlll:tr:a dos Deputados, li rln rlrmJIIJin·o tlu J!)l;!,.--811/,illo 
]Jw•ruso .lu:wior, J'r'r"sirlt~lrl.e.-Lllllouio SÚ11.1.'tÍo tlus S11.11ius /,r:ol. 
1" ~t:ll!'ei.ario.-Jia.ul du Jlorw:s lieiuu, ~" S•~•Jt'dariu. -A' 
UuJJJJHis::;iío du Firmw;as. 

N. 177-1!.112 

O Cungr·e,.;so Xacwrral rego!ve: 

;\r-Ligo unico. Fica rJ l'residenl.e rJn Jlepubl ien. aulor·izadn 
;L eoner:dt:t' 11111 anno de lieuru:.a, sem YuJieinrunl.o,; e v:LJ:a l.ral.at· 
dfJ srJus inl.er.'IJH;;f's, ao auxiliar· l.eellflico da J~strada de J.'crr:o 
C~:nLr:al do Hr·ay,iJ engenhei['(J eivil Tsmad Coellw de Sou;m; 
ren>t;iiclas as disposir;:ões ern eonl.rat·io. 

Carnara dos De·pulado;;, G de clczc:rnbro de JOI~.-Sal11:11o 
!Jarros o .lwârn·, l' r· c si dente.- Anlon'io Süncúo dos Su:nlo.1· Lual, 
1 ·• :-lcc relari o. -Jiaul de M'o·rcu:s V ciua, 2" Secretario. -A' 
Cornmissão de Finanças. 

iN\. 178- 1!)12 

O Cong1·csso 1\acional resolve: 

Artigo unieo. E' n J'ode!' 
pcln .\1 inisl.er·io da F:m:nda, 
7 : GtíV$500, afim du allendcr· ao 

]~XPI~UI.ivo 
o ercdi Lo 
pagam eu lo 

nulot·iz:u]ll a aiJ!'ir 
exl.r:a.ordinario de 

devido a Franc.:i~co 



d1• ~;·1 Hril<~. 1'111 1Í1'illd1· d•· ~~·1il.l'lll.:a .iudil'iat•ia; í·r;vo;:;·n~.la~ a:; 
di:.:.JHI .... if_:.I~H':-\ 1'111 l'lllti..J'itt'ilt, 

t:alllõil':l. d11,.; 'iii'·Piil.õldu,;, li ii<• di•ZI'I'IIIil'll d1! 1,!11:! ... -.S11I1ÍUu 
f!fii'I'US/1 ./II.IIÍI/1', i'I'I'Sidc•til.l', ...... ..\'11/llllill .'\i/II!!IÍU rfu,\' 81111f11S /,ellf, 
I" ::;,.,l~l.'l.d.at·i~ '· :__ lla.u./. rf,! Mul'ar•;; \'t:iuu, :.!" ::;,;~;reLal'iu. -i.'\.' 
(:uJIJJUj,":i~:í.c• de .1.1 ,itlt11Jc.:.a~. 

N. ·17!1--1!11:.! 

(I i:l.tllf;I.'I'S:-;11 1.\'•õli'ÍI.IIIõil 1'1!~1111'1': 
,\rl.ir~·u IIIIÍI',"· .1·~· " ·I'"rl"l' .l•:x,.nil.il" a111.11rizad" '' abriL' 

IH'I" ~lini,.;II'I'ÍII lia l:ili'l'l'a, 11 l'l'l'iliL11 d1• J(j.'J: 1'/Pi;:r/X, SllpiJII'-· 
I.III'IJ/.ar· ú. '\'l'.t'il:l. :1 11 --- .:\r.'~l'llill'-:0:, .l_)c•tJI.t:-iilns fi J~'cH'Laii'Ztl:--i --- do 
:u·l .. ·!H da. lf·i (JI'f.:.arrrPtll.al'ia yig-,~tJI.f•, pnra al./l!rtdl'/' a11 pa;..;·a-
1111'11111, IIII I'UI'I'I'IILI• I'XI'I'I'·ÍI'·ÍII, d1• IIHI IIJII:I'õii'ÍIIS I'Xi.l'õllll.'dÍIIõii'ÍII,.; 
~'~ \0 :-il'l'\'l~llLc•:; do :\i':·w.nal de~ C:IH~·r·t·a dP:-;La l!:rpil.:ll; I.'P\'Ogi.Jda:-i 
il:-i •i/Í:-;JtOt-õif.:cit_•...; 1.'-111 ·I~IHILI.':l.I.'Íit. 

li:õllllõil'õl dw; 'lil'plil.;tdu,;, 1'1 d1• iii'ZI'IIilll'll di! .1!11.~.--.'lllhÍIIfl 
t:fiJ'J'rJsu .!1111Jut-. .l!r•t•:-;idnlll.fl.- --Juloniu 8inu•tiu dos Saulus /,.t;rd~ 
I·' ~''''·l'I'I.;II'ÍII. ··-·llrw/. dr: Jlunu·s Vr:iua, "" ~eercluriu. -A' 
l:c,rrJJni:-:~fl.u d,_, .1/.irt;nrc~.a;-;. 

I. : 
,. N :P\tl- J(J'J2 

.O I :ull;.:l'l'>':'ll ·!iHI!il)nal l'l:~ul ,.r,: 
,\1·l.i;.:·11 IIII.Í!'II. Fiea" .l'11dt•1· 'Jo:xl;l·.ul.ivll allilll'iZ:tdu a :iiii'ÍI', 

pi•l•l J\l.illiSii'I'ÍII da \'i:t11;·iín. 11 l'l'l'dii.ll dn 1:1 ::!1111:);, Sll(lidl•llll'.lll.õll' 
:i ,.,.1·1ia !I" d;1 l1•i lll'l;anil~lli.õli'Ía yig'l'lli.l•, •l'li'III'ÍI'.a «Ariii!Íiri~i.l'a\:ií" 
f:l'llil':il ». al'i:111o ·d1• ;ll.l.c'lllit'l' ;1u pa;.:·;lllll'lll.u du rli;u·ias a 'IIII' 1.1'111 
dil'l'il.ll 11 I"'~SIIal I.I'I'IIIIÍI'II da l:l'pal·lil.:ií.ll de ,\g'llõiS " Ol11'as 
l'nlilil·a~. :1 pa1·l i1· dr! I d1•. :<~•l.l'llilll'll a ::1 d1! di.'ZI'Jflill'll d11 õUIIIIJ 
l'lli.TI'liLP. f.~.l'-l'i do~;.!." do al'l ... 'jr, do .I.'P;.:;ulallll~lll,ll da pr,_·c·.il:ada 
r·,•pnrl.ic_;fi,l: l'P\'IIO'illla:.; ii~ di:.;pn:-;ic.:úc:~ c•1n f~OIILl':u·.io. 

l:;illl:ll'a. 1](1,.; lkplll.adus. r. IIi! ·dl.'~.t·JiliH'II di! ·J\ll:!.--SIIIriuu 
Bai'I'Osu .luuiur . .i'l't:Sitknl.c.-.·1'1110'1/.Íu Siuwlw tlr1s Su11.lus ./~1!11./., 
J" ::;cl:t·l'l:li'Ío. -· -lla./11. r/c .l/111'111:~ Vr:iua. :!" SeercLal'io. -A' 
Conlmis,.;iíu d''· Finaw;.as. · 

N .. lXI- 1!11~ 

U Cntlg'l.'c·~:'c• ~.\:nc~ínnal /'l~~olvc~: 
.\1·1.. 1." !lo''i1·a 11 Glll'l!i'llll da Jl,pllhlit·.a. a1t1111'izadn ;1. rles .. 

fll'lidl.,l' aLt; 1,;-,t)l) :llill.l$, l'.i'llll 11 IIIOilllllll'lil.ll (ll'n,il'l'.l.õldll (lt']a iu.i
I'Íõil.iYa i"'i'lllõil' ú IIII'IIIOt'ia tl11 lmrií11 do Hiu H!'alli"'· 

,\1·1 .• :! .• " Hl·'\'llg"HIII-St' a,; di~pu,;i\:i"íes t•ln uonLrario. 

Ca!llnr;t dn,.; 'UI'pllt.:ulo~. li di' di'Ztl!llbl'O de J!)J~.-Su./ri'llu 
.llar1'oso .fnuio1·. Prt'ôidf•nln .- ..l.·ntonio Súnctio dos Sonlos Leal. 
I" Seeret.ario. - Jlaul de JIOI'lWS V r:iaa, :2" Se1.1rctario. -A' 
Cornmis~iíu ·de J1'inanças. 



l'í . I R.:: - I !li :' 

O Cn ngTP . ..;;-;n ·~..ru~ i 1 "1nl l'f•:-;n J\·p : 

:2[3 

1\!"l.i;..;-11 1111i1:11. E' '' l•,,rl,,· 'l•:x''"'ll.iv" ;nil.o1·izndo a. aln·it·, 
pnln :\linisl••1'i11 da V.i;u:iio ,. Olll';ls l'lllili1::t:-<, " ,.,.,.:tliLn d•· 
:::íi~l:i:U~JH, ;o;IIJ)jdt•JrHqJL:IJ' :Í. \'l'l'll:t ·!:la tkt aJ•L. ;;;)• da !Pi Ol'!,~ilUH~II
I.i!.l'i:t yjg·nlll.t·, p:ll':t niJP!Idt'l'. llt1 t'ttJ.'l't•JJf.t'• PXPI'I'Ít·io. no pug·n·· 
.IJII'JJI.i> dn õilll)..;ltel "" 11111 lll'f•dill IIII l[iiõi.l IJa>;SIIlJ a l'lllll'l'ifllllli' H 
(1.1:-iJteJ•.Lftl'ia l ;.,.,·nl tlt! .\a\'t•;.nq;ií.c;; d.'P\'tJg'ritln:-; a.-; flisptt:·d~:'ttes t!/11 
t't ''' Lr·ar i,,. 

1:an1:11'õJ d11s TlP·pltl.ar!IIS, li rl1) d.:•Zi'lliiH•n d1• I!JJ::!.-SIIIJÍ/Ill 
/:111'1'""'" .!1111i111', ,1'1'1':-iiilelll.•·.-.'lu/rnlio Si'/1/.t't.Íu tios Srl'lltos Leal. 
·I'' :--;,.l.f't'l.iii'Íct. -ltnul. th• Jltu•tu•,,· \'t•i(Jif, :!" ~eel't."ltLJ.•Ífl.- .:\.' 
Cul!JI"II Í~:-i:Ít t f'·k~ J•'i 11:1 I'11.~.a;-;, 

N . 18:: - I !'I .I :! 

O Cong-t•fl;:;,;:.;n \0:r:lt•inJtal f't• .. ;ulv~~: 

:\rl.i:-;·11 1111i,·11. l•'i"a " I'""'''' .l•~x,.,·nl.i\·o ~.JII.nl.'iznr.lo n. nln'il'. 
pr-Jr, ',\I;ini..;l ... ,.i,., •ln. .l';J)\1'1111;,, '' .,,_.,.,lil.u •·xl.l'õlfll'rlinal'i<'l li•· 
·I :xx::ij;:i'lill, pal'a nl.l.•·n•l"l' a11,; pa;..;·arll•'ltlu,.; rl•·vidns a. D. i\l'ar·
g:u·ida "" Azo•Y••dll i\laia, li1·~. ':\d11lpliu Cn~l.n. dn. 'l:nJJiia Lirna. 
l•'l'tLIJei,;"" Ui a,; 11 :at·dozn .I 1111 i111· " MaliiJr:tJ:-< :\ ugu.<l.11 d<· (JJ i1·r;ira. 
l'.lllll'r·ll'ill" 1'11i 'I••Jil'''eadro l'"lro Juizu .Jo'Prh'i'ai no E,.;lndn ria. .Pa
.,.:1!11~'/Ja: J'P\·n:.:w.lia:'l as ,JiSflnsit~íJP~ ~"llt eniJ/,J:n.J:in. 

l:n.111:11:a. rk>H T'li'JIIil.:ulus, li do• il•.•z••nün·n de Hli~.-Solri·oo 
/1ru·,·tiStJ .ltilt-illl', J'J·r•sirh•lll•·.·- .'lulrntio Sim.e1Í11 rios Sa:nl11s Lr:ol. 
·lo. ~~·p.J'I'/.:JJ'itl. -·~ J:au/. tJ,. ,1/tu'lft's \:'~'hto. ~~~ SL•Ut't}/.:.ll'i4.1 .. -.'\' 
CnuJuJi;..; . ..;fílt de J?in:ltii . .':IS. 

r\. 18·1- ·Jfl.t::~ 

1 I r:om:n·r-~~·· IN!n n i 011 nl ''''" d v" : 
:\1·l.i;.:-" lJIIil'n. l''il'n " l'nrl"l' Kx,.enl.il'fl nnl.oriznrln n. nln·il' 

roelro M i11isl.r·1·in rl:i. Jo'a.zt•llda. o r;l·r•rlil.u exl.rnordinal'io di' 
·I :fi!i::!$7/li, pa1·a al.l.lmrlr•1' :w pa;.;·:unPnl.r• rlnvirJo a. Vemno Gomo . ..; 
Aln11.'" rJ,. Allllldda, r•111 vii'Ltlr.l•• ri•• "''ltl.r•JH;a .indic-iaria: 1'1'\'f•
;..::u./ns :1;-; di:-;fHJSif.:.iil'~ Pfll l'fllll.r·n.l'iu. 

Camam dn,; nr'l>lil.:lrlll~. li "" "''ZI':illolli'O r ln ·I !I I:! .. ·-- Su/Ji-uo 
Rru'''ll.\'11 .lu11i111', l'l'••,.;idi'JJI,,•.--.'bllllln'll Siwt,ill rl.os Su11111s /,erd. 
·I" ~~·~~~·~·!,:u·i~t. -l:aul dt• .1/rn'fft'.\' \rt'Íf/1.1 • . , .. ~f1 1_'./'1.1 l.:.tl'i•J. ·--A" 
r:111illlli.<,.;iío ~.~, .. ll•'ill:llll.:-ns. 

N • I xr; - :1 fl 12 

O Cnng·rl';;so ·:'i,nr·in11n I l'l'~olve: 
i:\rl.ij.~n 1111 i1 .. 0. E' 11 Pnrlr•J' ·l~xrrml.ivn 

JW]O i\1 i11 i~f.I!J.·iu ria Fazr•Jlrla o r·.J•f'f!il.n 
:;~n*:J?o .. nl'i1n dt• l.ll'.t'nJ'l'(!J' nn pn:.::nrrJ!'.•nln 

nnl.nriza•.lo a nllri1· 
uxtt·:wt·din:u·io rJ,. 

rk·vido n. Frnneiscu 
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.Tos•í Ji'err·Pil'ft de A1·nu,io, orn virLurlc rle scnLflnr;n. .inrlieinria; 
J'evog·:HI:~s m; •liSJ•Osic•íe~ 1'111 eonl.t·m·io. 

f::illlll.l'll do~ Tlrq>IILndn~, fi do fi,.zr•rnla·n •lo. :1.0.1:2.-Salu·,,o 
/Jm•ruso .luuiol', l'l'l'sidr•IJI.n.-;l'nfollio Sim,<ío !los Srr.utos 1A'III, 
·i" :-;,., .. ,.,.l:ll'ifl. :_ __ !luu/. !lu 1llorrws Fei(f<l, :.!" !'il.~f\/'fd.nl'io.- :\' 
Uu11 1111 i,,s:i o du l•'i 1111111.:u ~. 

N. J 81'> - t !li:!. 

O f:nng>T'f'SSO Naeionnl J'''~nlve: 

:\l'l.ign 1111i•~n. ]<;' n Pndcr Jo:xr!llULivo :li1Lm:i7.nrJo n. nh1·ir 
pnln 1\lillisll'l'in da Jo'nze11dn, " ,.,.,~dil" exl.l.':tnrdillat·i" d" 
::.~:!:;;!1!1H, :11'i111 do "'~'~"l't'UI' an png:~ln••nl." ''''''id" a n. lfnil"''i"a 
..\11g·11,;la dn H:ll.'l'"~ .l'illll'iil.>•l, <'·""'" "'-'"l.i.lll i1;fiu dn i11rpn~l"'' ill
<f,~rid:lllll'lil<' enill'adns no Sl!il J'illiHfo lll:ll'irlfl, d(•s,•:lllb:ll'gadnt• 
]o~~JI<'I'idifin J.~Jo,1· d•• ]1" l'l'IIS l' illl>'lll.l•l: J'l'\'ll;.:·ndas ns d i,.;po,.; i•.:<ii!S 
I'Jil C'OIJI,J'ill'in, 

Cam:n·11 c!''" Dl•pui.:Hlns. n du d<•z<•mlll'O do :1!112.-Solii'llo 
/Jw·roso .lnuioJ•, l'l·<•sid<'lll.l\.-,\u/unio Siuu:iío dos Sa.ulos Leal., 
·J" Beerelat•.in. -.1/aul de '"'ol'<ll's Yciun. :.!." s,~et•dal·io. --A' 
L~nnnnis;;fío ,J,~ Finanças. · 

N 187- I!H2 

O Cnngre~so C'ineionnl rc50lYI': 
,\rf.igo unieo. W o Poder Jo~xecuf.iyo autorizado n nhrir 

J11']n ?llilli,;I,,J·io da Ai~Ticu!Lm·a. Jnclns!.J•ia e Comnwrcio, o erc
rliln de I. Hl1: I fil$!1::':?, snpp],'JIWIII.nr :í. "''rlm :l!l", rubrica 
<cllat,!rial», arl .. 71 da lei' 11. ~.ií.',.',, f],, .r, de ,janeiro ul!.imo, 
para. no t'X''reido eorr,•Jll.,•, allf'IHlcr n dns]lczas de csl.ahclcci
menl.o e cu,teio de ym·ios estahclecinwnLos e Sl)l'\'i(;o;; de ,•n
;;inn ag-l"Onomi.~o. crl'ados de nccordo com o rlecrcl.o n. 8. :nn, 
d•• ::>o dll oulnht'O de J~HO; r'"·og·adas as disposi(;.ucs em eon
trnrio. 

Cnmarn. elo~ Deputados, G d'' ... J.,r.emhro r! c '.1.012.- Snliiuo 
nm·r11so .1nuilll·, .PJ•r•sidcnl.e.- Antonio SiuM:1ío dos Sa:nlos Laal, 
1" l"rerct.nrin. -.llaul tlc Mames 1'cian, :2'' Secretario.-./\:;' 
Cnmmissfio t!LI J.'inn11~ns. 

, .. 

N JSS- Hl12 

O Congresso ,:\ncionnl rc~oJyc: 
,\J•f.igo uni.,o. E' n Pnd<'J' B;:o;:er,nLiYo nnf.nriznrlo a nbt'.ir 

!•Pin :lli.ni~fl,.l'iu do lnlt•J'inr n r·.l·,•r!Hn P:'\J)I'c·.ial do ií :KOO~ p:na 
1111)1'1111117.111' a. qlli'Jll d1• dil'<'ilo tl11~ de~pt•Z:lS ]",\jf.as, t'lll J !liHl, 
n•IIJ os J'UIIl'l'Dt's do ~:x-tlirL·elo!' 1lu Jo';~culdade de !lledidna da 
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Balda, Dr. Alfredo de BriLf.o, cm vieLuclc do nutorizar;iio elo 
Governo Federal; rcvn;:;-adas as disposições em contrario. 

Camara dos Depulndos, G elo dezembro ele 1012.-Saú'i?w 
JJm"i'Oso .fnnim·, Prosid,.JLlc.-il.nlmrio Shnclio dos Santos Leal, 
1u SecrcLari o. -llau.l de Montes Y C'i(lrt, 2° Secretario. -A' 
Comm issiio elo !Pinanças. 

N. 189-1912 

O Congresso Nnc.ional resolve: 
ATI.i;:;-o u ui r-o. F.i e a o Pod c r Exccu Li v o nu for izado a abrir 

pnln l\1 inisLerio. da FazclHla o credito oxLraordinnrio ele 
:1 !l :iiOO:f;H fi, nl'im de se rcsl.iLuir aos Drs. Carlos Bnlbino. Dias 
r! i\lannel J,OlJl'f>n(;O Dias os rlirflil:os do trnnsmissfí.o ele pro
prind:HJe, nnf]urlla imporLanr:ia, qne indnvirlnmenl.c lhes foram 
r!oh['ados, conforme deprecou o .Juizo Federal no Estado rlo 
l'laranlliio; rcvogadns ns clispogi(;ücs em contrario. 

Camn.ra dos Deputados, G de rlcr.embro de 1!H2.-Sa1rino 
Jlm•J·nso .fnwi.oJ•, Prcsidentc.-A.nton:io S'i'lncúo âos Santos Leal. 
:l" Scercl.ario. -· -lla:nl de Jlfomcs 1'C'iaa, 2• Secretario. -A'· 
Commissfío de Finanças. 

N. 190-1912 

O Congresso Nncional resolve: 
Arl.igo unico. E' concedida a D. Vi11ginia Bello de k\n

rlrade, viuva do cirurgifi.o dentista contrnctado, capitão-tenente 
honorario, Dr. Francisco Bcllo de Andrade, c seus filhos me
nores, a pensão do montepio c meio soldo da 1graduaçfi.o do 
:1." tenente, co::-respondente a 23 annos ele serviço; revogadas 
as disposições cm contrario. 

Camara dos Deputados, 6 de dezembro de 1012.-Sa'úíno 
Bm•J'oso .Tnni01'. Presiclente.-Antonio S1:m.eão dos Santos Leal. 
:l" Secretario.-· -Raul de MoJ•acs Veiaa, 2" Secrctario .. -A' 
Com missão do Finanças. 

íN. 191- 1912 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorizado a abrir. 

pelo 1\[inisterio da Fazenda o credito de 80:000$, supplementar 
:í. verba 2~· elo art. 03 da lei oroamentaria vigente; rcvogadns 
as disposições cm contrario. · 

Gamara elos Deputados, G de dezembro ele HlJ2 .- Saúino 
flm'J'oso .TnnioJ•, Prcsidcntn .-Antonio Simeão dos Santos Leal, 
1 ... Secretario. -Raul de Jlfomes Yc-iaa. 2" Secrcl.ario.,-A'· 
Commissiio do Finanoas. · 
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1\' . I !l:!- I !H~ 

O Cnn;.:J·••ss" .:'\.:lf'i"f!nl ,., .. ;ui~···: • 

AJ•I.i;.:o IIIIÍI'"· E' " .1''"''''' Ex•·•~Jil.ivn illi/.i.ll'ixadn a aill'il' 
111\lo ,\linisi••J•iÍI d:J ~JHI'iJJIIH u l'.l'l'dilf> d1• '711'• :li!i:!*'!llll, MJppl1•: 
JIIPIII.ni' {~:..; \'1'1'/Jn."'i 11 11 ~~ :!~~~· da /fli tll'l.:ari!Pill:u·ia ,.j,.~,.rll.fl, nl'in1 
"'' :~ll••lldl'l' a "''~I"'Z:Is l'.f>IIIJ ".pn;.:aiiJI'III.n d•· UIII'I':JJ'i"s dns AI'
SI'IIiii'S fi•• :\I:JJ'illila da III'IIIJ!Jiil'il, l'l'i:JI.i\'aiiii'IJI,J• õlfO>; l.illlliÍII;.:'IIS 
1'. i'l'l'iados, I'X-I'i dn riispf>SIH IIII :11'1 .. \li da ir~j fOI'I.:aJIII'III.ai'ÍlL 
\'Í).!'JI//LP: l't'\'111·~rild11S il~ di~·pnsÍI}IÍPS ,1'111 f'fllll..l'fL/'ÍU. 

'l:anJaJ·a dos llr•plll.mlns, li d1• dr•ZI'IIilll'll "" 1!11:!.-So/,iuo 
lJtll'l'llSo .luuior. d'J'I'sidi'Jii.l•.-ll'll/111/io SiiiiJ'IÍO 'tios S11ulos /,,1/l, 
I" ~Pf'./'l't:II'Íit, -·liuu/. rf,• Jlul'ttr'.\' Ft~Í{/11. :.!-" :-::t•eJ.'t•l.:u•iu. -A' 

Cullllll io;s~" d•• l•'illalll.:'"s. 

1\'. J!):l·- ·l!ll:! 

n Cnl!J.!'I'Ps:-4o .'X.:H·innnl ,.,.~olYP: 

:\J•I.i;.:·n IIIIÍ''"· Wi,·n n I'•"I••J•'l•:xr-J'Jil.il'n n.ul.nJ·iznrln n nlll'il', 
jii'Jil 1.\JoÍIIiSII'I'ÍII da. Jo':JZI'IId:J. 11 l'l'l'dÍ/.fO Ji1• ;:111~ :!li:!·~. ;;nppll'
llll'lll:ll' :'t \'l'l'lla .~:.!" do :1.1'1.. !J:l d:J ll'i III'I.;.:JIIll'lli.:U'i:l Yif''I'JII.I•, 
p:rl'n nLI.••Jid••J· :'1s "'~, .. ,.,o;,.;idndl'~ dns Sf'I'Vil.:.os que cot•J·em pm· 
:IIJIII'Ii:J l'lliJI'ifo:J; 1'1'\'llg':Jdns :JS disp11Si1,;t11•s 1'111 I'UJII,J'ill'ill. 

C:llll:ll':l dns lll~lllil.ndu~. li di' d•·~l'llllli'O dn HH~.-Su.lu'uo 
Jtru·,·~~so .l1111i111', l'J•••qiJil'lll••.- A-1111111iil Silllt'IÍU dos Stt'lllos IA!lll, 
·I" :-;<'l'i'l'.i:ll'in. -/11111/. t/1• .l/oi'IWS ri'Íf/11, ;!.'' f:il'l!.l'i!l:'l.J'ÍO. -A' 
C•lll1111is~~~~ "" l·'ill:lll\:HS. 

1\' . I !H - I ()I ~. 

Emr•n1ln.· da f:nmaJ•a :w pi'O.il'do, rln Rronalln qur nul.orir.n 
liN'llJ;a di'. nifn IIWX•·~. 1'11111 lll'dl'narln, no ll:wlia.J.'Id J<:dwu·do 
~f.mlnJ·f .• 

« Ond" s•• di~ - 1'0111 Indo~ n~ Y•'lleinwlllns - rlign-~ro: 
J•nm m·d••11:1dn. » 

Camn.J•a 1lns Tl••pulmln~. li .-J,, rl<'7.1'111hJ·n d1• J OJ :2.- Sahiuo 
nm·NISII .luniur. PI'I'SÍdf'lli.I•.-An/ollitl Si'/1/e!ÍO rios Santos /~eal. 
·I" ~r·r·rJ•tnrin.- /laul tf, .l!orn••s F•·iun. :.!" Sc·r~t·et:n·in. -A' 
Commis;;fin ll•~ FinnJH;ns. · 

Oul.l'n rio uw;;mn senlim•. e de egunl dn.t.a, communicandn 
1r•J' ;;ido appr·rl\·nf.!o " r•nYiaflo :í. ~nncç~o n pro,ineLo que llOII
r·r•rlr• I il'f'll~a JHII' wn nnno corn dnus l.t•J'I.:o;; dn veneime11tns ao 
!;SI'I'ÍI'fio Ull juizo l'i•dl'l':il dn AI'.J'I', ,\ulollill nins Cnf'illll, J.l:ll':t 
1 J•al.nnll'llio "'' sandP.- Jnf,•iJ·arlo. 
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Outro c!a mesma pl'ocec!encia I' data, l'l':;ti[,llll1do dous elos
antographosdas l'l':.,olw;i'íes do Congresso ~acional, salll'cio
ltarlas, (lUe autO['iZalll o l'l'esicientp da Rel l uhlic[l a:

o) ahril' o creclito lll'cessario, ali; a Cjuantia dI' 2G\) :232:j;:?G2
para pagamento di' úll'npCtilllpntos feitos ú FOI',t:ia Polirial d,'sta
I~a[>ital [lOl' Beller'('nd ~L'!lmidt & ComE), em lDOD p H110;

li, I'o[[(~l'dl'l' lieellca [101' um anuo, com orclenado, !Ial'a
tmt,amC'llto ele saudr>, ao De. JOSI; de Lima Castl'l!o Bmnco,
illslwl'lor' sanital'io da Dil'edoria ({el'al de Saucle Publieél,
_~rL'lliYe-sp,

Um do Sr. ministro da Justiça e :'íegocios Iutel'iores,tram
mittinclo a mensagem com que o Sl'. Presic!ente da RC[Jublica
)'I'Sti tur' dous dos au togra]! llUS da resolução do Congresso )ia
1'[llIlal, publicada, CjlW [lI'ol'oga a adual sl',s,siío legislatiya ar.;
o tlla :3[ de (jl'zpmhl'o do ('IH'I'l'ntl' allllo.-I.\r(~hiYI~-se um elos
autogl'apiJos C' l'Oll11ll1ll1iquI'-se ;í. (:amam, J'l'llwttelltlo-sp-llle
o (111 t l'I) .

[1,I'qlleri'llll'llto elo Sr. AnLonlo JOSI; Pinheiro Tupinalllh:L
ll'lll'lltl'-('lll'()[I..t di' I" clas,sp, solit'itallrlo rlo COllgl'l'SSO Nal'illllal
Ijlll' sl'jnm "'íui[l:1l'aclos os (lil'eito,s " ll'g'ulias rll' inil'illll']I!I'S
110 EXI'!'l'it'l aos dos COllllllissal'jos da S"lllacla, clu aCI:I)l'i1llt'Olll
o tlPI:l't'!O 11. '\l. HI 1, dI' J::l dl' nOVI'I1lI11'1) tio 1'0IT('ntt~ annn.
A's COl)]llIis~')I'S dI' :\la1'ill'ha I' (:Ut'I'!'a I' til' Finanl:a,'.

o Sr. 3" Seciretario (st'l'l'illlllJ rll' 2") ]11'ol:cI1f' Ú I"itlll'a cios
SI',g'lI i IlIi's

\T, 'IJíO-l!H?

A Commissiio dI' l\farinha I' Guerra tomou conlll'rin1l'nto
do rpquP['illH'lltn 11, GG, (lI' l~) I:?, em 111W I) capitilo til' mal' I'
glll~ITa ['I'l'ol'lllaclo Fl'an('isc'o ~"[Jj1'icliiío Rodrigups Yaz, 1'8r01'
ntaclo I' graduado IH'S,SI,' [losto 1'01' cll'(,l'eto clB :2'7 cll' 1l0H'ml11'o
til' l1lR:?, al!ega I' p1'oyn IIIH' passou Ú. ef1'i'ctil'iclacl,' til' SI'U
l"I,slo [)IH' cil'l'l'pjO dt'lil dI' julho do ('ol')'elite allllO, "lll l'il'llllk
III1 ,'n,c;allo n'[':lil'ac!o lia I'olllag('lll rll~ SClI tempo.

() IlI'til'iollal'io solil'ita a "e!.'vaciío rIa P[,l'SI'l'ipl:i'íO 1'111 quI'
inl'ol'I'I'11 ali; a clata do l'['l'entl' Ih'[:rdo ljlll) I'Bl'til'Íl:Oll n Slla
]'I'l'o1'ma, al'im 111' pode!' !lavp1' a l!il'j'pl'cnç,a di' solrlo " mais
valllag'l'lls 1'1'\' 11 n ia ['i as clel'l1l'l'pll tl'S do l'i taeio decreto.

Pal'pcl'ndo a "sta iCommissiío pll'l1ampnt" justiCll'ayel a ])1'1'
tl'l1C:iio cll' IJIlt' SP trata, IJlH' 1l1l' SI'[' ass(',~uI'[1I10 ('SSI' clil','[!o I'lll
1'al'l' 110 1J\lI' tliil"'" o aI'!. J() da Ipi lI. :.'. :2\lil. til' I:J d,' i1I'z"lllh,'o
dc' I Dlil, Orl"'I'('I'I' <Í ('ollsilll'I'[H:iio cio Sl'lIallo o sl',~llillll'
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pno.mc·ro 

N. 78- :f.!11Z 
• 

O Congresso N'rwionn I {)ccrota: 
Arl.igo unieo. F.ica o Governo :mtorlxado a manclnr pagar, 

l'l~levaua -a JH'Oscr.ip(:.ilo, ao ea]litiío ele mar o g·ucrr·a FJ•ancisco 
:"piddiii.o ltodt·igues Vaz a .dil'l'er·en(;.:t ·de soldo (]LlO deixou de 
reenher de ~~ de JlOVCJn!Jr·o de :f.Sti~ a :1.0 ele ,iui!Jo do eot'J'cnLe 
:nmo, .sendo do :f.c1 de rlcxcmlH·o do 1\HO cm cloauf.e elo accünlo 
wrn a taJ)c!Ja eonst:wLe da J1~i vig·entc, abrindo-se para esse 
J'irn o ercdi.l.u uxl.mor.·dirwrio de ~!I :<i7i::i::;:,7:J; 1'1'.\'0/;;"ada.s ns elis
posie.,i'ns om eonl.r·m.·.io. 

~ala dus Cllllll1lissúcs, G du duxcmll.n·n rle :10:12.-l''it'Cs Pur-
1'r:it·a. l'rt~sid••nLe.- r!aln•icl 8al(Jr.ulo, llcla.Lor·.-.1.. bulia tio 
}Jrw:,if.-f.ttllro i:<odrl:.-:\.' iCommiss,;iio de '.F'in:rr11.:as. 

N·. 1·H- 1912 

J<.'!sLn. cornm1ssuo, para nfío decidir ele modo diverso por 
que l.em :l'eil.o, ull.imumente, cm ·l'Oia1;ilo :'is lieenças ~oliciLndas 
•:o.rn todos os vcncimcnl.os, reconhecendo embora que o ,iulz 
de que traLa o projccl.o n. 7·l, elo corrente anno, é um dos que 
mai.s homam a .Justiça, é elo parecer que seja rejeHada. a 
emenda ofJ'erccida ao mesmo projeclo pelos honrados e i! lus
tros Srs. Senadores Glycerio, .J .· 1\Iotollo, Alfredo JI:llis e Au
gu sl.o elo Vasconcellos. 

Sala das Commissõcs, G de dezembro elo 1012.-Fel·iciano 
l'e·nna, l'rcsiclonl.e.- V'ictorino Uontdro, Ilolal.or.-F. Gly
r.·erio, vcncido.-'l'a1l01'cs de Lyra, vencido.- Urbano Santos. 
-L. de flnlhúes, vencido.- .tl. A.;:;cJ•cdo, vencido. 

E~U\N/lA AO PRO.TEC'l'O DO SENADO N. 71, DE 1 0:l2, A QUE SE nm>mm 
O PARECEll SUPRA 

Ao pro,iecto n. 7-1, de 1912: 
. ' 

Onde convier accrescente-se: 
A conLnr do 1 de dezembro elo corrente anno com todos os 

~·cncimentos. 

Sala das sessões, 4 ele dezembro ele 1012.-F. Glycerio.
Metello.-tll.(rcdo Bllis.-A.uausto de Vasconcellos.- A' im
primir. 

N. 4A.2-1912 

Em ·.1 !107 requereu ao Congresso Nacional o engenheiro 
.Tusl.in l'\orl.wrl. a t:oucc~su.o <le uwa estrada de l'er'l'o ligaudo a 
Gi lindo ele Gua eat.iugucttí ao porto ele ParaL~:-mirim .. A Gamam 
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elos Depu Lado c; clrferiu o pedir! o, approvanrlo o pro,i c c lo rle lei 
11. 200, rlarpH~lln anno. '.I'Tnzirlo f)~Lc :i rlclihf)l'ar;ão do Scnnrlo, 
a sua Cornmis;;iio de Oht·ns Pul;licas pediu inl'o1.•maçúos no Cn
\"f'l'llO. Fornm-ll1e osl.as IlljlJH!arln,;, em Incnsagem de 27 de no
vnmlJro de '1!11.1, eo!m o pai'CM'I' do Sr. rlii'Cciol' da EsLrarla 1le 
FeiTO Crmt1·al do Jlraúl, o qual opinnYa eonll':t a coner•ssiio 
t·rllativamenln no !.r·ccl10 de Cunl1a a Pnl'al.y-mirim, por cn
tendrJl' que devcl':í. so1·, de pl:ol'ol'cncia, sorvido pelo prolon::;·a
nwnlo do J·arnal drJ llacurnssCL a An::;·r·a, ;iul::;anclo, porr)m, de 
vnnla::;-em a eonces~úo do trecho de GuaraLin::;uel:i a Cunha, 
que eonsl.illiir:'L nm J·amal ria Eslrarla ele ]corro Central do 
lll'nzil, 

A' Commissão de OJn·as Publir1ns elo Senarlo pareecu qnc 
o JWOlon:;anwnLo rio ramal dn J\nf;'J'a niío set·:i incompat.ivel com 
a linlnt snlir:il:ula, pol'quanl.n, sr:guil':'l rlirecr:úos ]lCl'flf'IHli
Piilarrs. l'<ídn-sr: ainda ar:er•r.~r:<·nlu1· qnP aqnellr ~üi'Vir:'o. ú fnixa 
rio lil.lnrnl, eiJlqnnnlo Psl.a nr~nel.rar:í. o inl.erior, aproveitando 
:i J·r·;diio cnmrrPhrmdirla rmtr·r: a co~La e a :EsLrada do Ferro 
Cr:nl.1·al. Pot· isso o pot· outro;:; fnndnmenl.os ·do seu pai'Cccr, 
ennr:lu iu pela a.pprova~iio do pt·o,ieclo da Crumara. 

Lo\o vnl.o desta e ao daquclla eommissiio nada tom que 
oppm· a Com missão de Finanças, 

A proposir;ií.o não eonsi::;na favor que importe dcsrcza para 
o 'l~hesouro. Os que clla oonccclc são, alrlm elo privilegio por 
70 annos para a conslrur:r;.ão, uso e ::;oso ela estrada ele ferro, 
toclos os «que cm easos iclenLicos Jaeull.a a nossa le::;isla<":"io ». 

São os que resume o decrel.o n. 7. 05!J, de 29 ele dezembro 
cJp, :1.880, af6ra aquclles que, eomo os .referentes a terrenos rle
vnlul.os. fiearam sem ob,jor:l.o, cm face elas leis organicns pos-
t.f)riores. · 

Desses :favorc;:;, o un ico de o relem financeira seria a iscn
r;:ín rios rlirr;ito~ rle impor·Laciío ele mntf)rial clcstinaclo {L con
~l.t·unr,;iío rla csl.rndu e do earvão ele pedra para o seu custeio .. 
t\lns esse .i:'1 nüo é dos Jacllll.ados pela legislação, nem pórlc gcr 
.inelnido no conlracf.o que o Governo houver de celebrar, pois 
r\ vedado pelo art. '12 da ·lei n. 1.1.í'J, de S'O de dezembro ele 
'l!l02, ao qual se reporta o n. XI, n.rL. 2", da lei n. 2.32'1, do 
30 de dezembro de Hl10. 

Não rcstaríio pois, como favores autorizados, sinã'O o pri
vileg-io de zonn o o direito elo desapropriação dos terrenos nc
cessari os ás obras. 

Do ponto de visln dos interesses do Thesouro, cumpre 
ainda nccrcscontn.r que a linha de que se trata contribuirá pum. 
augmontar a renda ela Estrada ele Ferro Central elo Brazil, 
auxiliando o desenvolvimento {]a zona circumiaecntc c faci
lilanclo os transportes ele que será aquclla o es'coaclouro. 

Por estes motivos a Commissíio ele LFinanças concorda cm 
qnc o pro.irJcl.o seja approvn.clo, com as modificações que propõe. 

Al'ig-m·a-se-!IJ.c P-xccssiYo o prm:o elo privilegio por 'iO 
annns: r:laLlo o rapiclo desnn,·olvimenLo da rog·i:Io a que a es
LJ·nda :vae .~crvit·, cm prazo menor estarão ]Jom remunerados 
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os i~npil.ar·~ ,,rdla. ernpl:i•gwlos P s1~ [ili'JJ:n·:"t nrc·C>~sarin a mull.i-
plii•fl,_;:in dns 1111•ios di' Lr:ln:>pot·Lu. . 

CtJIIIJII'f•. l.allilll'lll, i' i"d" llli'SIIlll JltoliYn, L'i!sl.eingir a :1.1111:1 
Jll'i\'ili•."dndn, adnpl.a11dn " li111ili• ,•,;J.nl"•li•eidn na J";.dsl:11'ã" 
p:nilisla. 

P111' i:-;:-;11, Jll'upt•~' a 
:11'1.. :i" du Jll'n.iedu: 

-1." << lliíll i'XI'i'di'Jidfl 11 f)!':lZfl rio Jll'iYill'g·in fl fíll :1111111,; :;•: 
'2." l<i• SI\Jtd" a 1.1111:1 Jll'iYili·g·iada. ,J,, 100 nird.I'IIS 1[,_, ,·nda 

lado dn "ixn da linl1a». 
:-;ala das l:nnJIJIÍss'ií'•!S,:; ,J,, r.il'1.i!JlliH·o de J!l:l'J.-Fr:lit:·imw 

/'t'lllltl, i'J'••sidi•JJI.,.,-FI'OIII:i.w.'" Sú, Uelal.uJ.·.-P. /l/.ycerill.-·
/lu,•uo "" /'nÍI'tl.- '/'oi.'OI'I!s tlt• Lyra.-A. IIZUI't·tlu.---·- Vil'lu
'1'11/U Jfou/t·il'u.----1". fi,• /Juf/uies.- Urlnli!O Sou/11s. 

P.\11Jlf';I·:IL 11.\ i:II.\1.\IISS,ÍII ))" 01111.\S PI.Jr!Lif:·,\s N. '!llli,lliO: J!)J;\ ,, Q[TE 
:··H: JU.:I•'I•:UE n P.\IU·:t.:l•:lt SUI'H,\ 

A. 1:nmmissiío di• llill'as 1'11ldi"ns d11 :-;,.,,ado. a rp1r• l'ni 
f)l'í'SI'I!i.l' 11 pl'll,jtodn 11. :!!III .'\, d" ·I !1117, da I::UIIal':l di IS )li'Jill
l:tdlls ~nltl'i' 11 l"'didn dn ''llg'i'l!lil'il'fl .111sl.iJ1 Nni'III•J•I. para a i'iJII
~~~~:-;:..;fí.o ·dt.~ lllll:t Psi,J·adn. d~~ I:PJ'I'U th~ (iiiHI'I.Ín~·tiPI.:í. n .Pal·ai,Y-IIIi
.J'iiiJ, i]I''JllliS di' I'X:tlllloillfll' 1\ I'Si.tlll:U.' rJP\'idaJIII'IIi.t' 11 :ISSIIIIIJdll 
dn lll<!~lllll Jll'll.il'l'l.n, n 

Cullsidl'l':liJdo qun o diLo PI'O.it!dn foi lllln.llimum('nlr~ ap
fll'fiVadn i"'la C:un:ll'a. rlns Dnpul.adns; 

rt:lllr~idnra.ndn IJIIn ainda (it•J'dUJ::nn ns nli'HIIJOS 1J111Livns rir• 
Villli.:lt,;'«'lll pnJdil'H. (jll(~ !-ifii'Vii'H.Ill tln il:l~P ;Í. :-iU:I. :l/I!JI'OV:l~:iitl: 
Jlltl'iJI'I:liii.O, 

Unll~idi'J':llliln fJIW, r·.omo lllli1m impng·nae~.o ao Jli'O,jedn, 
dl'jiiiÍS c/1~ :-111il. il.Jl!)I'IIVil.<_:-fi.n, :-;1'1 PXÍSLP111 :lS illffl/'lll:l~:fín..; ·d:l di
]'l'dlll'i:t da Esi.J·ndn dil FnJ'I'II Cl'nl.ral "" B1·:rzil. pPdidas 1"'111 
l'ndi'l' EXi'i'lil.i\'11, ''III sal.isl':tlli.:ií11 :111s ill•sr!.ills da. 1:rl111Jnissií11 dn 
O]II':IS l'uJdiilHS, illfOI.'II'I:l({Ües IJIW Yi~HIJIJ, :lJII'Il:lS l'i~SI.I.'ill;.;'Ít' :1 
I'UIII~f'S:-õiio, llil!-i !"'üg"t.l'iiiLC:!~ Üq'l)lOS :· 

« Exmn. ~~·. l\lin isi.J•o ck Esl.adn da Viar~iío o Obras Pu
lrlillas -·- Cumrll'indn n dnl.nJ·minadn. 110 nl'fic,·lo 11. G!l2, de I I 
dn "''ZI'IIilll'll ·di' HIO'i. di1·i:;idn a i'SS(' :\lillisl.••t•io ruolo s,.,:,)'i'
J.al'iro d11 :-;••nado l•',.dt•J'al. l.eJIIJo a IH>Ill':l d1' devul\'i'l' a V. J~x. 
o J'l''i'I'J'idu ni'J'ir·in, hf'lll · ns~il!l n 1'1'1JIII't'illloJil,n ''III ((III' 11 i'II
A'i'lll11.'i1'"· .111sLin .:-ioJ·Iwi'l. fll.'dL' ao l:on;.;·J•nsso N:u,iunal, p:u·a si 
IIII para a I~OIII[Iai!IIJia. {jlle Ol'g'alliX:Il', O I(H'.ÍVi]!!g·io por !)() HllllllS 
para uso e ;.;oso di' uma i!SI.rada rk :l'nern que, parl.ind11 di• 
Oll:u·af.ing·ud:í, 1rn Esl.ndo du :-;, Paulo, v:í. l.rJt'JiliJI:ll' 1!!11 J'a
ral.y-mil'i'lll, no E~l.ado do llio dn :ranei1·n, pal'a n ([Iii' apl'i'
sn1JI.Ilu n J'('iqwel.iYn fil'n,ineln· r• planta, iflH.• esl.iío alllli'XU~ :111 
•·il.a•ln J'nfJUf'l'i.Jili!llLio, 

Tnl'nJ·mnlldo. :.;ou de paJ•neot· que a l'f!l'i11:irla nsl.rarln. 11ií.o 
C'OII)'t'lli• Sl'l' e.nl!er•dida, J.('III]O l'rti yj;;I,:J. a i'UilSLI'IWI,;.iío flO J'aUI:ll 
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do• li;Jo:,JII'ilci,;;Í. a ,\11~1':1, ljil" do• Jll'o•l'l'i'l'lio'Ía IHII.io•I'/'L ,;o•J' iJIIo•J'ÍIII'
Jill'llL" lo•vad11 a L'<ll'ai.,I'-JIIil'im. 

,JJih!-!·11 l.od:I\'Ía ·di' \'il.JlLHg"Pill H l'llllt't•s:.;fttl d11 l.t·t~t'.lltl di' I :ua
l'ai.ÍJJ;,;'tldil. a l:tllilla, qu" euii~LiLuir;'t LIIJJ t'aiJHtl da .I~;,;Lt·ada d•~ 
J•'o.'l'l'll ol:l'li.LI'al !.111 .1-:J:"zil. 

lti!SIII'illl~as sauo'ia(;üu.-;.-l'tllllu tlu Pru11fi11, dit't•dur. ::i 
du 110\'l!llllii'IJ do: I.! li L» 

U1·a, I"''' alli ~" ,.,] 'IIII! u Ulli!!ll o'IIIIJal'il!:ll IIJI[l!o.-;1.11 11 o'llll\'1'
llii!lll!ia d11 11'1'1!1111 o•itl.m J';J.t'ai.~·-JJIÍI'illl " Ciililm é a liypnl.ll!·s•: 
d" pofio•J' l'iil.lll'aiJII'Itl.l! SI.!!' ·l•:vad11 ai.•~ al1i 11111 l'alllal, u qtll' nfí" 
lil'\'1' ali,;llltil.altll'ill.o: s••r.· LoiiHtdo 1'111 enrls.idcr·a•.:·<iu: 

1:11nsidl!l'arrd11 qtr•·, quando l'osso• do: t'eal o•xistur11:ia a linl1a 
11r"ru·inrrada nas irJI'nr·;lla•l'llil's 1ll1 dii'''''LIIJ'ia, r1fíu '" •·J>ilidil'ialll 
u:-; .iii!.PI.'I'~~~·s das duns P:·i'i.t'i.tt.la:-:;, pol' Jl:i.u eoi'J'nl'l!i1Jli ,_.lias -paJ·al
lo·laJrJr:rJlr•, 111as I'''''LII'illlinilaJ'IIII'Iil.o•, al.t•a\'I!SStWdo z1111m; di 1'-
1'1'/'I'.IIL•·s (li<JII so•l/diJ 11 Si!ll I'IW!>IIIJ'II llll/11 1/li'SII/11 Jllll.llu, l'aZfíll 
,_~o_, l>l'o•,illiZI> si11iíu app;u·••nl••J; ainda 

Cllnsidi•J'alldu •I u•·. IJII<Uldo 111""'"' > l11 >li\'"'''' I. ai iii o!! 111 ,.,,_ 
JJÍI'lll'.ia ,. 11iiu ~~xisLis..;t:Jii a "l'a\'111.' as ,,·aziit~!"i IJH.Ltt•t·i:u·:..; ~~X!Ht:-il.a:..;, 
"" di!\'1! llllllclo•J'lll.' qu•· .~. d•• ]Joa polil.i1:a al'aslal' n Eslad11 da 
I'~IIII:IIJ'I'I!IIda ti•: l.iidll 1[1/tLllLII a irtieial.iva pai'Lil:tilar· a1!11ll11! 
1!1111/u Í!HiusLrin, JllaXiiiiiJ 1!111 e~Lr:ada:; do: J'en·u, po:ln~ ·rr111ll.ipi11S 
ru HilamcHLos, 1)11 I IIII~ i ado,; 110 l' L•~ /.'OY H nau I i I) L/, « EsLadl> li!U
Lkl'IIO u Sllas J'um•(;õu~ », dos qua•:,; avuiLtun: 

1.. .\. lli'J;USSid:tdl' r.J,. di_:ei~ojo•S IH'UIIIpLa~ I! llllil'l>l'llii'S, I'IHIIU. 
Cllll\'1!1'111 ;'r. adlllillisl.ra~,;;ill do•:;l." l'it/1111 do) iudllsi.J·ia. 11 q11o: ~~ 
quasi illrpu~siYo•l oill.l'r·-so· 1"''-' ·~-;l.c, 1111>!111 110 "'''''alliSIIIU l'<.>llr
plo•.x" ola illlllrillisl.r·a!:<i" 'Jllllilil;a: 

IJ .• \. l'lllll.l'ÍIIIlil'~ll l'll'il.ll/'<ll do,.; 1'11/ll'"illllôll'iiiS 'das o•SII'adaS 
1'111 11níu dn ·l~sla;_lu," o que• abate a di~eipli11a o: ,·. ,·.1,:1111'111.11 ,J,", 
f~l.tl'l'lllll.::ío; 

III. .\ l.o•riil"""ia :í. gml.uiolad•• ti!IS so:I'Yi!:IIS do Eslad11 J>~•la 
•·xi;,n:11eia. do puilliüo, que ;:rmsidera a,; lal'il'as eurlln iiiii'""Lus, 
ui.•·, .,~,, •. ,: rwslas eonclit:.líe:;, · 

l:nnsidi!J.·ando que l.orlas as YI!ZI!S ljllu .lia l!l!ti'i'lidu fi,·. iiiLf'
l'esses Plli.J'IJ o Esl.adn " a .inieial.iya pr·ivada, c'lll sirnpl!•s pr.·o
,i••el.os, unra ,.,_,z que o l'im do: aillll1ns ,·. o o'XI!I'l!i"i" do• irlllllsl.l'ia, 
,·, nal.t.ll:al 'iii'' "" l>l'l'l'il'a a ailsL••JI!:-fín rln EsLac.lu, eu.ia fLIJH:~,;;i" 
~1'. oil'\'1'. IJXI-".'f:C)i' õl.IH"I<IS 1!011111 !!Slimufar.iul':J, I_'Xt:Íltilldl! f) l.'lllll
p]l•l.alloifl a inieiaLiYa parl.ieular; 

1:n11sid••rando ai11da IIII" o J>l'n.i•·•;l.u ela i:nJII<II'a 1.1!111 I''"' 1'i111 
d11laJ· 11 l.••r'J'ii.oJ'in. d•• dou,.; J<:sLadns ''0111 r11ais wna o•sl.!'nda do: 
1"'111'1./'al;ii". rr;u·l.illdn di! 11111. pol'l.o a cuja de•·.adPrl!'ia ,·. d""'''' 
d11.' podPJ'I'S pllilii~:os HI!L111ir·, o que n?ío sr.•. podl! dizc·r do J'<tlllal 
da linlra di' ll.;u•.JIJ'tJs~;í., 1111•· s•'• il'"'"nn·~: o littor.·;d; P 

l:ollsidl'r'arlllo r11ai,; •11.11! a r·r:sl.!.·i~:l\:-;i.n PI'OIH>sl.a l":la irii'IIJ'
IIIllt<i." da rlir:•:•IIJH'ia da Jo:~tr·ada rio: .FeJ.'I'O Ceni.J•ttl •·qui\';JI<.!r.·ia 
a i11uWi%at·-se a. ini•~ial.iya dn rr!qtwt·enl.c, n qur: niin ,~ cqnita
LI\'O 111;'111 de lioa pnlit.ka, 'J10l'C]Uaulo I}SSa inicial.iya de,·e ser 
lliiii"JU!'acla; c l'.inulmcnLe, 
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1 :l)n,;;ider·rtndo rrne não h a nn podido o nus algum pnr.·a o 
Jo:~l ari<l, sumiu os UJJ i<'os J'avol'es t!Xi;,;'idns o,; clcmeaLos i:mpres
<'illrli\'<)i~ JHLt':t o ostnbclr:eirnonto ela nsLr:vla, ao passo rrue os 
lr<·twl'iei(fs a Yet•ificat·-so Hiw basLanl.e apr·uciaveis, so11do do 
as;;i;;nalat· <)JJLre outros os unum<JL'ados no pat·eeer da Gamam, 
a sahet': r1 apt·ovcil.arnenLo de vali c;; l'cL·I.ilissirnos, ele J'cgiüus 
de mal.l.ag aiJLtnclanl.us de madeiras do lei, com elima vat·iado 
u salulrer'l.'inw, a movirnenl.ar;iio e animação que dar(t ao ]JOI'i.o 
dr.) J':tr:rd.y-mit·im, a 1Cnmrn is são ü de parceor quo sc,ia appt·o
\'ado o JH'O,iecl.o 11.. :!DO"\, tio J.fJO'i, da Carnm:a dos Deputados., 

Sala das Courmissüus, ~ do ag·osto de ifJJ.2.- Gcucru.1·u 
~l!tU'IJ tt.es, l' l'U~idcn L c.- lJU'I'IIOI'dino Jlloulciro, ne I atOL' .-11 C1'
r;ilio Lu;;. 

PltOl'OS!Q,"i.o DA C,\1\'!MlA DOS Dl>l'U'J'ADOS, N, 17:3, de 1!)07, A (JUE 
SI' HllFEllllM OS P.\llECllllllS SUPILA •• , 

O Congresso Nat:ional resolvo: 

.Ar L. :1.." IF1iea o PresiclonLe da Ilepul.l!iw aliLot·i:t.adu a eon
t:edeL' ao uug·enlwiro ~lu;;Lin Norl.tr;rL, ou :í. eompmtllia (JIIf! ut·
f!·auizal', privileg;io por 70 UJIIIOS para a r•onsLrucr.:.iín, ·t1su n 
wr~o de uma esLt·ada de J'et·ro, de JJilola csi.L'eil.a, por Lt·ae\:.iiu 
<der)I.L'iea ou vaput·, que pal'l.indo de GuaraLingur•l.:'t, no J~sl.ado 
de S. Paulo, \'Ú Lel'minat• em J'aral.y-mil·irn, no Eslado do Itio 
de Janeiro. 

ArL. ~." 0 praw p:H'a apr:esenta.c.fío dos esluclos deJ'ini
i.ivo~ ~Ot'tt de do11s annos e o do eomeço da5 oJ.H·as de um, da
lado ria apresunla~f'to elos csLudos. O lJL'esidcnJ.e da JlepuLI!i"a 
J'ixar:í. o prazo ela eonclusiío das obras, tendo cm vista as d i1'-
1'imtldadc~ de sua execução. 

1\rL. <\'."Serão eonccrliclo~ ao~ eoncossionarios Lodos os fa
ym·c::; que em casos idcnLit:<'s J'twull.a a nossa législar;ão, 

Ar L. -1. • Findo o prazo elo privilegio, 'l'Cvertcrão ao J~s
tado, som onus, todas as obras ol'J'ectuadas cm virtude lletita 
eouccssfto. 

A h. G." llc\'ogam-sc as clisposi,ç,ões cm contrario. 

Gamara dos Deputados, :22 de novemi.H'O ele ifJ07.-Cal'los 
Pcb.:olo de Jlcllo Pilho, LPrcsidcnl.c.-Mclcüu/cs Mario de Sá 
Prci1·c, i" SecrcLario.-Lu.i:. Antonio Fe1'1'dra Gualúc:rto, 2" 
Secretario interino.- A imprimir. 

N . .J..í3-19i2 

Esta Com missão é clc'l1Urccer que· soja ro,ioil.ada a emenda 
of'l'oreeida pelo illusl.rc Sr. Lauro Soclrü ú Jlroposi~.ão r.la Ga
mara dos Depu Ln elos n. Hü, ele 1000, csl.ahelccenclo que ram 
as vagas que se derem ele 'fieis de armazem ela All'anclega do 
nio do Janeiro sejam nomeado;; os respectivos u,iuclantes, e 
dando outras ]Jrovicloncias, por entender que clla nã.o consu!La 
o interesso publico, .uma vc;: que torna mais amplo o favo~ 

. ' 
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cotwedido na propo,;i,;ão euja pr•jci,;iio j~i. i'ui uconsélkltla l'•·la 
Cornmissão., 

Sala das r.ornmissúos, ri tlu dewmbt•o do 1012.- J.'dir:inuu 
l'emw, P.J.•osidenl.u.-A. A:;ercdo, Helat;;r·.--Li•·I!WW Smtlus. 
- V'ielorino Monte-iro.- Jr'. Glucel'io .-L. de JJulhúcs .
Hw:uu de l'aiva.- 'l'avares de L'yra. 

EMEND'~ ,~' PllOPOS[ÇÃO DA CA?>J.~IlA DOS DEPU'I'.\IJD:=:, ~. 1 I li m: 
'l!JO!I, A QUE fiE ltEl'IC!tl•: O P.\lUlCBit 8Ul'll .. \ 

X pt·opw;ir;ãn da ·Camar·a dos Deptt:.a•IG'i, 11. H li, du ·1!107: 
,\o ai.' L. 7": ]<}m ve'l du 'lG antws diga-se '10 aunos. 
Em 2-1 de jur~lw de HH2.-Lauro Sodd.-A imp!'irnir. 

N. -iH -1!H2 

]•}sl.a r.nmtnissão, l"ndu exantill:v.lc• a peopos~r::'io da Ca
lllara dos Depul.aclo~, n. 81, do r:o1::·eai.o an no, que au l.orii.a 
a concessão do um aun,J c:e lir:.<::~<.;:.t ~on1 veH~itJJuul.n a ,\f
futt;;o da Cosl.a Ncg-t"ne~, pl'nl.icanl.e de '1" classe da Adrni
llisi.t'a(:·iío dos ,Cot'l'l~ios dr, S. Paulo, ,., dl' pare!lCl' que clla seja 
appr:uvar.la com a se;.;Ttinl.o emenda ao at·Lit;;o unil:o, pot· cu
tondet• que a r~xprcssiío ·oenchnr:u.los cwnprcltcnr.le não só o 
ül'llenaclo conw l.amlwrn a graLil'icar;ão. 

Ao artigo unico. Ji:rn vc:r. ele «vencimentos» diga-se: «com 
ordenado». 

Rala rlns Cornmissões, G ele dczcmhro de 1012.-Pcliciauo 
]'muto, .P n•s i clen te.- Pmue isco Sâ, llclalor.- Pmn cisco Gl-u
cn·io:- !Jucno de Pa'i'l!a. - U1·úano Santos. - 'J'ava·t·cs du 
L'ura.- Vietorino Montciro.-!1 .. 1:;eredo.-L. de JJul/ujes.: 

Pllül'OSTÇ.;;:o D.\ CA?>fAIL\ DOS DEPU'l'ADOS, N. SJ, DE 1012, ,\ QUE SE 
llEFE!lE O PA!lECErL SUPIL\ . .., . 

O Cong1·csso Nacional resolve: · 

!Artigo llnieo. tl"ica o Presidente ela llcpublica aulot·ilmrlo 
a conccclcr ao praticante ele J• classe ela Administrar~ão elos 
,Correios do S. ~Paulo, ~\fi'onso ela Costa NC'i<rracs, um ánno de 
l ie,~u(.'a com vencimentos, para tmlamento de suudc, onde lhe 
convier; revogadas as disposiç-úes cm contrario. 

Gamara elos Deputados, 1G ele solcmhro de 1.012.-SaiJino 
Bai'I'Oso .Jun:ior, 'Prcsidcntc.-.-tntonio Simeão dos Santos Leal, 
i'' Secretario. -Raul de Uoi'C!es Veia a, .2" Secretario. -A' 
imprimir. · 
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A IJI't>[lu~ll;etu da Catttat·a d11~ Út•pul.adu~, n. :-!:.!,do eui'J'UUlu 
llllliU, tiiiLCII'iZa a l!tllli~I'SSfiq du lllll HIIIIO de ,liePII{.'il, 1~11111 Cll'iJI'
Jiat.lu, a '.l'lt<.'IIJÍ~<lut.:ll'~ 1 iutlt,;aln•" Hattl"~ dt: • .\tHimdt•, pt·:Ltit•.;uli.t: 
ti" I" t·la,.;~,. d11s 1:111'l'I'Í11" dt• .i't'l'll:tllllttteu. () puLil'iuttat•iu ]tat·a 
l'lllltpt·mat· a allc•g·:u.:fi,, dt• ~1111. Jllllll',;l.in ,iunl.uu 11111 lattdll lttl'
tlit:u tia Hit·t·el.t.II'Ía ·tl11 :.!" .lli,;l.t'it:l." ~attil.at•iu ,\lariLituu, pt~lu 
ljll:tl :41! \;Ô !jUU :iiii'J't'l' tit: ll'lll<t }Jl{/lltl.li.IISU Jrll{1JUJIII.tl" . 

.l~,.;l.a Cuttllllh;sfiu t) dt! JHll't•eet· tJUt! a Jll'Opo:oi,!.'i'iu su.iu av-
. IJ l'U \'UdU.. ' 

~al:1 tia~ CIIIIIIIIÍS"tit•,.;, li til' dt•/.t'lllltl'll dt• 1!11:.!.-/•'dieÍit/10 
}'1'/I'.'IU. i'l't:,.;idt•IILt·.-PI'II//UÍSI'(I SIÍ. ltt.·lal.ut·.- "'· r:l!fl:l!rÍII.
Jflll'/111 ''" l'uÍI'II.·- 'l'ul.'ll'I'I'S "'' /,!J/"11. .-- \'iclurill11 Muulu'i!·u .
A. Lt:r•J'I!!Iu.--Leu}Jul!lo de JJul/u)•.·s.- L'!'lmuu ::iu11lus. 

PI:UI'U:ill).\11 IJ.\ C.\:01.\lt\ IJII::i IJI"'IJ'I'.\IJU:;, 1'-'. !:1:.!, JJJc J!Jl:!, .\ t,.!UJ; 
SIC III".·'Jll:l; tJ 1'.\llllCim ::i!Jl>!l.\ 

I 1 Cllll!~l'''""'' l\at:it.llltd 1'1'>-\11!\'t!: 

,\rl.igu IIIIÍ!:II, l.'it:a 1J .Pl't:,.;itlt.:IILt: tia llt'pllltiil'a :llli.III'ÍZ111IIl 
a t.'llllt:t•dt•t' 11111 a11110 ·tlt: licnll!.'·:t, er1111 " ·l'l'~flt't'Lil'll m·d"nat111, 
pal·:t l.l·nl.atltelll.ll ·tlt: suut:IP, au pt•aLiean!.t.: d" , ... !Jia.-;,;t: do,; Cur
l'"i",.; tlt• Pt•l'ltalllltllt;O '.l'lll'llli,.;l.uelr:;,; lilllll'al\'e;; llan1us de •:\H-

. dr·a.dt•: ,.,.,.,,,gada:; a~ t.li~po:;i~t}t•:; ''III cot!Lt:ar·iu. 

,1 :a111:tl':t ""'" llt•JHiiatlo,.;, I H ti" ,.;t•lt•nthl'll di'• I !I I:!.-- Suf1Í11u 
lhll'!'usu .IIIIIÍIII\ i'rnsidt•nl.c•.- .\ulu11iu Sim.,,;, 1íus Santos L1.'11l, 
I" .:-;,., .. l:dat·iu. -nuul de .1/'ul'lWs \iâuu, :!" Secr.·,~Lm·io. -A' 
itnpl'itnit·. 

N .. 'J .• íG -l!ll2 

.\ pl'"'"'"i(;fio da Ca1nar.·a tlns llt~pul.atl,s. n. l:!ií. tlt• 1!'1.1:!, 
atli.III'Íi::tltdo a t:llllt·.r•,;;siin tlu 11111' anno tln lit'l'llt'.a, t'i.llll rwtlt .. ltatlro 
:til c•u:,:·,.niii'ÍI'II illa111wl PPI'I'i.Li da :-iilva ( :rli'i'nal·fi,~s. a.ittdalli.l' 
da ln,.;pt·t~LIIt'ia ,\gJ•it~ola do I" dh;Lt·iel.o, l'roi exarninada prw t:RI.a 
l:nlllllli~<s:ín qrtt• ver.·il'ienu p•~lns drwttlllPIII.ns juntos no rr:qnr.·
t•inwnl,n ·dll pi'Lie.iotml·.io t•,.;l.;u· o lllt'>'lllll srrl'fL't:IHio dll paiiHii;,;tno 
cltl'llllit:n r• pt'l•,isar, pot:Lautu, par.·a :;t)u l.rnLtHnunto, daqu,~lle 
t.•:;pn,\;,n de U•1npo. 

Pnt· i.~sn, :wniJse!ha an Senado que Llê suu eoustJIILilnenl.o 
lanti.H.'Ill a li!C';;tml pt·opnsi•;fio. 

Sala elas Cnmmisstir•s, fi dt: non•lllhr·o de ·1012.-PI!lidauo 
l'r:u11a. Pl'esidt•ni.P.-Praullis'~" SIÍ. HPlai.PI'.-L. de JJnl/uj,~s. 
-I•'. {;llfc•?rio .- l11teuo !lu Pait)IL- J'mJw•es r./u LI/I'U.- Vi
cluriJw .\/outeiro.- A . . A::uredo.- V!'ÚUJtO &wlos. 
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PHOPOSJÇ,\0 DA CA111AHA DOS DllPU'I'ADOS, N. t~G, DE H!l~, A '.'lJN 
SEl RJWJ.mE O PAiliWElB SUPHA 

O Congresso Nacional dcct·ela: 
Ar ligo unico. Fica eoncedido ao engenheiro nlauoel ·l'e

r··eLLi da ::iilva GuiwaJ·ãr"s um anuo de licenr;a, com o ordenado, 
para tratar-se onde lhe convier; 'revogadas as disposir;ões em 
contr·ario. 

Gamara do~ Deputados, !J de novembro de 1!H2.-Sab·ino 
Ba.1"roso .fun:ior, Presidente.- Anton-io S'i.rneúo dos Santos Leal, 
1" Secretal'io. - Raal de ,l{o·raes Ve'iaa., 2" Secretario. -A' 
impr·imir. 

N. lrt..7- HJJ2 

IA: Cornmissão de .l•'iuaur;as rJa Cmnara, ,justiJ'icanrJo a pro
posição n. 134, do cor·rente anno, interpoz o seguinte parecer: 

4: Em mensagem de '19 do mez proximo passaclo o Sr. l)re~ 
sidenLe da H.epublica pede ao Congr·esso a abertura pelo :Minis
terio da .Justioa e N egoeios Interiores, de dous credito supple
mentar de 22 :81r6$7!JO (sendo J3 :594$82'- :'l verba n. '15 o 
9 :25I$9GG ú ver·ba 3'1 do art.. 2" da lei orçamentaria vigente) 
para pagamento de difl'eren~~as de soldo que competem a offi
ciaes re'i'or·mados da Brigada Policial e do Corpo de Boll1l.beiros, 
e de JS :51!J$(i00, extr·aor·cliual'io, para o ele soldo, no corrcnlr! 
anno) a praças aggr·egadas do r·ofericlo corpo, de allcl\rclo eom 
o arti1go Hi2 do regulamento a que se J•el'ere o decJ·eto u. !J.048, 

Na exposição de motivos estú. allegado que, da tabeJ.la ex
plicativa elo orçamento das despezas daquelle 1Iinisterio, para 
o vigente exer·cicio, consta, discriminadamente, nas verbas 15 
e 3'1 do arL. 2", soldo elos officiaes reformados da Brigada Po
licial e do Corpo de Bombeiros; acontece entretanto, que a 
alludida tabella incluiu soldos inferiores para alguns oJ'ficiaes, 
a uns- por causa das quotas que lhes competem, a outros -
de accôrdo com os arts. Hi o ·l!l da lei n. 2.290, de :1:3 de 
dezembro de I!JJO. que estendeu ao~ officiaes daqueJ.la brigada 
e tdaquelle corpo as vantagens concedidas aos ofí'iciaes e pra
ças do Exercito e Armada. 

Assim, taes offieiaes estão no desembolso da quantia eOI'
respondente ú respectiva clifferenr;a, como .se vê de duas De
rnanstl'a.ções annexas. 

·Por outro lado, o art. 162 do regulamento do 1Corpo de 
Bombeiros, a que se refere o decreto n. 9 ;OS !r, de 18 de outu
bro de 1911, estabelece que as praças que contrahirem a tu
berculose pulmonar, após duos annos de alistadas no corpo, 
compl'ovada em inspecção de saude, passarão a aggre<gadaH. 
cabendo-lhes apenas "o soldo, sendo recolhidas a um sanatorio 
custeado ou subvencionado pelo Governo. Para r!sLe ~o Ido o 
oroaménf.Q vi.s-•~ntr~ n:~o Ot)n:;ig:nou verba; ao demai::, Jtao rlxi:::Le 

I'Ql; Vl!l 15 
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sanaLorio custeado ou subvencionado pelo GoveJ·uu: ú mi ;l.,·lf', 
pois a abertura do credito extraordinario de ·18 :510$600 para 
esse fim, conforme Demonstração appensa á exposioão de 
motivos. 

De accurdo {!0111 a mensagem e documentos que llw estão 
appensos, julga a Commissão de IFinanoas que devem ser con
cedidos os creditas pedidos, para o que su,ieita á considerac.ão 
da Gamara o seguinte projecto ele lei: 

Artigo unico. E' o Presidente tla llepublica autorizado a 
abrir, pelo Ministerio da Justtoa e Negocias Interiores, os cre
ditas, supplementar de 22:816$700 e extraordinario de 
18:510$600, aquelle para o fim de occorrer ao pagamento de 
differença de soldo que compeLe a officiaes reformados da 
Brigada Policial e do ·Corpo de Bombeiros e este para o de 
soldo a praças aggregadas do .re'ferido corpo,· de accOrdo com o 
art. 162 do regulamento a que se refere o decreto n. o. 01.8, 
de 19 de outubro de 1011; revogadas as disposições em con
trario.» 

Justificada, como se acha, a necessidade da abertura dos 
creditas a que se refere a proposicão, a Commissão aconselha 
ao Senado a sua approvação. 

Sala das Commissões, 5 de dezembro de 1012.- Ji'.eliciano 
Penna, Presidente.- Tavares de Lyra, Relator.- Urbano 
Santos.-Franr:isco Glycerio.-Bueno de Paiva. 

PROPOSIÇÃO DA CA:MARA DOS DEPU'l'ADOS, N. 134, DE 1912, A QUE SE 
REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado a 

abrir, pelo MinisLerio da Justiça e Ncgocios Interiores, os cre
ditas supp!ementar de 22:816$790 e extraoràinal'io ele 
18:519$600, aquelle para o fim do occorrer ao pagamento de 
differenca de soldo que compete a officiaes reformados da 
Brigada Policial e do Corpo de Bombeiros, e este para o de 
soldo a pracas aggregadas do referido corpo, de accõrdo com 
o art. 162 do regulamento a que se refere o decreto n. 9. 448, 
de 18 de outubro de 1911; revogadas as disposj,cões Cllll con
trario. 

. ·Gamara dos Deputados, 29 de novembro:-de 1912-Sabino 
Barroso :fúnior, Presidente.-Antonio Simeão dos Santos Leál:: 
:!. o Secretario. -Raul de lo! oraes Veia a, 2• Secretario. -A' 
imprimir. .. ..... 

N. 448-1~12 

... ~sta Commissâo é de parecer que o :4enádó adopto a ÍH'o
posioao da Gamara dos Deputados, n. 11!4, de 1912, conce
dendo UD;l anno de lieenca, com ordenado, a Alberto Mtesquita• 
J3as~s,,guarda.d~iL Alfan(l.ega clo,Rio de Ja]leiro1 que, no. requ~ 

1 •. ;~ 
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rimento u irigido ao Congresso Nacional, solicitando aqut?lle 
favor, juntou um attestado medico provando estar sofi'r·eudc1 
de tuberculose pulmonar. 

Sala das Commissões, ü de dezembro de 1912.- Feliciano 
Prmna. Pr·esiclente.- Urbano Santos, Relator.-F'. Gl11cerio. 
- Bur:no de Pai·va.- 1'avares de Lyra.- Y·ictor'ino !of dri.tr:iro. 
-Francisco de Sá.-L. de Bulhões.-A. Azeredo. 

PHOPOSJÇ,\0 DA CAlVIA&\ DOS DEPU'l'ADOS, N. i4•í, DE 1912, A QUE SE 
HEI,EIIE O PARECER SUPRA 

O Conc;Tesso N ac:ional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a con

ceder ao Sr. Alberto Mesquita Bastos, guarda da Alfandega do 
Rio de Janeiro, um anno de licenc.a, com ordenado, para trata" 
mento du saude; revogadas as disposições em contrario. 

C amara elos Deputados, 29 de novembro ele 1912.- Saúino 
Hw·roso .!unior, Presidente.-Antonio Sirneão dos Sàntos Leal, 
1• Secretario. -Raul de "Horaes Veiua, 2• Seéretario, -A' 
imprimir. 

N. 449-1912 

1\. proposit;ão da Gamara dos Deputados, sob n. 146, do 
corrente anoo, autoriza o Sr. Pr'esidente da Republica a con
ceder um anno· de licenr.;a, com orcleríado, áo inspector sani
tária da Directoria' Geral de Saude Publica, Dr. Sebastião 
'i\flascaren!has Barroso, para tratamento da sua saude. Estandó 
comprovada a molestia, a Commissão de Finanças nada tem 
a oppor á approva()ão da referida proposição. 

Sala das Commissões, 5 de dezembro de_ 1912.--·-Pt:liriano 
Penna, Presidente. --- Tavares de Lyra, Relator.-· Urbano 
Santos. -L. de Bulhões. -Francisco Sá. -.A. A::eredo.
.Yictorino Monteiro.-Bueno de Paiva.-F. Glycerio. 

PROPOSIÇÃO DA GAMARA DOS DEPUTADOS, N. 146, DE 191~ A QUE SE' 
RÉFERE O PARECER SUPRA' 

O Congresso Na-cional resolve: 
Al:'tigo unieo. Ficá o Presidente da Republica autorizado 

a conce·cler um anno de licença pií:r'a tratamei:Jtô de saude, co-m 
o respectivo ordenado, ao inspector sanita'r lo da Directoda 
Geral de Saude Publica, Dr. Sebastião 1\fascarenllas llarr·aso; 
r'evogadas as disposi,ç.ões em contrariO'. . · 

Gamara elos Deputados, 29 de novembro de i912.-Sabino 
Barroso Ju:nio1·, Presidente.-·. Antonio'Simeão dos .Sr.tntvs Leal. 
~· S~cr~tario. -Raul de Moracs Veiga,. 2• Secretaz:io •. _-A' 
!mpriU)ll' ·~· . _.. . .. , , . _ " . ..··· _. ,-_ , ;: .. 
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N. 450-1912 

Estando com;provada a molestia de que se aul:a .~ol'i'!.'lmdo · 
o Sr. José Coutin;ho de Lima e Moura, escriptura;rio-archi
vista da Inspectoria de Saude do Porto de Santos, Estado de 
S. Paulo, a Commissão de !Finanças nada tem a objectar á 
approvação da proposi~~ão da Gamara, sob n. 151, rJo corrente 
anno, que autoriza o Sr. Presidente da Republica a conceder
lhe um anno de licença, com ordenado, para tratamento de 
sua saude. 

Sala das Commissões, 5 de dezembro de 1912.-Fel·iciano 
Pennd,, ·Presidente.- Tavares de L'ura, ,Relator~.- Urbano 
Santos.- Bueno de Pa·i't!a.- V·ictorino Monteú•o .-A. Aze
redo.-F. Glycer·io.-L. de Bulhões.-F1•ancisco Sá. 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, N. 151, DI> 19:1.2, A QUE SE 
!'.EFERE O PAHECEI\ SUPI\A 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a con

ceder a José Coutinho de Lima e ~~lloura, escripturario-al·chi
vista da Inspectoria de Saude do Porto de Sant.os, Estado de 
S. Paulo, um anno de licença, com o respeeLivo ordenado; re
vogadas as disposiçõ·es em contrario. · 

Gamara dos Deputados, 29 de novembro de 1912. -Sabino 
Barroso Junior, Presidente.- Antonio Sirneão dos Santos Leal, 
1" Secretario.-- Rattl de M oraes Veia a, 2" Secretario. -A im
primir. 

N. 451-1912 

A Commissão de Finanças, tendo examinado a proposição 
da Gamara dos Deputados, n. 153, de 1912, que autoriza a con
cessão de um anno de licença, com ordenado, ao bacharel Jos1) 
Novaes de Souza Carvalho, mi•nistro do Supremo Tribunal Mi
litar,· opina pela sua approvac,:ão, pot·quanto o :mesmo juiz fez 
acompanhar o seu requerimento de um attcst.ado medico, pelo 
qual se verifi.ca ,que a sua molestia é: a:ffecção das membranas 
do fundo do olho direito, cataracta do olho esquerdo e, além 
disso, ai ta my opia. 

Sala das Commissões, 5 de dezembro de ·1912.- Felic·iano 
Penna; Presidente.- Victorino Monteiro, Relator.- Urbano 
Santos. -•F. Gl11cerio.- Bueno de Paiva.- A. Azeredo, ven
cido. 

PROPOSIÇÃO DA CA~IARA DOS IDEPU'l'ADOS, ~. 153, DE 1912, ,\ QUE 
SE REFERE O p,~RIECER SUPRA 

O Congn~~so Nallional resolve:. 
A~tigo unico. 'Fica o :P,'l:os!dente da !/!-e.PUblica autotiza~Q 

a '(jOncc<.ler 'ao b<Wlt.trd .rvs(} !I o''a~s tle ~a Uctrvatlbo, m;.-
• # ~' 
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nistro do Suvremo 'l'ri!mnal ·Militar, um anno de licença, :wm 
o ordenado do cat·go, para katamenLo de saude, onde lhe ·con
vier; revogadas as .ctisposicões em rcontrario. 

Gamara dos Deputados, 29 de novembro de 1912.- Sab·ino 
JJw•roso Jnnior, .Presidente.- Arlton'io S'inwão do.~ Santos Leal, 
1" Sei!l'otar·io.- Jlaul flr: Morar:.~ Vd(lo, :!" S•wi·etario.- A im
JH'irniJ', 

N. 452- HH2 

O engenheiro fiscal das obras do porto de Manáos, Dr. Ma
noel U chôa Rodrigues, requereu ao Congresso Nacional um 
auno ele licenca, com ordenado, para tratamento de sua saude. 

rronclo instruido a sua petição ·COm um attestado medico, 
evidenciando. não só a natureza da enfermidade (;coohexia pa
lustre), como lambem a necessidade daquelle espaço de tempo 
para seu tratamento, a Gamara dos Deputados rconcedeu-lhe o 
favor soliiCHado pela proposição rn·. 154, de 1912, e com a qual 
está de accôrdo esta Commissiio. 

Sala das Commi~sõus, G de dezembro <le 1!H2.-Fr:Uciano 
Perma, Pl'esidente.- L. dr: Bnlluíe.~, rRelatot·.- F. Glycerío.
Bueno de Paiva.- Ta·vares de :Lura.- V1:eto1'ino Jf outeiro. -
FranC'isco Srí.- U·rbano Santos.- A. A::eredo. 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, N. 154, DE l!H2, A QUE 
SE REFERI~ O !PARECER SUPRA 

O Congeesso Nacional resolve: 
Artigo unico. Pica o Presidente da Republica autorizado a 

conrceder ao Dr. !\liguei Uehüa Rodrigues, engenheiro ·!'iscai das 
obras do porto de Manáos, um anno de licença, 1com ordenado, 
para tratamento de saude; revogadas as disposições em con
trario. 

Gamara dos Deputados, 29 de 'novembro de 1912.- Sabino 
Barroso Jnnior, Presidente.- Antonio Simeão dos Santos Leal, 
1 • SelCretario.- Raul rle Jforaes Veiga, 2° Secretario. -A im
primir. 

N. 453-1912 

.:\. Commissão de .:Finanças examinando a proposição da 
Camm·a dos Deputados que autoriza a abertura do eredito de 
300:000$, supplementar á verba 3" do art. 14 da lei do orça
mento vigente, para attender a despezas, no corrente exercício, 
com a recepção de 'hospedei! illustres em representacão de go
vernos estrangeiros, tendo examinado a :respectiva <lr.monstra
ção, IS de parecer que seja approvada pelo .Senado. 

Sala das Com missões. 6 de dezembro <le 1912.- Fel·iciano 
Pcnna, .Presidente.- F'. Gl1Jcerio, Relator.- Urbano Santo.~.
A. 1l:ererlo.- L. rle Bulhúes. ~Prancis.eo SIÍ.- T«1Ja1'es rle 
Lura.- '\Nctorino ;llonteiro.- Bu.eno rle Pai11a. 
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.:P,l\QPO~!ÇÃO DA Cj'\])11!\.HA ,DOS DEPUTADOS, N. 155, DE 1912, A QUE 
. . ·sE· REFERE O PAHECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
· !ArLigo .unico. ,Pica o Poder Ex:e1cuLiYó aul.ori:mdo a abrir, 
pelo Minist~rio. àas 1Rélacões ExLeriores, o crediLo de :300:000$, 
supplerili':lritar lÍ f" consignação da verba :3", do arl. ilt da lei 
n. 2. 5414:, de 4 de janeiro ultimo, para attender a despezas do 
corrente exercício, com a recepção de hospedes i!lustres em 
representação de governos estrangeiros; revogadas us disposi-
C{\El$ .~m .contrario. · · 
· ~amara .dos Deputados, 29 do :novembro de 19.l2. -Sabino 
'Bal·riiSo''Junüú;, ,PresidênLe.- Antonio Simeão dos Santos Leat, 
:tõ"' tS~~r.~~.dà~ -·JJ.a.i;,,l ij.e · M01·aes Veiqa, 2" Secretario.- A' 
q9.w.111rs~\lo .ele Finanças. . 

N. 454- :l9:l.2 

.O .credito d.e 500:000$, supplemenLar á verba G'- A·po
senta'dos -· do art. ·93 da lei n. 2. 544, de 4 de .ianeiro u!Limo, 
de éii:íe 'trata a proposição da Oa.rnara dos Deputados, n. 158, 
do corrente arino, f,oi soliicitado por mensagem de 17 de outu
bro, em virtude ·dá seguinte· exp·osição de motivos : 

. ~r. 13-resid~nte da Republica-A lei n. 2.544, de 4 de ja
neiro ult'imo, mo seu ar.t. 93, dotou a verba G"- Aposentados
do actual exercicio,. com o ·.credito de 100:000$, para a clespeza 
com os vencimentos dos fun,ccio.narios aposentados no cor
rente anno. 

·.Tão· ·avultado, p.orém, tem ·sido o numero de aposentado
rias em alguns· min'ister'ios, icjue já por dua.; vezes teve de ser 
sui:>rrida ·a ·mesma verba mediante autorização legislativa, da 
primeira vez ICOm" o .credito dé '100 :000$ áberto pelo decreto 
n. 9. 7416, .de 28 de agosto proximo findo, e da segunda com o .de 
4,9.() ;,Q.Q.O.$,. ~);J.er.to pe1.o .de.cret.o n. 9. 8J2, de 9 do corrente mez, e 
am,d~ mal.Qr s:uppr~mento S.e faz ffilStér. 

· I)~ fa,pJ!>, impprtapQ.o os creditas orçamenlarios c supple
mentares mencionados na somma de 600 :000$' e jtí. Lendo sido 
autorizadas despezas no .tp~l de 481 :720$0811 resulta o saldo 
de 118:273$919 de 1que d1spoc o· Thesouro Nacwnal para occor
r~r 1!:,q p~S.1!:!)1~nt9 .. C!P.ê y~nr,irq~n~,qs de inactividade de granqe 
numerq .àe' funccwnar10s, cu~os pro,cessos de aposentadoria 
es'tãó. em· "'andapje.Ii.'fõ";' e esse "saldo, evidentemente, não basta 
páf.á. .. !1-H'!'lri'cle( ~ despeza presum.ivel até o ·rim do ,corre,nte 
exen!ncw: · · · 

· Penso, poi11, ser conveniente pedir-se ao Co·ngresso Nacio
mal autorizaçãó para a abertura de um .credito supplementar 
de 500:000$ á ·re:l'ei'idã ''erba,··arirri de evitar os pre.inizos que 
aQs funccionarios postos ém. inactividade causa a demora no 
PaS'l;lJllento elos seus vencimentos. 

'Rio de .Tane~~Q, 17 cj!) O\.lt\lbro de 1912. -Francisco Salles., 
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Esta ComnJÍs~lio, •lfl accôrdo eom os fundamentos da r;xpo
sic;ão SU[Jl'a, ,·. de parovel' que s(•ja c:on•cerlido o J•r:1'erido crrrlitn. 
c consc•q u<:ul t!mr:n t" ap p r·ovwla a p1·oposi~flll. 

Sala das Comm issi'ícs, G de dézembro de Hl'l2.- Fel·iciano 
Perma, l'residente.- ·J~. de Bnlhúcs, .Relator.- P. Glyce1•io.
Bucno de l'a·iva.- U·rúano Santos.- 'l.'avar·es dr: L'!fJ·a.- Y-i
cto1'ino Montch·o. --Francisco Sd.- !L A:;e1·edo. 

PROPOSJÇ,\0 D,\ CAMARA DOS DEPU'l'ADOS, N. 158, DE 1912, ·"- QUE 
SE REFERB O PARECBR SUPRA 

O Cong·1·esso Nacional resolve: 

Artigo uuico. tl~' o !Poder Executivo autorizado a abL'Ü', 
pelo Minislerio ela .Fazenda o credito ele 500:000$, supplemen
tar ú verba 6"- Aposentados- elo e;xerdcio vigente, para 
attencler a despezas decorrentes ele novas aposentadorias Je
deraes; revogadas as disposições em contrario. 

Gamara dos Deputados, 2·9 de ·novembro de ·1912.-Sabino 
Barroso Junio1·, Presidente.- Anton·io Simeão dos Santos Leal, 
1" Secretario. -Raul de Moraes Veiga, 2" ~ec.retario. -A im
primir. 

N. -155-1912 

Em 2G de .iunho de 1895, D. Augusta de Miranda Mineiro, 
mãe dos J'allecidos alferes da Forca Policial ·Pedro José de 
:i.\liranda l\lineiro e Antonio Mineiro, dirigiu um requerimento 
ao CongTesso Nacional, pedindo uma pensão, visto não poder 
accumular o meio soldo que reiCebia desde a morte de seu filho 
Pedro com o do outro, c<\ntonio, que falleceu posteriormente. 

A Commissão de Pensões e Contas da Gamara dos Depu
tados, tomando em consideração o pedido, formulou .o pro
.i ecto que naquelle anno teve o n. 1.80, e no qual concedia a 
pensã.o solicitada, sem prejuízo do meio soldo que a reque
reu te já percebia. 

Esse projecto 1não teve andamento desde então, e só agora, 
17 annos depois. aquella Casa do Congresso transformou-o na 
proposição n. '159, ora ·su,ieita ao exame da Commissão de Fi
nanças e, 1como esta não tem razões para aconselhar neste 
momento em que a situação finall!ccira exige a maior modera
ção na decretacão das despezas publicas, a sua approva~.ão, é 
de parecer que a referida proposiç.ão se.ia re.ieitada. 

Sala ·das Commissões, 5 de dezembro de 1912. -Feliciano 
Penna, .Presidente.- Tavares de Lura, Relator.- U1•bano 
Santos. -Ji'. Gl11ce1'io. -;Bueno de Paiva.- L. Bulhões.
.Victorino Monteiro.- .Francisco Sá. 
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PHoPOSIÇ:\0 JH C,\Mi\H.A :!)OS JHlPU'l'AUOS N. 159, DE 1912, A QUB 
SB H.EJ"gltJ'.: O ~>AfiECER SUPRA 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. L" Fica concedida a D. Augusta de l\liL·anda Mineiro, 

mãe dos fallecülos alferes da Brigada 1P.o!N:ial Pedro José <!e 
iVIimnda Mineiro e ~\:Iüouio i\1ineil'o, uma pe·nsão mensal de 
(i(l:j;., sem pt·e.iuiw do meio ~soldo que jú percebe. 

:\l'l .. '!." Hevo:;arn-se as i.lisposiçües em eontmrio. 
Gamara dos Deputados, .20 de 'uovemlH'O ele HJ1~. -Saldno 

Barro.w Ju.nio1', .Presidente.- Antou:io Shncüo dos Sunto11 Leal, 
1." Socrntario. -Jiau.l tlc ;1/omeg ·Veiua. 2" ~eeJ•ef.urio. -A im
'fJI'irnir. 

N .. l(íü-1!H2 

Esta Cornmissão. (~xamiuanclo a fJt•oposiçüo ·da Cama1·a, 
n. iüO, de 10:1:!, autul'izanclo a coucessão de urn anno de licenca, 
em ·prorogat.:ií.o, a Manoel da Silva Gu imarií.cs, :l" escr:ipturaJ•io 
da Delegacia l<'iscat do Thesow·o Naeional no Estado uo ,PaJ•ú, 

· ,5 de parecer que ella se.ia approvada. 
iO attestado medico ,que se acha .iu:nto ao requerimento 

diz que aquelle funiwionario está sol'J'l'endo de « arterio-scle-
:rose ». · 

Sala das Commissücs, ü de dezembro de 1012.- Feliciano 
Penna, Presidente.- L. de Bullu7ell.- F. Gl:yeerio.- Bu.eno 
de Paiva.- Tavares de Dyra .. ___, Vü;tm·hw Monteiro.- Fran
cisco Srí.- U1·bano Santos. 

PHOPOSJÇ,i.O DA CAl\11AHA DOS J)gJ>U'l'ADOS, N. Jô0, DE 1.912, A QUE 
SE HEFEJU: O PARJlCEH SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo uni,co. l?ica o Pl'esidente tia Republitl:l. autorizado a 

conceder ao Sr. l\Ianoel da Silva Guimarães Ferreira, 1 ... escri.
pturario da Delegacia Fiscal do 'J)hesouro Nacional <no EE.tad::. 
do Pará, litcença de seis mezes, cm prorogação, para trata
mento de saude, verucendo sómente o ordenado ·do cargo; re
yogadas as disposições em contrario. 

Gamara dos Deputados, 2·9 de tnovembro de 1912. -Sab·ino 
Barroso Junior. Presidente.- Antonio Simeão dos Santos Leal, 
1• Se1cretario. -· Raul de Momes Veiga., 2" Secretario. -A im
primir. 
. ;E' igualmente lido, posto em discussão. 1que se encerra sem 

debate, e é approvado o seguinte , 

PARECER 

N. 457-1912 
A representação dirigida á Comrnissão de Finanças pell) 

auditor de >Guerra Mario Tibureio Gomes Carneiro parece ter 
procedencia. 
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O ar! .. 21 da lei n. :?. • 2\lO, de 1.:3 ·de dezembro de 1910, 
dispõe que os auditores do iGum·r·a, excepção feita dos da Ca
pital Federal, dos amtigos 4" e 6" districtos militares, teem os 
vencimentos do decreto de 27 de dezembro de 1901, 1que dá. 
as vantagenH de capitão a!'rogimentado, e a lei n. 2.586, de 
:H de .iunho de 1 !l:l2, 1no0 art. 2", •rixa em iil :000$' os venci
mentos do auditor de Marinha e rios auditores dos antigos 4• 
n G" distritctos militares. 

De aoctirdo com as disposições das leis citadas, os antigo;; 
auxiliares de auditol' e em vi!'l.ude da lei considerados audito
res de Guer·r·a obtiveram sentenças do Poder Judiciaria os au
ditores Athanasio Cavalcanti Ramalho, João Paulo Barbosa 
Lima c Gar.cia Dias de c<\vila Pires e tambcm diversos auditores 
de Marinha. estand-o a que se refere a estes dependendo de 
appellação. No parecer do illustrado Dr. Procurador geral, em 
r·elaoão :'t preten~:ilo dos auxi:liares do auditor de Marinha, des
tac:a-se o segui,nte período, bastante suggestivo: 

« ll:ncontramos umas leis .que a outros alludem ou se re
portam, todavia, nen'huma existe creando ·O quadro de audi
tores de Marinha, de modo a ser possível entender o 10. 7, 
art. 15 da lei de 1912,. apozar do choque que soffre o n. G, 
bem 1como uma disposição .que dê effectivamente aos auxilia
res do auditor de Marinha os direitos, aarantias e vantayens 
qne a le·i n. 2. 2.?0, de 1.?4 O, de modo empresso, claro, termi
nante e ·inequi·voco, den aos an:ciliaras do E:cercito, mandando 
irwlnil-os no respectivo quadro qu.e urna lei anterior creara.:. 

Deante de ião abalisada opinião e das quatro sentenças 
que poderão ser. publicadas no Diario do Conyresso, o relator 
dispensa de fazer mais detalhadas considerações, devendo a 
Commissão contempla1· no orçamento da 1Guerra a respectiva 
verba para e:quiparação dos voncimentos dos auditores que se 
acharem nas mesmas condições que o r~clamante, si .porven
tura não preferir ·ouvir préviamente a Commissão de Legis
lação e Justiça, como parece opportuno. 

A' vista do parecer do •Relator, a Commissão de Finanças 
resolveu 1quc fosse oúvida a Commissão de T. .. egislação e .Jus
tiça. 

!Sala das Commissões, 5 de -dezembro de 1912. -,Feliciano 
Pe.nna, Presidente.- Victorino Monteiro, Relator.- Ta1mre.~ 
de 'Lura.- Francisco Sri.- Urbano. Sam.tns.- .4.. A:crcrlo. __, 
P. Glwen:o. - Bu.cno rle Pm:1!a. 

O Sr. Francisco Glycerio- Sr. ·Presidente. existem nas 
Commissões de Fi:nancas e de Legislação e Jstiça differentes 
proposicõ-es, vindas da outra Casa do Congresso, consign-ando 
e reconhecendo de utilidade publica varias associações parti
culares nos Estados. Taes proposições se limitam a este postu
latum, ou antes a essa disposição. Dahi. rr~ão decorre despeza 
que possa ..onerar o orçamento da Republica. São sancções 1que 
os particulares pedem para seus esforços no sentido de desen
volver o ensilflo secundaria :commercial e industrial scienti
fico. 
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Peco ,que tues proposições venham á discussão indepen
dentem;mto ciB par·e.cer· das re~pel:tivus Commissões, porque o 
assumpto ú simples B as Commissões estão sobreeur!'e:;actns, 
principalmente a de Finanr;.us, com negacios urgentes ele m·r;.n
mento. 

Eu ciBscj a riu que V. Ex. se cliguusse se L' nosso paLrou o 'J 

intcnnecliurio :no que acabo ele requerer. 
Consultado, o Senado appr·ova o requerimento do Senador 

Glyce!'io. 

ORDEM DO DIA 

Ml~/.HOfllA J)g !mi'Oii:MA AO 2" CADI''l'g ,TOSl~ VllllHA IM COS'I'A 

3" discussão da proposição da Camm·n dos Deputados, 
n. GO, de 1'll1 I, que manda considerar como eoncedicla no posto 
de 2" tenente, com o respectivo soldo pela tabella consignada 
na lei n. ~47, de 15 de dezembro de iS!H, a ref:ormu do 2" cu
clete José Vieira da Costa, sem dimilo a vuntage:ns pecuniarias 
anteriores á presente lei. 

"<\pprovada, vae {t Commissão ele Redacc:;fto. 

LICENÇA AO DH. ANDHJ~ CAVAT.CANTJ 

3" cliSicussão da proposioão da Gamara dos Deputados, 
n. 107, ele HJ12, autorizando o Presidente da Rt!publica a con~ 
eedcr Jicenc:;a por um anuo, com todos os vencimentos, ao 
Dr. A;ndré Cavalrcrunü ele Albuquerque, ministro do Supremo 
Tribunal Federal, para tratamento de saude. 

Ap.provada, vae ser submcttida á sancoão. 

Çl,EDl'J'O PARA AJUDA DE CUS'!'O 

::J• discussão da proposioão da Gamara dos Deputados, 
n. 132, ele .I 012, autorizando o Presiclonte da Hopubli.ca a abrir, 
pelo Ministorio ·da Justioa, ·O credito supplementar de 2:000$, 
para accorrer ao pagamento ele a,juda de custo a ,que toem 
dü:eHo os Deputados i\loreira Guimarães e Cunha Rabello. 

Approvada, v::w ser submeLtida ti san:cc.ão. 

FIXAÇÃO DA l'OBÇA IN<A VAL 

2• disc1.1ssão da proposicão ela Gamara dos Deputados, 
n. 25, de 1912, Jixando a Forca Naval pura o exericicio de 
.1913. . 

O Sr. A. Azevedo (')'-Sr. Presidente, não prete:o,dia tomar 
narte na discussão da proposioão ora submeLtida á considera,-

( •) :JJ:ste discurso ~ão foi rev~sto pelo 0radQr .. 
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ção do Sclladoj umll vez, porém, 1quc nella se autoriza o Go
VC!'l10 11 contr·uetar instructores para a nossa ·Mwrinha de 
Guel'l'a, •no estrangeiro, é justo que o Congresso diga qual a 
nacão prel'erivcl para se encarr·cgar de tal missão. 

Nfto estando determinada a nacão que deve ser preferlvel. 
veulho submett.er ü .consideração do Senado uma emenda dc
terrninwndo que se.ia a Inglaterra, de prei'erencia a qualquer 
outra, por isS{), Sr. Pr·esidente, .que sendo os nossos navios de 
gue!·ra de co:nstrucção ingleza, jus~o é 1que prE>firamos esta 
nacao a .qualquer outra para instrmr o nosso pessoal da ma
rinha de guerra, sendo que alguns ·ofi'ilciaes brazileiros se 
:tcham j;í embarcados cm navios da esquadra ingleza. 

E digo isto, pot·quc se imaginou j<i entregar esse serviço a 
outra 'nacionalidade; c como entendo, tendo ·Para isto idéas e 
estudos sobre .a assumpto, que a Inglaterra é a que deva ser 
encarPegacla dessa i'ncumbencia, venho submetter ü conside
ração do Senado uma emenda determinando que neste caso 
seja dada a instruc~'iio a orriciacs inglezes; assim ,como, si se 
tmlasse do Minislerio da Guerra, isto é, de instrucção ou 
missão militar· para o Exercito, eu apresentaria uma emenda 
cla:n·do prel'croncia ú nar;ão i'ran,~oza para instruir os <nossos 
soldados, porque os instructores 1'rancezos se adaptaram mais 
facilmente aos nossos costumes, tt nossa educação e á. nossa 
indole. · 

E' por esta razão, Sr. Presidente, .que venho apresentar 
ú ·eonsidoracão do Senado uma emenda, damdo proforencia á 
Jnglu,terra pura instruir os nossos mari,n!heiros. 

Tenho concluído. (Muüo vem; muito bem.) 
Vm á Mesa. ú ·lida, approvada o posta em discussão a 

seguinte 

l>MENDA 

Ao art. 
Em vez de « eonlraclar no estrangeiro~. 01ga-se: a con

tmclar na Inglaterra. 
SoJa das sessões, 7 de dezembro de 1912. -A. Azereclo. 

Suspensa a discussão, afim de ser ouvida a Commissão 
de Mn.t·inha e Guerra sobre a. emenda. 

ORÇAMENTO DA GUERRA /-'ARA 19 J 3 

2• discussão da proposição da Gamara dos Deputados, 
n. 109, de ·J 912, fixamdo a despeza do Ministerio ria ·Guerra 
para o exor.cicio ele 1913. 

O Sr. Pires Ferreira - Sr. Presidente, o orçamento da 
Gt::Prra, como o da Fazenda e os demais que se forem succo
dcndn. rosento-se, ao meu ver. na discussão, de varias faltas. 
Todo:! 1'\lle~ chegam sempre muito tarde a esta Casa, de moe\o 
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que as materias que lhe fazem o!Jjecto nunca podem set· clis
cutidas com a calma uecessaria e a par:iente J•e1'Jexão que oxr
ge assumpto de tanta magnitude. A angustia do tempo é de 
tal ordem, Sr. Presidente, que, quanto a mim, pelo menos, nem 
sempre tenho tempo se quer de .let· o que se dissn na Cant:H'U 
dos Deputados. Os p·areceres das Commissües, pulll icaclo~ e di~
t.ribuidos com os Seuaclo!'es que desejam discuLil-os, -~ãn oxn
minados ás pressas, porque embora. a sua divulg;H;ão de \W:::i
pm·a, feita pelo Dia.rio 0/IiC'ial, acontece que csla folha nuuca 
chega ús minhas. mãos com o Lempo necessal'io que me pe,1-
miLta fazer a leitura dese.i ada. E esta minha reclamu.~;ão, 
Sr. Presidente, não é um caso isolado J:esfJD; C:um, porqut; a 
mais de um honrado Senador· tenho ouvido 1gun.l pi.'QnuncJm
mento. 

O SH .. VICTOHINo Mo:s rmuo - E~ te parecet· estú. publicado 
desde ante-llontem. V. Ex. é que anda muito atrnzado. 

O SR. PIRES J<'JmREIHA- Parece ao lwm:udo Senador pelo 
Rio Gmnde do Sul que ando muito atJ.·azac\o, mas é que não 
trato só do parecer sobre o orc;amento da GueJ'l'n. 

O Srt. VICTORINO i\ioN'rBmo - V. Ex. é presidente da Com
missão <le Marinha c Guerra; portanto devia interessar-se por 
este facto. Mas tem razão, V. Ex. tem muitos outros• af:fazeres, 
o porto da Tutoya. 

O SR. PIRES FEHREIHA - ':rem ra·zão o honrado Senador 
pelo Rio Grande do Sul. Trato da •rutoya, porque travando 
des•se porto estou me interessando pelo Piauhy, cu.ios· direitos 
hei· de. defender nesta Casa com serenidade e sem desfallec•i'
mentos emquanto fôr o legitimo mandataria da maioria dos 
meus patrícios. Este facto, entretanto, não significa que des
cure do estudo dos: problemas que se prendem ao desenvor.
vimento geral do meu paiz, e a minha frequencia na trilmnr.., 
é a prova do desejo que nutro de acertar servindo a Republica. 
Interesso-me pelo orçamento da Guerra como Senador da Ue
publica, não me cabendo, porém, :e·ssa obrigação como membro 
·que sou da Commissão de 1\farinha e GueN'a, porque, como 
V. Ex. sabe, o orçamento da Guerra a ella não está a:fl'ecto, e 
sim :'L Commissão de Finanças. 

0 SR. VICTORINO MONTEIHO d:í um aparte. 
O SR. PIRES FERREIBA _,-Este 'nosso dialogo não adeanif;nl, 

nem at1•aza o assumpto. E quem sabe se no correr da discussi'io 
não estaremos de accôrdo' em muitos pontos do parecer do m·
çamento da· Guerra ? 

O SR. VICTORJNo MoNTEmo - E' possível. 
O SR. PIRES FERREIRA- O nobre relator, Sr. PtesidenLe, 

com patriotismo bem intencionado, disse no relatorio sobro 
as forças de terra o que um bom patriota f.em o dever cJ,~ di
zer e que é P.reciso que não se diga só, mas que s1;, JH'atiquB,!. 
Eu desejo que essas ,suas palavras se,jam acompanhadas de 
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actos que Lenham vor Jim Lornal-a~ uma realidade. Cada vez 
se me ent·aiza mais a convicção, St·. Presidente da necessi_: 
d?dC i~pet·iosa Jo ~·eLirar do Exel'cito a poli.ticaÚm que o vae 
dtvorct•ando ela osL11na popular e nada mats inconcebivel do 
que um Exel'ciLo, !'ilho do povo, procurar afastar-se das suas 
aspira~1ões e contrariai-o nos seus mais elevados desejos. AJ 
inte~·vcnção indebita de militares na politica afr-ouxou-lhes o 
sentunento do dever e diminue-lhes o amor ú. profissão, que 
é a razão de ser do verdadeiro soldado que se identifica porj 
completo com a causa de sua pr.tria. O desvio de militm.res· 
das preoccupações profissionaes é um grande mal para a 
classe. O bom soldado não ó simplesmente aquelle que possue 
n intt-opidez no ataque, o desamor á vida, a fortaleza na luta;, 
mas o que reune a essas qualidades a coragem cívica, a espe~ 
ranca no ideal protegido por sua bandeira e a fé ardente d'ei 
que •a verdade unica é aquella pela qual se bate. Esta dupli
cidade que deve caracterizar o typo completo do soldado mo-· 
derno, só se consegue na contancia do rnétie1·, na pratica da~s 
virtudes militar·es, no convívio com os camaradas de classe, 
sentindo-lhes as necessidades, apoder'ando-se do grande papel 
que lhes é destinado a representar na. evolução de' sua naci-o
n:alidade e contaminando-se do enthusiasmo que despei-tam 
as grandes c•au.sas patrioticas. A trenação no e}.!e.rcicio das i'un
er,.õJes militares desenvolve a cap•acidade do official, augmenta 
o >~eu espirilo de classe e estimula o amor á sua profissão. 

A deserção de officiaes que abandonam os seus postos para 
se dedicar a commissões extranhas ao Exercito é um mal para 
a Nação e eu entendo que o Senado deve ter muito em vista esse 
facto. Ha o1'1'iciaes que por questões politicas passam maior par
te de tempo no tombadilho dos vapores, em viagens de um Es
tado para outro, em transferencias que pesam sobre os cofres 
publicas com as despezas de transportes, unicamente para sa
tisfazer interesses particulares. Faço estas considerações por 
amor á paz do meu paiz, que desejo ver grande no interior e 
respeitado no exterior. E como esse respeito só é uma; realidade 
quando possuirmos um grande Exercito e uma poderosa Ar
mada, bato-me desde muito pela idéa de fazer de cada brazileiro 
um soldado, capaz, a cada momento, de bater-se pela honra de 
nossa Patria .. 

Esta é a razão, Sr .. Presidente, por que sou partidario da 
creação dos Collegios Militares e por que defendo a lei do sor
teio militar obrigatorio. Sei que esta, assustou sem razão a fa
milia brazileira, que não quer que os seus filhos se preparem 
para em dado momento se acharem em condições de correr em 
defesa da Patria. 

A idéa. dos Collegios Militares é um meio de ir acabando 
com o erroneo preconceito de que o soldado deve ser recrutado 
a.penas no ~eio .dn~ cla~ses médias pela ::mbalternidade de suas 
funccõe::;. Só incul.imln w.o;; almas juven~s a idóa. de que é uma 
honra. que cada cidadfJ.IJ deve -::xperimentar eontribui:ndo como 
f(O:tdado pa.l.'a o accre;;eimo àc respeito ao ~;'lU Jlat: .• P9ffE.."l'CI!lOS 
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attingir .ao ideal praticamente observado nas socied~des do 
Velho Mundo. 

Pensando assim, Sr. Presidente, apresentei o projecto re
lativo aos Collegios Militares declarando que as despezas com a 
manutenção dos mesmos seriam feitas pelos responsaveis pelas 
crianças internadas e não pelo Governo. Alvitrei que o Governo 
modelasse esses estabelecimentos pelo antigo c conceituado Cól
legio Pedro II, determinandc que o maximo da matrim ... la fosse 
de 300 alumnos, dos quaes apenas 40 ou 60 fossem gratuitos. 

O Sn. Vrc·roRrNo MoN'rmno- Neste caso devia ir esse esta
belecimento para o Minieterio do Interior. 

O Sn. PIRES FERREIRA- Não senhor. Nós estamos tratando 
de preparar meninos para o serviço militar obrigatorio, sem 
que a sua educação seja pesada ao Governo. 

O Sn. Vrc•roRrNo MoNTEIRo-E quanto custaria um soldado 
desses ? 

O Sn. Prims FERREIÍÚ - Nada absolutamente. Digo a V. Ex. 
que os meninos não teriam entrada no estabelecimento se os 
paes não pagassem as respectivas mensalidades. Qual seria a 
despeza ? · · 

Nenhuma; porque o custeio seria feito com a contribuição 
dos alumnos, como esLá especificado em meu projecto. 

Achando que a minha idéa, Sr. Presidente, tornando a ins
trucção barata aos alumnos, sem accrescimo de despeza para o 
Govemo, c cont'ribuindo para a diffusão da instrucção militar 
sem irritar velhos preconceitos sociaos, deve ser Mceita, sou 
contra a suppressão dos collegios e se pudesse augmentaria o 
s.Ju numero, certo de que, assim procedendo, beneficiaria a 
instrucção e pr'epararia os futuros servidores do meu paiz. Para 
esses viveiros de esperanças da Patri::t;, tenho sempre volvida a 
minha attenção, recordando com saudosa lembrança à superior 
dir'ecção e disciplina que •a esses estabelecimentos imprimiu a 
inesquecível figura do grande educador marechal Polydoro da 
Fonseca Jordão. 

Nestas condições, Sr. Presidente, mando á Mesa a seguinte 
emenda: 

«Mantenham-se os Collegios Militares de Porto Alegre e 
Barbacena.~. . 

.Proseguindo em ri:dnhas considerações, cumpre'"me assi~ 
gnalar que a Commissão manda supprimir as gratificaÇões de 
20 olo e 25 olo Que percebem os offici-aes destacados nas guarni
ções de Arnazonas, Matto Grosso e Acre, quando é certo, Sr 
Presidente, que esses officiaes, que são em pequeno numero 
servem em longínquas regiões, onde a vida é caríssima. A des .... 
peza que com elles faz a Nação é insignificante deante dos be
neficias que lhe prestam nesses postos arriscados. · . 

o sn, VICTORINO MoNTEIRO- Eu lembro a V. Ex. que a pro..o 
posição da Cama:ra supprimiu essas gratificações, as quaes f!)
r~· restabelecidas pela Commissão de Firtan~as• do Senado, ·• 

' r 
l 

' r 
i 
I' 
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O SR. Pm"s FERREIRA -Louvo esse acto da Commi,~são de 
F'inanr.ns, mas lamento que VV. EiEx. não supprimissem as 
(Jiar ias de J Oi!i, 11í$, 20$, 25$ c 30.<;;, que são abonadas ao R offi
eines que toem !iDO>:; de dinr·ins. isto é. mais do qu.e o soldo que 
percebem, enrn n. aggr·avnnte de ostar.·em servindo em cidades 
on!dle a vida ,j realmente l:mraLa. 

O Srt. ViCTOitrNo l\JoN'l'EIIW - l\las isto r) conLr·a a lei. 
O Sn. Pmtõ:s FmmE!lU - E' 0onLra a lc·i, mas a verdade é 

que sfío pagas. 
O Sit. VJC'I'üJUN•o, MoN'mmo -Então é abuso do Governo. 
O Slt. Pmt·:s FtmHEIHA - ll:m vista do exposto, Sr. Presi

dente, mando ;i mc1•a n seguinte emenda: 
«l~m Jogar de 255:500$ suppl'imiclos pela Gomrnis~ão, 

que não eoncordn eom os dous collegios militares, diga-se 
apenas: «supprimidos 205:500$, ficando o exeosso destinado ás 
primeiras despezas com os alumnos elos collegios '(],e Porto 

·Aleg!'e e Bnt·bacena, sendo 30 contos pa!'a o de Por·to Alegre e 
20 para o do Barbacena. · 

Esta emenda é consequencia ·de uma outra que vai apre
sentar, restabelecendo esses collegios : 

«lVIaterial - Ao § 12, n. H - Collegios Militares - Re
cluzildia a verba de 20 contos, e não ele 72 contós, para o mate
r ia!.» · 

, Desde que sou pela conservação desses estabelecimentos, 
.ius~o é que os dote com a verba necessaria ás sn::is primeira.:; 
despezas. 

E' possível que esteja eTimclo; principalmente tendo de 
·contrariar a opinião elo illustre reprrsentante do Rio Gra.n·de 
elo Sul, entenrlil::lio nc;;ses serviços t.anf.o qnanto o milit.ru· màis 
acloanlado, rnas ouvindo as informa,.ões sobre a invernada 
de Sa.yca(l, o Ministro da Gu01r.ra perusn. como o illustre Rela
tor que se devem alienar essas tecTas c eu penso de modo ccm
tr.ario. 

0 Srt. FRANCISCO GLYCEIÜO - Alienar O que ? 
O Sn. PIRES FERREIRA - A invernada do Saycan, venden

do-se parto daJ suas terrn,s. 
O saudoso marechal Mallet, citado muito a proposito pelo 

digno Relator do Ministerio da Guerra, dizia que não se devia 
vender a invernada. do Sa.ycan, porque ella era necessa,ria por 
mais ele uma razão tí.s: forças de terra da Republica. principal
mente porque se acha situada no' Rio Grande do Sul, na fron
teira da Republica Argentina, onde precisamos . de um centro 
onde se possa Teunir toda ou parte. da cavallaria. 

Creio ser pensamento do nobre Relator que parte elas ter
ras elo Saycan póde ser vendida. ;\, razi'io de .10 cont.o's a legua .•• 

O Sn. Yrr':TollJNo i\foNTEIRO - 400 contos, penso eu. 
O Sn. Pmgs FERREIR.\ - Sim, 1,00 contos o preço de toda. 

a parlp de fJUC o Goyern() 11](0\'C ab;rir múo., ' ' ' '. . ' 
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O Sn. VIC'l'OlllNO l\lON'l'EIRo - Não, senhor; o pru~,;o de 
cada leguu. 

O Sn. PmEs FEHREHlA - A explicação veiu nw es~;lareeer 
por completo. Agora sei que· o preço de cada legua é 1100 
contos. 

O Sa. VH.:1'0IUNO J\loN'J'EIHo - A buse miníma. 
O Sa. PIHES FERIW'I.A - EsLu. opinião de V. Ex. vem con-

·firmu.r que as terras não são mús. Só um terreno muito bom 
póde gosar o elevado preço ele 100 conto:::l, no minimo, por· 
um:a legua. Ferteis ~.:orno IS.ii:o os Le,r·t·enos do . Saycan, a~.:ho 
que devem ::1er t:onservados pelo Govet·no para remontas das 
cavalhadas nacionaes e desenvolvimento da couclelaria alli es
tabelecida com o Jim ele attcnderem ao serviço elas Lropas 
aquarteladas 110 E~taclo do Rio Grande do Sul. 

Sou, pois, eonLrario á venda elas terras elo Sa.y~.:an, bem a 
meu pezar, porque não desejava contmuriar a opinião de um 
velho amigo que se dedicou com muito, interesse ao seu rela
torio, dizendo verdades que devem ser ouvidas com muita cou- · 
sideraçãJo, pelo Senado, pdncipa.lmente nu a.ppello que faz aos 
homens politicas, solicitando providencias para que a politiea 
não mais entr·e no Exercib01 e na Armada. · 

O SR. FRANCISCo Gr.YCERIO - Perdã;o, V. Ex. não quer 
que a politica eritre no Exercito, mas os militar·es sã·o Depu-
tados ou Senadores. · 

O SR. PIRES FERREIHA - Mas, não são politiqueiros. Exer
cemos o mandato que o povo nos delega, mas não fazemos per
turbações. V. Ex. quiz talhar uma carapuça para mim, mas 
devo dizer a V. Ex. que desta tribuna defendo os direitos de 
minha classe, porque estudo as suas faltas e necessidades. Não 
sou um um oi'ficial que tenha vivido fóra da minha classe, 
pois. durante muitos annos passei a vida dos quarteis e tive 
tambem occasião de pôr os me·us serviços em defesa da causa 
de minha patria em campos de batalha. E só porque conheço. 
as necessidades e faltas ode minha class·e é que venho com 
emendas contrariar pretenções de officiaes que eu penso que 
não se recommendam deante das exigencias do erario pu
blico. 

A venda das terras de Saycan, Sr. Presidente, deve ainda 
ser considerada sob o ponto de vista constitucional. Tenho mi
nhas duvidas sobre a constitucionalidrudte da venda, porque me 
parece que os terrenos pertencentes á União, antes da decre
tação da actual Constituição Republicana, uma vez que não 
sejam aproveitados para qualquer mister, passarão a pertencer 
ao Estado em cujo territorio se acharem encravadas. Desde 
que o Governo não precisa dos terrenos de Saycan, estes serão 
incorporados ao patrimonio do Estado do Rio Grande, que, no 
caso da venda pro:iectada pela União, pódle embarga,l-a com o 
apojo na Constituição de 2·i de· fevereiro. . · · 

Partidario que sou da diminuição da des~eza, tJve ha pou
~8 qias, Sr. .Presidt!ntll, do :l'aJl;n• có.m o honrado Relator Ço 

.. 
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paL·eceL', sol.J.J:e o ~ei·vil~o das Lr·opas, aJirn c.le Vel' si tll'a JIUs::;iYel 
a reduc~;.ão de dous a LL·es mil eonLos, eum YanlaHem ]Jaru o 
'.l.'lJesoul'O e vaw o sut·viço, damlo logat· eom isso a que se vu
desse dentt· u numero de JH'a~;ns de lH'el. A omencla que em 
detalhe apresentei ua Com missão é a ::;eguinte: 

«Fica n no,·c•rno autorizado a udnplttl' no Exereilo o ~y,;
tema ele massas, porque dessa medida provirá grande reduc~'ãu 
ua despeza com as praças de proL, send'o esse serviço regula
mentado com m·g·enda. » 

O S1·. general cllei'e do Estado i\Iaior do Exercito jt't tem 
esse regulamento preparado e espera apenas essa a.utorizaçãG 
do Congresso. O cllei'e do Estado l\laior não póde apresentai-o 
üs autoridades superiores, emquanto não .for decretada. pelo 
CongL·eso a instui~'ão desse serviço. Neslo particular, podem 
ser feitas licitamente g.L'cmdes economias, porque ha corpos que 
teem :~o a ·10 contos ele saldo que o CioYCJ.'no manclrr l'ecoii1er· üs 
repartições publicas. 

Lembro-me até que o Arsenal ele Guena, sob a saudosa 
direec;ão dos genet·ap~ c\n~ora., Cantuaria, Fausto ele Souxa e 
l>imenLel, deixou saldo a punto de, quando assumi a direc~'üo 
daquelle estabelecimento, encontrar em caixa 70:000$, que o 
Governo empregou mandando murar toda a parte elo e•diificio 
que deita para o mar e teve ele recolhel' as ele\:aclas sobras ao 
'.l.'llcsouro. 

Si o Govemo ealcula a diaria elo soldado em rehll}ão ú sua 
alimentaoão, deve faxer o mesmo em relação ao seu armamento, 
fardamento, quarteis, medicamentos, etc. Facilmente perqe
l.Je-se a vantagem deste systema, porque com a sua. pratwa 
qualquer ciclaclão sa·bel'ia sorn trabalho quanto a Nac;.ão gast<t 
cem cada soldado, de alimentação, fardamento, etc. 

Entretanto, corno se faz agora, ninguem serú capaz de dizer 
quanto o paiz gasta com cada um dos seus ·soldados. 

Pam estas minhas consieleracües, peço a aLtenoão do illus
trado Helator, que sempre se preoccupou nesta Casa com as
sumpLos militares. Não sendo possível maiores explanaoões 
sobre rr matet•Ja, pelrr ncces~idnclc de rrborclrrr outros pontos de 
subido valor, apresentarei ú Commissão trabalho mais deta
lhado por ond;e poderá ajuizar com mais segurança da exposi-
ç.ão que venho fazendo. . 

c\ Polyclinica elo Exoreito é uma instituição em fmnea 
clec:Clc\enc.ia, merecendo, porém, por muitos ti lu los a attenção 
do Senado, pelos muitos serviços prestados ás famílias elos 
nossos ol'l'iciaes. 

Observando de Yisla o muito que llle deve o Excrei to, en
tendi-me com o Helator para que elle consentisse que eu desta
casse da verba a ins ignilicrrncia ele .J. :0008 mens:.:es pam sc
r'lm app!icados ú Polyclinicu. 

O meu pedido não impo1·La e1 n um uugmenLu de desvezu, 
IJOrquc:: o pequeno auxilio de .. \:000$ será rcLirmlu tln. vel'b:J. 
d<:sUnada. .uo~ ltusp.it.a<)~. I! Ui;'. P•:•de ~ut'fret· o eül'i'·' ~<)llJ n••r!lllml 
prüjui;;o 1<ul.Jlil:u ou padieula1·. 

~.vnr N 
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Al'INAE::'l DU SEN.WU 

Espero que a minha. idéa terá a appl'OVaL'ão do Senado, 
porque encerra um acto de justiça. e é este senLimonto que 
domina nesta Casa. . 

Por isso mesmo que fallo cm nome dos sentimentos ae 
justiça que inspiram invariavelmente a decisão do Senado, é 
que venho apresentar uma emenda para a abertura de um 
credito de 27 contos, em quanto monta a divida da nação com 
um seu funccionario que não recebeu os respectivo;; venci
mentos. Este a. traz o no pagamento de obrigações vencíveis a 
prazo certo é de más consequencias, tendo já a na(;ão tido 
occasião de assistir a um general cm i\Jatto Grosso aprisionar 
um vapor brazileiro para retirar de bordo a qua.ntia necessaria 
para o pagamento dos seus vencimentos e da tropa que servia 
sob suas ordens e que estava igualmente em att·azo. Foi um 
acto de indisciplina, mas que teve justificativa na incuria do 
Governo por aquelle tempo. 

Exemplos da natureza deste vão se repetir1do e a. prova 
é que um regimento lia pouco se sublevou, ao que dizem, por 
falta de pagamento. 

Nestas condições, estou certo que o Governo cmprcgar:i 
meios tendentes a evitar esses atrazos, que são tambem eausa 
de uma grande exploração feita ás tropas pelos fornecedores, 
que, valendo-se dessas circumstancia-s, vendem os seus gene
ros por preços elevadíssimos . 

Estando a fazer considerações sobre o orçamento da Guer
ra, não é demais, Sr. l1 residen1.c, que cu peÇa a atlenção de 
V. Ex. e do Senado sobre a ultima decisão do Supremo Tri
bunal a respeito de uma questão de montepiv, em que é parte 
a vi uva de um desembargador. Confirmando a sentença do 
juiz singulnr, que, favoravcl :'1 parte reclamante, mandava q uc 
o montepio fosse pago na razão de metade do ordenado, ú Su
premo 'J.'ribunal extendeu o mesmo favor a out.ras viuvas cm 
identidade de condicões e um· dos seus considerandos basea
va-se no facto de ser no Exercito o montepio correspondente 
a meio soldo. 

Em vista disto, como. nós outros estamos excluidos des
ses benefícios que a lei creou ás outras classes, apresento a 
seguinte emenda: 

«0 montepio milit .. .r de que trata o art. 17 da lei n. 2.290, 
de 3 de dezembro de 1910, deve ser pago de accórdo com a 
ultima decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito de 
montepio.~ 

0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - Esta emenda é anti-regi
mental. 

O SR. PIRES FERREIRA -Como anti-regimentaes são aquel
las que na Commissão de Financas obteem o voto de V. Ex. 

Tr·atanclo i!Cmpre aqui com muito carinho dos interesses 
d~;: minha classe, o Senado tem visto (!Ue me mantenho com 
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a wniot· íuJ)JcU·eiaJidade, defendendo os .direitos dos meus ca
mar~u.las, lll:ts esLigmalizanclo-lhcs as i' altas. 

Sendo assim,' Sr. l'resiclentc, é que desejo solicitar u at
tow.:i:io do honrado Hclalor par·a um assumpto ela .maior .im
po!'Lcuwia. llefiro-rne :ls r·ci'ormas de o1'1'iciues. E' subido que 
dr;, i],; Lr:lll pos i 111 me1 llll!'iaes toem e li cs d ircilo de se reformar 
cuu1 o ::cduu po1· inleiro, após o, cumprimento· de ~[i annos de 
s'en jr:us, r .Ice~ de, :.l~cúrdo eorn as disposit'ües legues que exi
gem, IJir:.LanLc• iuspucr;ilo de saude, que o ofi'icial esteja inca
paz para u Sl!l'Vii;.o. 

0 ~'!:. YICTOl!l="O t.lOi\"'l'EIRO-LOgO, .POr invalidez. 
O :·:r:. JJJ!u·:s FjmtllmL\ - Esse urtigo das leis antigas foi· 

mau Lido aa r·emodelaçilo da tabella de vencimentos de offi
ci '1·•·-.: 

· ·c~k o lo, en treLanLo, com pezar, que o favor da lei.· tem ani- · 
macio 1t 111uilos oHicitws que, pe·r'feitamente validos, abando-· 
nallJ us pusLu5 em qw.: Lleviam permanecer no serviço da pa
tria. O Senado precisa tomar uma providencia contra a inter
prct:tr;üo irwonslitucional, que se está dando á: lei, onde são 
cousas bem clistinctas a invalidez e a compulsaria. Aquella se· 
veriJ'ie::t pela incar;Jacidacle comprovada; esta pelo facto de at-' 
tingir o oU'ical a uma determinada. idade. 

0 Sn. FRANCISCO GLYCElUO-A compulsaria é contraria á 
Constiiuit,üo. 

O Sn. l)m.Es FERRE!íl,\ - Não é, não senhor. E' uma pre
surnp(;ilo legal ele invalidez, que póele falhar, mas, nem por isso 
em regra, deixa de ser observada. . 

E' para evitar os abusos que assim me externo e submett0 
á consideração elo ·senado u seguinte .emenda: 

«.Ficam JH'Ohibi elas as reformas de of1'iciaes e pracas, sem 
que so.i am j ulgudos incapazes para o serviço, preenchidas as 
i'or·rnalidades legaes, respeiLancto:..sc, entretanto, a lei da com
pulsori::t obrigatoria.» 

A minha emenda 0, como vê, Sr. Pr·esidente. cohibitiva da 
m:i int.eprcLaçiio dada ú lei. Não ba,sta Ler o tempo exigido pela 
lei para se reformar; é necessurio que esteja invalido para o 
servieo. E' um meio cite fazer cess.lr o peso que cahe sobre o. 
'.rhcsou ro na parte relativa aos inactivos e não se terá mais 
motivos para se querer pc,rturbar direitos adquiridos . por mi
litares lla mais de scculo, como acontece com aquelle que se 
quer tir'::tr ao militar ele poder ser elevado ao ;posto immediato, 
qunnclo I'eformado depois ele 35 annos de servioo. 

Is Lo <J da lei; vem de um alvará de 1816 P tem si elo sem 
interrupção repetido por todas as leis posteriores, que se teem . 
occupado com o assumpto. Pretender o contrwrio, é uttentar 
contra um direito adquirido. ·. 

Desejo que as· inspccr;úes sejam rigorosas, que o official; 
vai ido nüo seja posto fóra do serviço, mas· que uquelle jul- . 
gado incapaz ;;osc dos . .favores da lei. . 

Vê, pois, o . .Senado que o autor da tubellu de l!emodela
cilo nilo ~em concordado com as reformas sem ser mediante 
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rigorosa inspec~,;ão de saude, nem tem t:oneoL·uauu t:om a::; cl ia
rias que ser\·ir·am de base ]Jll't'tt o nosso calculo. 

B~ta uwdida tra~ g't'allde eeulliJJllia l)UO, reuu ida ú tJUe ::;er;'t 
:1\-iLa eorn a instiluit:ito tio servit:o das mesas, ::;u!Jir·~t a uma· 
gr·amle somma que {iarú t:om frauque~a para o augmenio do 
numero Lle prar;.as ele 1n•ct. li: devo dizer sem rebuoos . 9ue 
emquanto sou ·Ptllo augmenlo do numero de praças, mandes
to-me ·contra· os projectos ou proposi(;ú,çs que augmentam o 
numero de oi'ficiaes, veterinarios, picadores, etc. 

Nãu ha necessidade de maior numero de veterinarios e 
i])icadores, quando .estamos desfalcados de cavalhada; não vejo 
necessidade de dentistas para o Exercito e Marinha, quando 
hoje os nossos cartuchos são metallicos; ·não atino com a 
c1~escida quantidade de pharmaceuticos da Marinha, quando 
não temos marinheiros. . 

Os cargos de ·patrões-móres sempre foram exercidos por 
segundos-tenentes; agora por capi.tães de corveta, querendo 
se elevar a capitão de fragata e assim por diante. 

A respeito dos auditores de guerra, basta sci.entificar ao 
Senado que j~L chegamos a possuir 70 auditores com um exer
ci-lo de menos de 15 mil homens.· Muitos desses funccionarios 
uo fim de dous annos de serviço toem sido cmnpulsados com o 
soldo de pl'imeiros e segundos tenentes e não sei si tambem de 
capitães! · · 

Deste· modo, a verba não póde deixar de soffrer augrnento .. 
E' preciso que estas verdades sejam ditas. 
0 SR, FRANCISCO Gr. YCERIO - Está claro. 
O SR. PIRES FERREIRA - Estas despezas estão sendo feitas 

porque a politica assim o quer e não porque o reclame a admi-
nistração militar. -
. Quando pedi a remodelação das tnbellas dos officiaes pra-

tiquei um acto de justiça com aquelles que estão em activi
dade. A outra Casa do Cong.resso entendeu ampliar a medida 
aos veteranos da:s guerras que· o Brazil tem_ tido com o es
trangeiro, bem assim a outras corporacões. Este facto contri
buiu para o augmento da despeza creada, pelo projecto, que, 

·na sua foição primitiva, não augmentava mais de' 100 contos . 
. · Entretanto, diz-se que se creou uma excepcional situação 

para .o militar, quando não fiz mais do que equiparai-o aos 
civis. 

O Sn. Ftu:-;crsco Gr.YCEmo - O mal nfio estít ahi; o mal 
est;í. em serem politicas os ofi'iciacs. 

O SR. PIRES FERREIRA - Não; o mal está naquelles que 
s~o politiqueirbs. porque a Constituiçã.o não prohibo que o mi
htar vote ou se.ia votado: mas as lois disciplinares determi
nam fJUt:' o militar nada póde fazer que v~L de encontro :i ordem 
legal ~ vão ·~ont;m a lei aquelles que se revoltam contra oo; po
der.:,~ eonstituidos na União e nos Estados. Contra t~ssa atti
t.ude do;; mil-itare,; ttmho opinião a•111i conhecida. Emquant.o 
o Cong1'o;;,1o .anmi:;tia militaT'cs rúvolf.o~os, eu voto amnistia 
v:ara '9ti dYis .'o ~i.:éb'oJ-a ";.to:;; 'miljt.:ar·e:;, fJU!'que cnl'é:l1LIO que cstci, 
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cm hypolhese alguma, devem ot'ferecer múos exemplos. 
Assim pt·ocedi t:om t•elavão aos acouleuimentos d0 Acre. O 
meu pro,je~.:Lo, que então apresentei, dorme no sr.io da Commis
são, sem que alé ho.ie lograsse diseutil-o. 

O Sn. FHANCisco Gr.YCEI\Io - A poliLica no Exercito 1; 
um inconYcnienl.e, salvo o rlieeil.o dos militat·es de ;;cr·em Depu
tados ou Senadores; ele pleno accórclo. 

O S11. Pums FEmmm.\ - Qm1nclo me externo assim não 
fllH.'l'O nw l'L!I't"'il.' ao;; militares que pOl' seus mcritos, trabalhos 
c se·I·vi~.o;; inRpirarem a confiau~la e svmpathia dos seus cou-
cidadãos. · 

0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - Mas sem pleitear eleições ? 
O SI\, Pm~;;s FERREIRA - Sem pleitear ·e-leições, não; mas 

~em praticar violencias contra as autoridades constituidas. 
São dignos e honram os :seus conHnittente·s os que são eleitos 
pelos meios pacifico;; e oedeiros. l\!as aquelles que· lançam 
mão dn:s armas que I hes foram entregues .parn. perturbar a ma
J.utençiio fia ot·dem que lhes Joi confiada; não c.creclito que me
't·or;am os applausos de um velho pr·opaganclista como o honrado 
Senaclot· pol' S. Paulo. 

0 SR. FRANCISCO Gr.YCEI\10- l\!as quaes são C!5SeS qu~· Jan-
r;am mão das armas ? · 

O SR. PmEs FERRgm,\-V. Ex. os conhece mais elo que eu.: 
o· SR. FIHNCISCO GLYCF.R!O- Ceará ... Bahia ..• Pernam

buco ... 
O SR. PmEs FlmRE!RA- Só? De muitos outros sei eu desde 

o inicio da Republica, do tempo da Constituinte. Por que não 
se puniram os crimes elo Amazonas logo nos primeiros dirus 
cln. ltepublica ? • 

0 SR. FRANCISCo GLYCERIO- E O bombardeio de Manúos? 
O SR. PIRES FERR~;mA - Sobre isto poderia dizer a V. Ex. 

que os tribunaes .i à lhe deram resposta. O Sr. Costa Mende'ii 
perdeu a Jarda. E si desde o comeco assim :se fizesse os poli
tico::; os politicas seriam tangidos dos quarteis e os militare::; 
não eram desviados dos seus mi:stéres. 

O progresso do paiz se resente profundamente rlessn. ma 
comprehensão das normas republicanas. Emquanto os terrr.
nos se valorizaram e emprezas prosperas se organizavam, o~ 
do,:;ast.res e crimes do Ceará, ante os qu::~;<e.s o Senado perma
nece. incJii'f()rcnte, a destruição de typographias em Belém. fize
ram eom que os capit::ws estrangeiros se retrahissem. E' .pre
ciso que os homens DOiiticos façam acto de contricçã'o. Vejam 
cruaes os .seus crimes nesta situação, penitenciem-se desta tri
bnna, da praça publica, ela impvcnsa e façam protesto perante 
a Nação de não mais instigarem soldados ou marinheiros a 

. entrar em·· conluios politicas para a derrocada de governos, 
porque elles trazem como consequencia dias dolorosos como 
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aquelles que vimos passar na bahia do Rio de Janeiro, vendo 
commandantos queridos do suas guarnições ser trucidados 
por meia duzia de homens que nunca mais deviam ter entrada 
nas forças armadas do nosso paiz. 

UM SR. SENADOR-Mas não entram. 
O SR. PIRES FERREIRA-F.ntraram sim. Eram marinheiros 

que já tinham sido postos fOra do servir.o pelo seu múo com
portamento. Foram esses que prn.ticaram os crimes a bordo 
do Minas Geraes, e para honra da Marinha Nacional ou de
claro ao Senado que si a marinhagem daquello va.so elo guer-ra 
estivesse firme no seu posto o commandante não seria as
sassinado por um punhado de desordeiros que não devia per-
tencer a nossa Marinha. . 

Tudo isto se fez e ao cabo de nã.o sei quantos mezcs, de
pois de longo processo, são ellcs por fim absolvidos alta noite, 
sob allegação de não haverem praticado crimes, não terem 
~.ornado parle cm conspirn~,õ0s, niio terem sido J)Ct;adus .com 
armns na miio .Nmt.J·a n nnlnrirlndc r~onslil.uirla. 

São todas essas condescendencias, são todas essas t.oleran
cias, .são todas essas impunidades ao crime que nos trarão, 
Sr. Presidente, se não houver um paradeiro, dias :bem tristes 
para o paiz. Bem tristes, Sr. Presidente, porque os sertões do 
norte estão completamente armados. Bandos armados per
turbam a Parahyba do Norte e os sertões de Pernambuco e 
em nome da igreja, se intromettendo na politica do meu Ls
tado, houve uma tentativa de assalto á cidade de Jaicós. 

A populMão já não respeita a autoridade c qnanrk re
lebe ordem para não usar armas prohibidas é munida ae 
•tabeas-co1'}Jus,, :concedidos pelos tribunaes de Justir,.a. · 

Tudo isto,· Sr. Presidente, é assistido pela indiffercnça 
do Senado, q.1,1e .parece nã.o prever dias fata0s como esse em 
que o bravo João Gualberto pagou com a vida o heroismo 
com que se bateu contra aquelles sicarios, por causa das lu
tas entre ·parriilaenses e catharinenses e amanhã, talvez, 
Sr. Presidente, em nome de lutas entre populac;.õcs dos diver
sos. outros Estados ·da Federação. 

O Sn. · FELIPPE Scrl:MmT ·- V. Ex. est:l. fazendo uma .in
justiça. O Estado de 'Santa Catharina não p6de ser respon
savel por aquelle facto. 

O SR. PmEs l<'ERREIRA-Quando eu fallo do Paraná e Santa 
Catharina não me refiro ás suas honradas administrac;õos, 
porque sei que dellas não partiram conselhos a esse rcspcii.o. 

0 SR. FELIPPE SCHMIOT-Logo eu tenho razão quando 
digo que V. Ex. está sendo injusto com o meu Estado. A ad
ministrnQii.o cnlharinf'll'" " os ~rus J>olit.ico,; s,'•riam intarm
zes de por paixão partidaria ir ao crime. 

O SR. ·PIRES FERREIRA-Mas ·V. Ex. sabe que acima das 
admini.stracões.Iocae~· estão as paixões de·fronteiras, de lo.., 
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cnlidades rivnes, as qunes muito:a vezeg teem por fim desres~ 
pcHar a nutoridade, 

. O_ SR. FELIPPE ScHMIDT-!sto é cousa muito diversa. Mas 
1sto mw se deu alli. . 

0 Sn. FMNCISCO GLYCERJo-No Piauhy, a opposição não 
era armada, era dirigida por um simples padre. 

O Sn. PIRES FERREIRA-Não quero interromper o meu dis
curso. Darei logo mais re3posta ao Senador por S. Paulo. 

Os factos q1.'e aponlo merecem a attenoão de todos nt'is, 
porque não são a bón vontade e a. forl}::l! de um só governo ca
pazes ele conservar o Br.azil respeitado no estrangeiro. Trazen
do todos estes factos no Sennclo,faoo-o com o fim unico de servir· 
ao meu paiz: falo com a minha experiencia de 75 annos, como 
diz o nobre Senador por S. Paulo Sr. Fr:mcisco Glycerio·. 

O Sn. FHANCTsco Gr.YCEmo.-75 ou 76. Está no ,a.lmanack. 

O Sn. PIRES FEnRETM.-Quando Y. Ex. chegar a esta ida
rle, verú que tenho razão de, pedir ao Senado que não cruze os 
.hraoos diante destes d:csmandos. porque a ma.ioria da Nt:\oiíJo 
é contra elles e reprova o nos.qo silencio; ve>rá que é ,iusto pedir 
ao Senado em nome elo contrib11inte que corte desnezas. que não 
cree reparticücs. porqne as existentes são bastantes. que fisca
lize o emprego elos clinheir.os publicas a bem da boa organizacão 
dos sPrvi0ns nteiR e prorluctivos. 

E' di'fficil o trabalho dos Senadores pelos pedidos que lhes 
assediam de toda narte. Sou obrigado. fts vezes. a prende.r 
papeis que nc·n·rretam ,nugment.o de despezas, porque não se! 
onde iremos parar. Acho que o Senado neste fim de nnno 
commrtor:'L um crimf' se au:;mentar um funecionn.rio publico. 
quanto mn·is repartições que, como as de veterinari<Js, remado
res e picadores, importam num nugmento superior .a 1. !tOO 
contos. 

Atraz deste, veem mnis outros projectos. porque a passa
Alem ele tlm anima a de outros. Eu. pelo menos, por e~pirito do 
,justiça, acho que. approvaclo um dos pro,jectos crcando clespe
zis. os outros devem obter o mesmo fav.or, que redunda num 
mal nnrn o paiz. 

P~r..o ao nobre relator qne com o se11 espi;rito liberal, com 
a. ,qun. franaue!l.a que muitos dizem ser rnde e que eu r.hamo de 
nn.triotica. leia n.s· minhas emendas, c6rtP. no Exercito .o que 
fc'ir clesnecessario, mas n[Ío recuse um vintem ao .q.ue se fizer 
nreciso li. orgrmiznr.ão ela defeza. cJ.o paiz. Faça isto e r.onte com 
uni enmrvn.nl,eil'O franco e sincero que não póde ecmco.rrla,r com 
n. invnliclc:r. imnginnrin ele offici:les que não se submr.tternm á 
inspecção de snnrlc f' anP rst[Í.n n pesar no ernrio publico, f'U
zendn nartc dn clnsse dos inactivos. 

JTI' o que eu Iin'hn a dizer. (llfnito bem; muito bem). 
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O Sr .. Lniz Vianna ( · ;- ~~· . .i.'J'I):-dc.lt•JJI.<', pedi vcnia no meu 
IJidll'<~ nn11;.:·n do rr>JatnJ· do paJ'I'I~<'l' do ot·(:amronl.o da Gn(,J'J'[l. 
pa1·a apl'E.;;c·nl:H· um:;. <.'ll11'1Hia qJJP nJ;,;oJntnnwnl." nfio tJ·nz au

. ;.:-nwnt.o .rfn .,J,•;;prz:t. 
I) (;IIH'I'IIIl da :J'..r•puJJJit;a ·J,;, I'Ulii'iLI'liÍI', 110 J•:,.;Lac.lu tl:t :Ualiia, 

llill prnp1·io .. <CJLI<!. f.nl\'e;, ;;ejn u mctlwr de toda a 'ltPpuhl.ica. 
}nu·a :nelln :lunnewnm· n quart.ol-geueral. .EIIr nsl:'t ·I~OJJl'luirio, 
mas, inte.ii·amonte desJH'm·ido ·de mobiliado . 

. r.~· JIOI' i~~o q111) l'I'(.'O '\'f•nia ao Jlil'll JJIIi.JJ'I' ami;.~·o l'l'iatut· 
1!11 flJ'(:llJIWllf.O da UUt'I'J'a Jllll'a JIJalld:JI' ;'1 :IJI'S<l. LJlllil I'Jllf'ild;J. 
Jll'i'l\'l'!ldo esse eclifieio do moiJili::H·io ne.::.ossm·io. ]<; para quo 
11iiu lia.ia augnwnt.o dn despeza, d('ti'J'm.inei qun a quant.ia •ne
el·~;;nJ·in snJJi;;s1• dn \'l'i'lla~ Olll'as militaJ'I'S. 

O Sr. Victorino Monteiro ( ')- S1·. il'J'f•sidenl/•, t•u uão 
1.].,\·ia J.orn:H· JHII'Lt~ JJess'~ tuJ·.nu dtt cliseu;;;;i'io. ·JIOI.'Cili''· :q,r.•Has, 
tt·nt.o11 u illust.J'" rr.•pJ't'SI'lii.:JIIlu do ol'iauhy de .iusLi.ri<::at· algu
l!las (•nwndas, <Jl.ll.! dt•"l',iava .•uiHnct.tr•t· ':'t' eonsil.ienu;iio do ):;e
Jiado. 

SaturalmenLc, r:ont'orme a lelt.J.·a regimental, a ·dis:~ussão 
1.üria dn sr•t· susrwn,sa 1J:ll'a I(JUI\ a Commissü.o de Yinanças se 
m:mifest.asse não s,·, sobro essas emendas .como sohl'e outra 
npl'escutada po1.· outro illustro eollega. 

l\1 as cu nfw poderia deixar de clar resposta immecl.iata ao 
illust.re Se:nador, que IJ mestre em •questões technicas militares, 
''mbora. tenha deixado a activiclacle militar, 'ha ,i:'t uns :30 annos, 
segundo o honrado Senador por S. ·.Paulo. 

Agraclccenclo a S. :tl:x. a JJonclade dos elogios com que r:las
sil'iicou o meu humilde e illsig,nil'icante Lrubal'!JO, inspirado só
mente nos sentimentos de .eul'i:nho que tenho pelas classes ar
madas, sentimentos .que vêem de longa data, posso mesmo 
dizer, desde o berc.o, .porque, ·.·~omo o Senador sabe, sou filho 
~~ neto ·de marochaes. J~ é por isso mesmo que dese,io vel-as 
nob1·cs, elevadas, !COnstituindo a garantia ela nossa :nacionali
dade o o orgull10 elo Brazil, e não ·completamente clesorg::miza
das, afastadas de seus nobres misteres, implantando a ctescon
J'ianr,.a nas -classes civis. 

Eu, que :l'allo com toda a lealdade, sou cJa.quelles 1que en
tendem :que ·elevem dotar •O J~xereito ·ele todas as medidas para 
que possa cumprir a sua missão, para que possa nelle ·Wnfiar 
o paiz. pura que não minta a essas confianças pelos lamonta
Yeis :c-onluios ·com uma poliLiea bastarda, •que tem 1c.o:nconfclo 
não só para enfraquecr,l-o 1como até para dissolvei-o. 

IHapiclamcnte, Sr. Presidf'lnte, :t'art•i algumas co.nsiderar,.ões 
sohr·e o discm·;;o elo 'honrado Senador pelo Pianlly. 

S. Ex. nii.o eril.icop, por assim di7.CJ', o parecer ela Com
missiio de Fi,nanoas. 

S. Ex. sentiu-se, apenas, suscoptibilisado o .mostrou que 
era um defensor acerrimo do erario publico, um vordacleirl) 
ecrbcro que hoje o :senado tem fts portas elo Thesóuro. 

( ·) tE:ste discurso niio foi Tevisto pelo .orado1•. 

• j_. 



Louvo muito esse procedimento, mas estranho que, em
quanto o illustre Senador pelo Piaully pro1'liga, lJOlll voz ener
;!;i.r:a, ll'fllll palavras Lão incisivas, o augmenLo de despezas, .c:on
siLicranrlo um CTimc que o Senado .possa elevar· vencimento3 
por mais insigi:nificantes que se.iam, venha .iustit'i<:ar uma 
uincnda, quP ,: um eseanwo atiraria :í. •faer~ do Se:nado, ú nmsa 
lr:alrlad<: '·' ú nossa t:Ol'l'eC\!ÜO. 

l,)ua•Min ~. Ex. apresentou o .projecto de vencimentos mi
lilat·<·~ :í l:llil\llli><,.;iío d•: ,\lnrinlta 1.· Gué'l'l'lt-, da ·C]ual fui rclal.or: 
(ü llJH'O\'Uilo a opportuniclade para varrer a minha Lestada, 

l•<"wque urn "i'l;·:io ·diat·io desta Capital me atLl'ilmiu a rcsponsa
Jdl idark dn nu;.mwnlo de .despeza, ·não só naquf"'lla Commissão, 
etllllf< lalnl<~><ll na. dt• Finane.as): com os meus eompanhf"'il'rls 
org·n.uiz:ímos um pl'o,iceto ~u!Jstitutivo cli;no desta Casa e .que 
ao IJlf':'lllO Ll'mpo r•lcvava o moral do nosso Exercito, porque 
d<•nJullslt·ant qur Pl'a .iusto que clle tivesse um augmenLo nos 
:;eu.'i w•twinwnLos, equiparados esses aos das classes civis, di
virlidns em duas partes e nrw cm soldo, etapa, gmtifircar;úo do 
futw\:.:io I' g·rati l'i;caçúo ele posto. 

O Sn. Fm.1rrE Scn:MID'l' clú um aparte. 

O SI\. Yrr:TotuNo i\loNTEIRo- Estou justamente dizendo 
que tanLo a Commissão de Marinha e Guerra como a de l!'i
nanças desta Cas11 tiveram pre01ccupação patriotica, util e lou
vavcl de augmenLos de vencimentos elos oUiciaes do Exercito, 
nivelando-os, por~que não era ,iusto que os militares que ser
viram na. :l'r-onteira, af.l'rontando o impaludismo, toda especic 
de provações, ,com as suas famílias sem conforto e sem edu
ew}ilo para seus Jilhos, tivessem uma remuneração j;n;;ignii'i
t;ante, emquanto ,os que viviam aiCJUi rna Capital c na elos Es
tados dispunham ele gratit'icat;úes especiaes di' toda a ordem 
<Juc lhes elevavam os proventos. 

Inspiradas nestas duas icléas foi que as duas Commissões 
aconselharam o augmento elos vencimentos militares. Proce
deram de tal maneira .que dentro da verba- Soldos e ·gratifi
!Ca!:.úcs -tcon.seguiram ,fazer comprehender tudo que se des
]Wndia .com o gxer.cito nwcruelle momento, e até mais, Sr. Pre
:;ident(', eousa IlOLavel, :com uma economia ele cerca de cem 
eontos. 

0 SR. IFET.TPPE SCHMIDT dà um aparte. 

O SR. VIc't•omN.o MoN~·Emo -dPeço licença ao illustre rc
J1l'flS(~nlant.P rln Santa CaVharina. Quero apenas pronunciar al
gumas palavl'Us cm l'rsposta a proposições do meu illustrc 
eolloga pelo •,Piau'hy. EsLou ra~c-ndo um verdadeiro sacrifício 
o:c!cupando a tribuna, faLiga,clo pelo excessivo t1:nbalho que 
tenhn Lido nrsses ult.imos dias, ainda .com o espirit.o truciclaclo 
po1.· ver pessoa que me é cara tis portas da morLe. ·Pf"'ço a S. ;Ex. 
que não me interrompa. 

O ISR. FEW'Pi~ Scni\HJ?1' -:Peco desculpas a V. Ex. por 
tel-o interrompido. 
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O Sn .. VICTOiuNo l\JoN'J'EIItO- O fJUO cu queria dizer orn. 
que o pro.Jecto que salliu {!usLa Casa ~Jt·a uobrc, cli::;no, u elevava 
o mot·al du Bxerc:ilo, mas esLu mousLt·o que ahi osLü, :crue oluva 
as dcspeza,; de tun wodu cxccssil'u, HftO Jui Jeito solj a nossa 
responsabilidade, sob a ru,.;ponsabiJiclacJo do Senado. 

E' preciw que su diga Que esse pL·o.iecLo veiu da outra 
Casa do Co.ngJ·esso, ao apagar das luze:;, passando aqui .quasi 
que ot:eullamontc, coll! a rapidez do raio, de modo que soL!'t' 
olle niio nos pudemos manifestar. 

J\' ii o tenho, pol'la alo. n cm posso Ler non h uma responsa!Ji
!idade nesse augn-wnLo elo clcspeza. O proje:do elo que fui 'Re
bl.or ora um pro.ie,~Lo nobre c cliS'T!O, Lão digno c nol1rc .que 
lwnra v a üs elasscs armadas. 

l\Jas, Sr. Presidente, desviado pele aparto elo honrado Se
naclOl', fui obri!;aclo a esta Liigrossiio. E agora. fccihaclo este pa
rcnthosis, cu me animo a perguntar ao honrado Senador pelo 
Piau!Jy por que .S. Ex., ·CJUO ,j pol'Laclor ele tii.o lioas iclúas, que 
tanto se bato pelas economias elo m·al'io publico, mandou :i 
l\Josa essa emenda-monstro ? 

At•.J parc..:e, Br. Presidente, um laço por '5. Ex. armado a. 
nós outros . .Para obter o ]Jlacct da Com missão ele Finanças, 
declarou {JUe todo o montopio seria regido pela lei n. 2.290, 
ele 10 de dezembro de 1!HO, c agora. muito cloccmcnlc, como 
se tratasse ele cousa mais justa, mais palriotica, mais dcfen
savel possível, apresenta essa emenda clotorm inanclo .que o 
montcpio seja pago pela tabellu moderna, o que é uma mon
struosidade. 

S. ·E:x. se basêa em uma scntenr;a do Poder Judiciaria. 
O Supremo Tribunal Pcclcrul pôde proferir quantas so·n

f.cnoas cnl.cnclcr ele accôrclo ICOJn a jurisprudencia; garanto, 
porúm, ao hom·arlo Senador que nenhuma .iurisprudoncia darú 
ganho ele causa ú icJ,ja •que acaba ele cmiLtir. 

Pois havcrü, Sr. !Pt·csiclcnlc,· maior disparate, maior dis
paulcrio elo que este: determinar .que o montopio eleve ser 
equivalente á metade dos vencimentos ? 

10 Sn. ·Pums F'EnrtEIR.\- Peco a palavra. 

O 'Sn. V!C'romNo MoNTEmo- São esses factos, Sr. Presi
dente, .que levam a população eivil a ter prcvenc.ii.o contra as 
classes armadas. 

O honrado Senador, sempre ·C]uc se refere ás .classes ar
madas, o faz com o maximo calor, com a maxima pertinacia. 
Lembro-me bem que, ao tempo cm que ,fazia parto da Com
missiio ele Marinha c Guerra, quando S. Ex. apresentou um 
projc,cto crcando 21 . collcgios militares, o nobre Senador 
sempre argumentava deste modo: a creaçiío em numero avul
ta elo desses institutos não acarreta nenhuma clespczu ao er·ario 
·1)ubiico. porque ellcs pocleriío viver das suas proprius rBndas. 

Ent.retnnto. Sr. Prcsiticn!.c, pura contrapor a opinião de 
S. Ex. cu Lenho n.r1ui o orçamento vindo da outra Casa, onde, 
sC. com a verba instrucção militar se despendeu 2.848:000$000. 
Note V. Ex. que neste computo não eslfio i;ncluiclos os s.oldos 

' 
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que per.cebcm os lentes c peofessores, porque essas dcspe;zas 
u.:orrem IJOt' ou LJ'::tS verbas. Logo Linha eu razlio .q uaullo diz ia 
que o nulJre ::;enado.t· nlio e~lava bcrn ,r;r;t·Lo ao fit·mar .que nlio 
ltaY<wia augmenlo de dcspr;za. · 

'>:ir. Presidcnl.c, si, porventura, a insLrucçuo secundaria 
cot'!'essc pelo i\Ji.nii;tel'io da tGuei'l'a, Leríamos innovado com
ljlelamcntu a administm~ão pub!iiCil. 

ALú aqui, antes do deL:rcLo elo illustre l\linislro do Interior·. 
a insl.rue<::ão cot'!'ia pelo :\linisl.erio elo Inledor; depois deste' 
dcerol.o, que emanl:ipou o ensino secundar·io, Lor·na-se ainda 
maio1· a monsl.l'uosidade de 'querer inscrever !lO orc.:amenlo da 
GueJ'J'rt a eclu•caçuo secundaria. 

O Sn. PmEs l''llltn8TJU- Sem dcspcza para a União. 
O Sa. YJCTomxo l\Iox·mmo- V. Ex., naturalmente, tem 

razão; ou e a.quüll<.:s que i'.lzcmos a somma a .que alludi ú que 
uão sabemos som mar. J~s La <:! a uonsequcncia. 

Mas V. ~E:x. referiu-se a uma emenda que tive a honra 
de submetler á consideração da Comrn.issão de Finanças e que 
considero altmnenl.c ICOnvcnienLe aos i·nleresses do ernrio pu
blieo: a rclatiya ú invemada de Saycan. 

Devo dizer a V. Ex.,' e aliús nlio i'he pócle ficar mal, que 
V. Ex. não tom no~~ão ncnhunm dessa ·propt'ieclade. E' um mi
litar .. , 

ü .Sn . .PmEs FEnnETTL\ dú um aparte. 

O Sn. YrCTOnJNO l\loN'L'Emo- V. E:x. conhece tão bem, tem 
uma 'nor;uo lito exada elo que sc.i a essa propriedade, que chegou 
a suppor que as JO lcguas do campo ele Saycan podiam ser· 
vendidas por qual.ro contos de réis. 

O Sn. PmEs FEnJmJJ~\ -'Foi um. engano de !Cifras. 
O Sn. YrcToniNO Mo="'l'Erno- "\!credito .que o foi; faco uma 

amande honm·able, mas declaro ao nobre Senador que IJOO 
contos ele rúis talvez não sejam a somma que deve attingir o 
prec.o minirno ele uma !egua do ter'l'as dessa propriedade. 

V. Ex., entretanto, diz que actualmente tem ella dado re
su!Laclos. 

;Pois cu declaro que ruquillo é um elcphante branco para 
a Uniiio. 

Ultimamente tem recebido gado para invernada, transfor
mando-se assim em uma fonte de renda. Não serve, entretanto, 
para criar animaes para a nossa coudelaria, porque são campos 
grossos, assolados pelas sangucsugas, -campos onde os animaes 
ICahem por inanir.uo. 

V. Ex. nuo tem razão quwndo pensou que a Uniiio, ;não 
preci~ando des~a propt·icclacll', deYia entregai-a ao Estado do 
Rio Grande rlo Sul. 

Vou informar uma cousa a V. Ex. Apczar de ter estado 
~eomrrlancJa!J[Jo urna guarniçiio de uma prospera cidade do nio 
Grande, onde, a!iüs, deixou muitos affecl.os, V. Ex. ignora que 
nem todos os regimentos rle 1cavallat'ia dispõem ele inverna.clas 
nas localidades em ,que estacionam. 



A i!l\'I;J'Jlada ,:., i!l!Ll'danf,.l, uma Ili!l'l:ói;;idad,: imprcsciw.liYd 
prtl'u us ~l'U s <III imues. 

'l'ue~ JueuliclalJes ,;iío ::i. J~ur.ia, lJJ·ugunyana, (juanilJy, .Li
VJ'aUl1!11Lu, JJ. j)odr.'jl,o, ~. Jfi·alll'it•J, J~agi'•, .lii~'IIHJ":in, 1Hn:-;ar·in, 
Santa Vidm·ia u :-;, Luiz. · 

.J>e/'gunto 1:u. enUi.u, au ·llrl/II'<H.io S1'11arlo1·: V. ~~~·x. ::ru'''' ~~on
;.;er·,·ar· os ~~arnpu:-; ·dn ;-o;a,Y·I!tlll, t]lH~ 11iin ~Pt'\'1'/JI Jlêlt'a -a .c·r·itii . .'ÜfJ 
du anilnttn,; I'U\'allnJ·r:~, q1w ~r: ill'!iiilll JIIUiln dislan/.f: . .; das ](lea
Jid:llif's onrlu lm ·t:III'Jlfl~ lllOIII.arlns, ''li Jli'L'f'I'I'L: <f./111! ,,,, "'~ \'l'llda 
flill'a arlctuil.'il·-~~.·, 1!11/11 "Jll'lltirr'·lo dP,;sa \'t'ill.lu. J::J\'1'/'llilllns Jl/'11-
Xilllas :'1s loealidad1•s ond,·: st• ar:Jia/11 r:or·pos montados ·t 

V. J~x., qu,•. ,·, 11111 1:spirilo pl'ai.ieu, '' n111 qtwst.:ícs ;J1:ssa 
nal.ul.'I!Za j)assa a//: pm· filiHlll:l:il·n, p1:1·guntu: 11iio aeiHt mais 
l'UZfHI.VI'I, mais I:OliVI!IIil'fiÍ-1: j)HI'il. llS SI'/'\'Í(:.IJ.i diJ intei'I!SSf!S JlU
]JJi,~os, fJLW, r•rn \'l:z de 1 il J,:guas du eampo, nas qu:ws siio 
J·nsr:l'\'iHins as JH:er:ssarias pam u st~J·vir;u d'·' ma11ohrns, Si' 
atkJtlil·arn J)I'Ofii.'ÍI:d:tdt•s ao lado ""·' etJI'JlU . .; llJIJIII.ado,.; ·t 

Eu, 8r. J'r~:sidenLe, JlUUI:a ·t·ou~a Jllltli'J't'i. r/.izt!l.' 1'111 relaçiio 
ás ll:o:nsidera(:Üt;s do llllJII.'ado $i.'llador ·rHdo l'iaui1,V, vot·.quc, 
Jriio srí não nw ti ·possivr:l nmnL1.•1' d~: mr:moria. todas as r:rncndas 
que S. J~.x. ap1·t•srmLou, .~::omo Jllll.'lfLW :-;, J~x. as l1:u em voz 
lllni/.n baixa e a .Mesa a . .; I'I•JlPI iu 1.'/IJ voz ainda. Jnais baixa. 

]~nLrc/.anto, pareer~-me lfJUI• ';.;. :8x. rnanda .rest.abeleeet' os 
addit:ionaes de .:?0 e .:?G 'ln pat'a os ofl'ieiaes do 1:\cre, Arnawnai:i 
e ?ria Ll.a Grosso. 

Bem 1·a~rw Linha eu, quando rlesconl'it:i IC!Ue S. Ex. 11iío 
lmvia lido rf pareenr, 1'0/'fJUe alli c·H Tnanclo r'•slabeleeer: tacs 
arl rl ie i o n n r:s. 

10 í;in. Pw"s FEnnJ~IIt,\ -~Foi o :copista que errou. 
O Sn. VrcTonJNo llloN'l'"llro -S. Ex., portanto, niio fez mais 

do que suste.nLar uma .r:mnnda eonsa:;ranclo cli:;posiLivo, eu,ia 
eonserva(!:1o .iú tinha sido proposta. 

JnfeliznH~JILe, ·niio posso J.·c·sponcl"r a toe/as as r:onsiderar;rir:s 
feitas por S. Ex. 

Entretanto, ,quero I·e:fcrir-mc, e para isso ehamo a atte,nç:ão 
rJo honrado Senador por S .. Paulo, a um .ponto tratado pelo 
honrado Se:nadm· pelo Piauhy. 

:Si, porventura, o e:/'JC'c.Livo do nosso Exercito, •que attingc 
a. 20 mil 11raças, é i·nsuf.l'ieienLc para as pequenas unidades, 
ou mesmo para as grandes, uma vez que S. J~x. indi1que uma 
medida que Lraga tal .e·conomia que se possa augmentar essr: 
effectivo. com os ·quatro mil homens Que o SI'. M.inist.ro ·da 
Guerra dese.ia, naturalmente scrú ella adop/.ada. 

Eu, paisano. CJUC tniío sou 8SpecialisLa na materia, posso 
aJ'J'irma1· .que a dcspeza annual com o 11osso soldado ~~ ·de !lill)ij; 
a 1 :000$, incluindo o JardamenLo, sem ,qtwrteis e alojamento, 
isto ti, ,farclamentn, equipamento, eL<J. 

Sempre pensei- e a simples palavra o diz -ICfue o « sys
tema ele massas» niio podia sei' um p1·o.cosso especial, novo, do 
rJual se pudesse tirar paLente ele invenção e fazer economia. 

J<::nLendi sempre que tal.sy;;tcma consistia em empregar-se a 
massa compa'Ct.a de soldados cm gJ•anrlr.~ Pxel·ci•c.ios, em .que RI! 
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apl'l':-il'lilill'iaiii jl/'11/.dr•JIIil.-i dr• liwLka, r•:-;{t·aLr.•gia r~ ;IIIIS lfUill~:; O.':) 
lltiS:o;u~ H/'/"ir·iw·~ IJlH.IP:-::O:I'l/1 l,pi' IIUt,;tir.•:-; ·lll'it(Ít'ill"i, {jlJU llfio S(! 

ill'l'l'li"''ill 1'111 li\'1'11~. 
Jo; i~l.11 ~l'l'iil IIIUil.u lllili~ pi'lll'ii!IIU, I'UI'ljlll.' 11 ul'fieial pot.Jia 

l:llllllllilllditl' nr111 ilfJelliiS 11111 I'.OI'JIIl, llliiô Lllll I'XI!l'.e.ilu Íl'li.l~.il'O, 
.\'la~. 1'1111111 ~y~l,l'lllil d1• l'l:flllflllli:l, 1! 'lll!t;'ilLiVIJ, 

, :-'.i, JIIJI'\'I'IILUJ':t, I'~J.u 1! 11 sy~J.i!IIJ:l de J'aXI~l' U1 ~UTIUIJ!ill, VOU
]Jillldf.l m.t aliJIII:nl.a(;iill ou na dapa Lia~ pnu;as d1~ '!Jl'el, unLilo, 
J1Üdu-su diXI'l' CJUiJ ~~ un1 VI:J·daduiru J'uJ.·Lo quu :;u :J'a;r, ao sol
daclu. 

J>ni~ 1:. l'aW:t\'IJI I[JUu a lui, ddut·minaudo unm quaaLia para 
a alirnunLac.ão do ~oldado, em Jogar dussa quauLia Jlir; ser· re
sl.iLu ida seja I'JII[It'l:gada un1 uiH·as luxuosas co1uo as do Collegio 
~I i I iLal.' '! 

\'. Ex. dÜ-11li: li~•út•~ du ai'L1~ lllililat· e terei muito prazul' 
e1n su1· seu cliscipulo nf's~u assmnpto, mas não posso acceiLar 
e~ se sysLema riu u1:ouorn ia fJLIIJ J:u11;a mão do alheio, que priva 
o pobJ·e soldado elo que lhu pc,rLenee. Isso ·niio ·póde ser o sys
temu de massa, (• o ;;ysLema de Lirat· o que perLence aos outros. 
Não sei eomo o Cocligo o ela~sifi.m. 

Ten•ho. 81'. Pl'CJSidenLu, respondido, Ji:;eiramf.Hile, ao illus
tr·e .Sena.do1· pelo Piauhy, não ]JOJ'.CJUe tenlia por· S. Ex. a ·ex
traot·dimui:t sympath ia sni (/UJWris ·elo honmdo •Senador por 
S. Paulo, mas não ;a) po1·quu I h o dedico velha esl.ima, -como 
por·que, si um poueo conh1~1;o de tedHJica militar, .cJevo u;nica
mcnle n. S. Ex .. que l'o.i meu illusLre Jli'esidente :na Cornrnissü.o 
de i\lal'inha e c:uer'l':t, :\este mornenLo ainda agradeço a S. Ex. 
a oppol'i.unidacle ICJlW rne rlr•u. :;•Jndu eu o unico eivil uaquella 
Cornmi~sii.o, de ndal:u· 11~ fH'o.ieclo;; mais imporlaites que teern 
af'l'ectarJo os inLel'csscs da~ elussr•s at·rnn.rlas. Apezar de 'minlhas 
pm1.~as luzes, ''u llle ·di~SPIIIpenlll~i dcs~a missão ·como pude. 
V. •E:x. bem sabe .que eada urn d;i o fJUIJ tem. 

Não ~ci si JJW l'eft•J'i a Loda~ a:; emendas du ~. :J!:x., porque 
l!lão ouYi licm a Jeilu1·a. 

O 811. 'l'lllES Flmi\EIIL\ -l'allou e1n todas. 
O S1t. •VTCTOHTNo i\io:>:T~emo _,..r :'L vú V. Ex. ,que, cmlJOra 

meio vencmndo. ai·nda Lenho boa memoria.· 
O honrado SenadO!.' pelo l'iauhy, que era o lllais libuml, o 

m::d,; grncr·oso dos .Senadol'l:s. dispondo do erario publico em 
)Jcnel'icio tlc todos aqueliP~ que aqui vinham esLendcr a miio. 
ro que hoje estú eonvenr:ido dr: que devemos esLa1· :.í. porL::t do 
'J'Iiesouro, defendendo-n desses aLaqucs; ·s. Ex., 'rrue ru~ceitou 
um Jogar ·no nosso posto ele ·combale, eleve permn·nccer firme 
nesse posto, nr·sse rlcsirlaolll./n patriotieo c eompre·hendet· rrue 
não podemo;; rlbpOl' do dinlll'irn puhl i eu a nosso Lalanle, mas, 
sim dt:fPIHiel-o ~om ''lii·t·;,da. I'i . .:;·ul·o,;a, N!rl.o~ dr~ .que des~a fórma 
r)J·ati·:a!Yl(•.s U!!1 a·::f<~ !J(•l:J:·r~ r.~ ~~J.~\·adll. Clla.if(J b~lrlf: l/l.lll~to úero ... ) 

... O S.r~ Pires F~r·reir.:t -·--- F.n 11fío supp11~~. Si·. Prt~:;id~.~nit\ 
o;.~~; -((J~sc (:()rn .:.;;.i:::l. ~~i·'~:-:.t:/.a. lOiJ\':Jdtl c(lnl a. l'f:~l''.lsLa. do (•Jni
·r::'r•t .•. • r·,_~p!'CS~~;;Lant·~~ <_ir, ftrq (;l';lr•d•· (h,\ ~lJ.J, rn~:u di:--Lüll~l(\ -á!11i;;r:•. 
o i:Iu~i r•; ~.:.uaclot· \';c·t.nrmo ~lontrin·o. Jo;;,t.a "uJ. nôhrt:: aCf.i(ucb 
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me capLivou sobremodo, porque por eBta 1'órwa vem de de
monstrar que despertaram a sua intclligente attenção as dcs
prctenciosas observaçüos que nesta sessão acabo de fazer ao 
orc.amcnl.o do l\!inistcrio da Guorr·a. 

O Srt. VrCTORINo l\loNTEIHo - Tive modo que V. Ex. se
duzisse o Senado, com o sou brilh::mte discurso. 

O Stt. PmEs PEnnErnA - Entendi, que V. Ex. na Com:. 
missão fonnulasso o sou parecer, porqu<: então mostraria á 
V. Ex. que sempre enteudi que cada regimento devia ter 
uma iuvcrn:ulu perto do seu aq uartclamcr.to. Quem consultar 
os arcb i vos ela 1:-1" região do Rio Grande do Sul, hoje 12", en
contrará oJJicios meus, em que na qualidade ele quartel-mestre 
general mandei procurar campos para serem comprados ao 
tempo do governo do Dr. l)rudente de Moraes. quando os 
campos no llio Grande não gozavam os elc.vados preços de hoje. 
u m•JU Jcsrdo, cntiio, ot·a adquirir campos para, remontas, des
tinados á cavalhada e mais que cada regimento tivesse uma 
pequena coudelaria para o que recebiam os meios necessarios 
pai'D. rnantel-a. 

Um digno general, patrício de V. Ex., oppoz-se tenaz
mente ao meu plano, dizendo que o Governo não podia des
pender esse dinheiro, porque já tinha a invernada de Saycan. 
A minha idéa, não é, pois, t..m desproposito, como V. Ex. quiz 
fazer comprehender. 

A invcmada chegou a ponto do serem demiLtidos c con
dC'nmadns a pena;; clovacla;; n;; seus directores, mas as ul
timas administrações toem sido um primor. conforme os re
latorios minuciosos apresentados ao Governo. Acredito, Sr. 
Presidente, que o meu modo de pensar lenha adversarias da 
estatura moral do honrado Senador pelo Rio Grande elo Sul, 
mas devo ponderar a esta Casa que emitto opiniée!:> que se
riam apoiadas ]J(Il' suwmicladr~s do JJnsso ExurciLo si a sun, voz 
poclesse ser ouvida neste recinto. Accrcsce. Sr. · Presidente, 
que o illustraclo Relator. meu nobre antagonista, não discutiu 
a questão sob o ponto de vista jurídico, que é urna das suas 
faces mais interessantes e para a qual não será demais a 
altencão dos met1s nobres collegas· que são profissionaes do 
direito c cujas luzes podiam trazer esc!arecimento a este 
debate, em que estou empenhado simplesmente porque a isto 
me arrastam as minhas conviccões, pelas quaes venho pugnando 
desde muito, certo de que o meu procedimento redundará 
em um beneficio para a Naçã.o, caso triumphe o que julgo 
ser a verdade fóra de qualquer contestação seria. Nestas r,on
dições, eu desejaria com sineeridade que a idéa ventilasse 
discussão e eu podessc desta fórma me convencer da doutrina 
vr;ncedora sobre o assurnplo. A resposta do Senador sul-rio
grandcnse foi rapicla demais, não tendo os seus argumentos 
siquer estabelecido em meu espírito a duvida, que já era meio 
caminl1o para que cu deixasse de insistir sobre o ponto. 

. Não foram de maior peso as razões adduzidas por meu 
pobre col!ega e digno amigo, com relac.fín ú minha emenda· 
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scbr·e montepio dos militares. Si o Supremo Tr·ihunal não 
tivesse )á ,reconhecido em decisão recente que se devia mandar 
pagar a v mva de um desembargador ... 

O Sn: Vrc·romr-:o ~JoN'J'ElllO - Lo_go, V. Ex. foi injuslo, 
porque nao cog-JI.ou d1sso no seu proJecto. 

O Srt. PrnEs FmtnEinA - Metade do ODélenudo do ma
gistrado, si nilo ~i\· esse Jeito. isto, eu nada diria, porque 
quando arH·esoulci o meu pro,Jecto de remorJclanilo da tabolla 
dtJ vencimentos dos oiTiciaes, V. Ex. deve se rócordar que a 
minlla idéu pr·incipal foi que o mont:opio J'ossc igual ao meio 
soldo. Tal 6 !Joje a doutrina do Sllpremo Tribunal llcconhc
ccnào e.sta corporação que o monLcpio seja igual' ú. metade 
do c•r·d••IJadu, '·' ~~~~~ s:,ndo" .. ;,i[tJ" t111 IJJililar si1Jüo o ot·clenado 
do civil, o accórdão veio fazer justamente o que sempre en
tendi que se devia observar. Por occasião em que apresentei 
minha idéa, V. Ex. me objectou dizendo que não era isto pos
sivl'i t! apre~enLo11 cull:iidnl'alldos qu•! J'ot':lllJ pela maioria aprc
eia.clos e acceilos. Era opinião ele V. Ex. que se pagasse pela 
tabella antig-a. 

Si bem se recordar V. Ex. ha de lembrar-se que no mo
mento de di,;cutir-,;u si o rnunLopio rluvia sr~r pago pda an
tiga ou pela rtu\'a t.alwlla, u:; ::;rs. Lauro l\lüllcr, Feliciano 
J)cnn:1 e. nu Lros foram ele parecer se fizesse pela tabella 
moderna. .Folgo, hoJe. que o mais alto tl'ibunal judiciaria 
do paiz viesse com a decisão a que me rc•porto, firma·r 
um ponto que constituiu sempre objecto de meu pensar. A 
minha emenda não deve ser mais objecto de debato; pois 
eon1 a Slli1- aef~r_dla~~:in n ~Pnado Jnnn~l'r·sla :l[lf'TI:1:-i n F;f~u rf•s
peito a um accóróão do Supremo Tribunal. E' uma questão 
vencida. · 

O SR. VIC':'OJUNo MoNTEIRO - O Tribunal invalidou a lei 
consubstanciada neste clccreto. 

O SR. PIRES FERREIR.t1. - Si invalidou o decreto, invaliuou 
Lambem a lei que regula o montepio civil, porque, segundo a 
decisão. nenhum civil ao morrer póde legar aos seus herdei
ros montepio superior a 300$ mensaes. Foi 1sto o que succe
deu com o mallogrado Dr. Macedo Soares, que, depois de uma 
longa vida de reaes serviços ao paiz, ao desappare.;er eh scena 
dos vivos, deixou apenas um montepio de 300$ dividido entre 
a sua viuva e filhos. 

Não acho, portanto, demais que um Ministro óo Supremo 
Tribunal, um t!l.)sembargador, um juiz, ou um tenentJ, um c::
pitão ou um major, leguem ao morrer, á familia. ).lm montep10 
igual a metade do ordenado ou soldo que percebJam em -..:Ida. 
Raciocinando por esta fórma, não sei porque possa a mmha 
emenda ser considerada de extravagante e impatrL tica. Ex
travagante. si o é, tem em sua cornPQf!hia uq:t 3;ccórd_ão d~ Su
premo Tribunal; quanto a pecha de Impatrwtwa nao se1 ab-
solutamente em que consiste. . 

Não ,ou absolutamrnt~ rln~ que $e irritam quando voem 
~:~ontradictadns as s:::ts :.;:;,.-;. aG eonl.r::n·:o, sinto-mE' IJ·~n~ 
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quando 08 meus collcgas we louvam culll os seus apaJ·Lu~ 0 
n~c c~clarueeJil com os scus.::_oJ~selllos. Os np:u·Les c os eo11sullH>s 
nu,o lor·~tll,l, entreLanLo, suUwwuLes pura me :fazer.· tle~i,;tir· de 
mmha 1ueu, susten~ando os eollcgios nriliLat·es eut l'IH'Lu AJé
~re c Ba!'?twcna; 81 a ella se oppõem, wnfo~·me me ti assegu
I ado,. unwm,nente porque traz aug:n.ento de despezn, eu 111u 
~ncarregarm de mos.trar ~ _contrarw., Segun~lo o meu pJa11o, 0 
n~Lernato. dos collcg!O:S nuhta~·es sen.t manL1do por contribui
coes modwas G'Ds paes das crmn()as mLernadas. O Governo se 
OJ?.Carregaria da direc()ÜO e disciplina elo estabelecimento, selll 
VJsar _abs_olutamente ,lucros; coll:·ava apenas o _que Josso ,jul
gado md1spensavel a manuten()ao do e:stabelecnnento. l\"estns 
condições, com preços modicas e conhecida a disciplina Lt·a
tamento e cont:eito em que são Lidos esses colleg·ios, é :ra'eil de 
ver que eram elles proferidos nos demais estabelecimentos 
congeneres, que se manLemn tendo mais p1~ncipalmente em 
vista a sua parte mercantil. Ao lado elos pensionistas J•eLri
huiclos, o Governo er1;aria a clas~e elos gt·atuitos, quu ser.·ia, nt• 
maxirno, da quinta ou sexlu. parle elo numero tola! da mail'i
cula· elo estabelecimento. Os abastados contribuiam u-ssim ~~L,III 
onus pa;ra a educação dos des:faYorecidos. TiYe a cautula d· .. • 
limitar o maximo elos gratuitos, para evitar que nos eolle<;!c--; 
militares se observa-sse o que se notou no Gymnasio Nacio11a!, 
onde existiam 227 alumnos gratuitos contra 40 contÍ'ibuintes. 
E quem denur.ciou este facto ao tempo em que era Ministro 
da ·,Justiça o nossü illustrado c.ollega 'l'avares de J ... yra, Joi o 
obscuro orac'Or, concorrendo deste modo para que as cousas 
se normalizassem. Tanto não quero augmcnto de despeza 
que votarei a en,enda que a Commissão organizar responsa
bilizando pelo preço ela matricula a autorid<,de que ordenai-a 
quando j t\ estiver preenchiC:'O o numero estabelecido. 

O :fim unico do Governo creando e mantendo esses esta
belecimentos é concorrer para a dii':fusão da disciplina e das 
noções militares, que não devem ser estrl:!-nhas a n~nhum. ci
dadão desta grande Patria que votou a lm do sorte1o obl'lga
torio. Como velho militar e antigo parlamentar, ensina-me 
a experiencia que por este meio colheriamos excellentes re
sultados, indo aos poucos amortecendo a mií vontade e a 
repulsa que produzia a obrigatoriedade do servioo militar. 
Procuro todos os modos de evitar a demagogia dos meeting.~ 
e acho que o ensino militar n<:>s collegios iria :formando os 
eidadãos soldados sem o incommodo vozeiro ele uma liberdad•) 
mal comprehendida. Tendo sido mal reeebida a lei do serviço 
militar obrigatorio tal qual nós a votámos, cumpre-nos pro
curar meios de chegarmos ao fim que desejamos sem irritar 
os animo5, nem ferir pr.econceitos . .:\ educação dos collegios 
militares terá a virtude de formar;soldados ·5em pr.otestos nem 
revolta5. Contra esta argumentação é que eu desejaria qu':< 
surgissem os que me combatem allegand.o apenas que a minha 
emenda orea dcspcza. Aqui se não trata apenas de dizer con
l.ra, t,!Jla:> sobretudo d<~ aprea•Jn!.ar a.,rgume:g.tos qu0 deixem a 
llí!JJV'Jeção om qU~1 os ouvir:. Qu,!luto ª rptm, coofe;:{so, lEí?l.,., 



wenLe, qLw 11.adn se me Lem dilo crue rlc~f:wu o que pt·onuudei 
c (]Ll" Pl.~<.lut'Ü ~'-"' n1ediLndn eom mais vagar, 

Um ottll'o pordu de llluU di~t:ut·so eOnJ que o hont•:Hlo Se
nador Jll•ln Hio Gi':lllcle do Sul IIW hont·ou com u ;;na ntl.ent;.ão 
J'oi nu ltll'iilll.t• ao sysLemn cJu,.; lllnssns pol' nlim pt·oposto eürnu 
" mni,; c·unYt•ni,~nl.t~ uo pai;~,. 1<:111 o nosso Exereito, semt)l'e foi 
tlllltt pr;txu dnr-se a cncJa soldado um lw1lum para a sua ali
lttelli.<.ll;i'iu. Antpliundo esta JH'nxc•, suu ele pat.'t!C<'l' que su dê a 
t:ncla. pl'at;.n, ü;·uulmente, um tontu.m pum medü:tunctlLO, l'ar
dmlltm Lo, etc. 

"o ~11. \"JC'J'OIH"o i\JON'I'IWtO-Eu :;umpre pensei t]LW a t.les
JW7.n du l~tjlliJ.IHI!lU!LLU, li!Udi~.:amt~nlo, Cl.t;,, COI'!'itt ]Wl' COHLU Lia 
Vtêt'Lia-snldo, el.apu, equ irmtnenLo: V. Ex., porôm, uo:; diz quu 
t:ut'l''-' por t~outn ela massa ... 

o ~11. .P1n"::; Fmuumu-V. Ex. não Lu111 razão. lJet.)u que ~e 
d1! ao ll.·uha!IJO de• ler as .nota~ l.at:hygt·nphieas, pot'qLw :;e cou
Vell~L'!':Í que uu não di~5t~ ~emclhauLe cousa. 

O S11. -\'JC'I'OIII"o i\loNTEIHo-Para provtH' a V. Ex. a JJoa 
J':~ eu1n ·tJtW u~Lou :u·g·umunlnnclo, J'tu:o ,~,.;ta protwsLa: si V. l!:x. 
eun:;t•gtlir J'm:t•r na Labolla uma ceonomia de .1,000 :000$, eu 
Jllu euwra·onwtLo a dar vtu·eect· Javot·avel ao augmenLo de 4.000 
(Jl'at,;as. 

O S11. .PJIIES Fmuuwt.I-Vou pt·ovm· a V. Bx. que não :;u 
l.iJ·n do soldado um vinlcm e que a smr eLnpa é par:;·a inLegTttl
lilenlu. 

O Sll, ViG'I'Oil!NO illoX'I'IWtO-l'lão disse quu :;u tirava. 

() Bll. J.>.llu's FEilltEJJt.I-A Ut)O/lOIIJia é grnudc, Jl!~llldaudu 
Si) ,.,.,·oiiHH' an •rJ,usouJ·o as solll'as vcdl'kadas. 

\'ou n J'g'lllliOll La 1: eoJn M n LI. o Grosso .e 1.' J:oetH'O t•XeJ 11 pi i ri
L'ill', Jllli'lJUu os tJxemplo,.; illusl.nun. Em i\lni.Lo Grosso, a dapa 
t' du t$000, quu mal elwga ptll'a um soldado v.ivm: at'l.'anehaclo . 
.!Jnis !Jt;m . .Pt.•lo systt~ma do r•onst;lho ceonomieo dii clu soJJI'U, 
purquu o :;oldado nem todo dia tem o mesmo appetiLe. 

o ::\11. \ JGTomNo i\IoN''I'mno dú um aparte. 

O S1:. PlltllS FEnHJllllA-i\Jns esta oeonomia e JHH'a o sol
d;~tlo. "\thnil·o-uw elo apnrl.o do nobt.·n St•nndor, que•, st;JH!o l'i-
1 I! o tlu soldado. tendo sido eduendo pot.· soldados u desl.nr:anclo
st~ 1/l'sLn Casa por seus eonlit•einll'nLos t!/11 assumpl.os lllilii.;H'US, 
tllosi.J'a SUI'Jli'I.J7.a dennLu da,; eonsidet.·ntJties que venttO J'am11do. 

Medil.o, eni.J•etanLo, sol:ll'e c• que csLou a dizer, que ha J'Ol'
'JOSt\ltll.'ltl.u de /Jle cfn1: razfin. 

Jksla I.J:ibuna, j;í. ~.:cnsurei ;wremonLc o J'a~.:Lo de se I'eLit·a-
• J't'llt dos I'Onselhos r~eono/Jlieos .impol'i.aneins pn1:n manirusLa

!:i'íus n ·ol'f'ieiaes. c•nmo neonl.t!enu no 10" de inftHtl.:tl'in. e oul.!'os. 
Ess1• r! in lil'ii'O t' dnsf.inndo a um :l'im un ieo, e eu ,inmais dn 1.·ni 
o ll!l)ll eon~•·lll.inJnnl.o rmra Cfl/1! Lunha ello oul.m app!illar,.ão por 
mais elevada u digna que soja. Com os conselhos ct:onomicos 
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ha economias licitas, que são escripturadas om livro especial. 
O servir;o do f·ornecimento de medicamentos, fardamento, 

feito englobadamente a cada soldado, redunda em economia 
real e indiscutível para o '.rhesouro. 

O Sa. VIC'l10RINO MoN'l'EIRo dá um aparte. 

O SR. PmEs FmmmrtA-Mas dê licença o meu nobre ami
go. Pelo systcma que de!' eu do nrto Jiea pr·olJ ibida a •·oncut·
reucia c é assim que o fül'necimento da alimentação da i'Ol'(!a 
desta Capital é feita pelo processo da .concurrencia entre to
elos os negociantes desla cidade, sob a presiclencia ele um 
general. 

Si s•e faz isúo com a alimentação, não ha motivo para 
que se proceda de modo divers•o quanto ao fardamento, me
dicamento, etc. Cada soldado serú um fiscal 'dos gastos Jei
tos, poupará mais, porque se trata de uma pvopriedade sun. 
c não hav.er:.í. o grande desperdício .de :far,damentJo• c arma
mentos observado nos quarLeis. Posso garantir a V. Ex. que 
na revoluçwo d:e Canudos o saudoso• &encral Lydio -Porto, en
tão major, foi o unico ofi'icial que tr•omw o armamento que 
!he f,oã entr·egue, tendo havido um desvio de perto de 2.000 
sabres punhaes. 

O SR. VraTomNo 1\IoN'l'Emo - V. Ex., no seu discurso i'<lz 
um verdadeiro libello contra as classes armadas. , 

. O SR. PIRES FERREIRA - Perdão. Ninguem mais do• qu1e eu 
é. ::t.migo das classes arm:1das. Digo, porém, ver•drudes que 
precisam e dcwem ser ouvidas pelos proprios soldados. ~ou 
um espírito imparcial o justo e são justamente a. impar
cialidrude e a justiça que mn.n:dam me externar po-r eslo 
modo, lamentando não ter o meu modo de pensar a sua res..., 
peita·;el companhia. · 

Uma vantagem ainda é preciso que se saliente no sys-
1ema das mass:l!S por mim defendido : é a 1'a·cilid:1de · com que 
cada cidadão póde saber CJ·uanto custa cad::t. soldado :.í. N::t!:·liO. 
Sem ser technico, não pr1ecisar de habito LllG mane.io de nu
me·ros, qualquer pessôa de posse dos ~·elatorios dos corpos 
podcr:.í. saber qu:11n.to o paiz gasta de fardamcnl:Jo•s, remedio, 
alimentação, etc., ele- cada um do·s nossos soldados. Em um 
paiz dcmocratico, em que cada ci'dadão Lem interferencia di
l'Ccta nos negocias publ i c os, c a clareza deve ser a invaria
vel norm::t. a seguir pelos. delegados do povo, est::t. razão não 
é, por certo, de somenos va.lor c importancia. 

, Queren9o na Exe~e:ito o que de5cjo em todas as repartições 
.d~ R~pubbca, a f~cil~dado no exame ela applicar;ão daci:J. aos 
dmhon·os elo cont.ribumtc, tenho cooperado par::t. que na minhn. 
el::tsse augmcntc sempre o numero daqucllcs que como Conrado 
B1ttencour~ e outros sabiam zelar carinhosamente pela l!~a
z·anda Nacronal. E_ só assim poderemos ter um Exercito digno 
dos cl.evadC!S destmos !d'e nossa nacion::t.liclade, amigo do povo, 
de CUJO seiO cllo saluu, o verdadeiramente ·interessado pela 
so•rte ela Republica. (Mu'ilp bem; ?lntilo. b_em.)_" . . . • . ...... · 



SESSÃO EM 7 DE DEZEMDnD D8 J()J2 ~!i9 

O Sr. 2'' Secretario lu c são appl·ovallus as sogttiaL<.:s 

EMENDAS 

N. 1 

Du,;Laquo-se da vorbn. -Hospilacs -.-i :OoO$ mcnsacs para 
a 1'olyclinil.:a tlo J<Jxercilo. 

Saltt das sessões, 7 ele dezembro de Hll:!.- Pire~ Pul'
·ru'i·J·a. 

N. 2 

§ <1." Jnslt·ucc.ão mililal': !rfanLO:nlmm-sc os eolle;;io,; mi!i
tat·es, sendo as clespczas a:oni os alumnos oi'fe:cLüa(Jas pelos 
ptws, 'Lut.orus, en1·adot·cs ou JH'olccloros, eom rt cxeuvção da 
suxl.a parLe dos alullmos que .surfto mall'iculados graluiLamenLu, 
cle::;du que s.c.iam filhos ele militares ou Junccional'ios puJJiit.:os 
Jccleracs ou esLacloaes. 

§ 8." :Soldo e gratii'icaoão ele oi'l'il:iacs: 

?llanl.onlnun-se as aclcliciouaes rltJ 20 e :!::i ';~ aos officiaes 
elas 0lll\l'Hit;Gcs elo Amazonas, .\lalLo Grosso u '.l.'utTiLorio do 
..:\ere, Jieando, porúm, pt·ohilJir.llts diarias, rcprescnla(:Ões, c~~:., 
e1u J'twu .ela lei n. 2.200, ele 1:3 .ele clezcrnlJro ·ele 1010. · 

§ !J." :Soldo, clapas o gralHicaçõcs: 
J~rn Jogar de 2i.i5 :200$, diga-se: 205 :GOO$ JHll'a as JH'ÍIIWi

J'as dcspezas com os alunmos elos r.:olleg;o::;. de Barbacc11a c 
Porto Alegre, ficando :30 :000$ pura O$lc collcgio e 20 :UUO$ 
11at·a aquelle. 

§ 12. Material- N. 2- Collcgios mllilarcs- Hecluzilla a 
vet·ba de 20:000$, c não de 72:000$000 . 

. Supprima-so a aulorizacão para a VCtH.la de Lel'l'as da in
VCl'lHtcla elo Sayr.:an. 

Fica o iGovct·no autorizado a omprcgat· llO Exercilo o « S)'S
toma das massas», porque dessa. medida pt•ovir.:i grande redu
c~ão {le despezas :~om as praeas ·de prct, sendo ·rcgulamcnludo 
c:;lo ut·gcnLe scrvit;.o. · 

Sala das sessões, 7 do dezembro de 'l!ll2. -Pires Ji'C1'• 
1'Cira. 

N. 3 

§ 12. N. J:.- SupJ1l'ima-se o -uugmcnto Llc GO :000$- Ar
sena e::>, deposilos ele J'orlalczas . 

. Sala das sessões, 7 de cle:Wlllbl'O de 1012.- P. Glucerio. 

N. 4 

Onde convier: 
O montepio milil.rü· de quo !.rala o arl. 17 da lei n. :2.2!JO, 

de 13 de dezcmbt·o de i!HO, deve ser pago de accül'tlo corn a 
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iill.ltlta l'''·"tdu.,;.iíu do ::;upt'úlllú 'l'l'iJJuwd l•'eLlcraJ, t•dcrenLc ao 
JllitlJI.i~pio. 

J•'.iua111 Jll'olriltida>< :1:; l'i~l'ul'ltla:; dn ~>i'l'it~iw~s I' pl'a1:a~ • .;em 
ljlll\ ~i'•,jam ,iiJi3'UrJOS Ílll\ilji<I.Zf'S pat•a LI H<WVÍijO, pl'i'I\!WltirJas as 
Jur'lllalidades Joe:ti'S, ru:;veiLaullo-sc eulrelaulo a ld da t.:UJJI
J>Uhnr·ia oJ.,J'io-aL()J:ia. 

:)u!u da:; ::;cs:;úl.!:;, í de di!:O:eJJJlJl'O t.lc 1Vl~.-Pireo Ferrt:int. 

N. ti 

OrHJ,•. euuvi<·l': 
l•'illil n c.:ul'i'l'Jill aulu1·izw.l" a ''IIIJII'•>::;'UI' ai/• :'1 quauLia <.lu 

:?II;IIUII)j;, par.·a :L aeqt.IÍ,il.)iíu d11 Illlll.>ilial'io du IIIJI''' ,;difieiu du 
I.Jual't.I'I-Guuer.·al tia 'i" ]l,;giãn, 1111 ]<;sLado da :Ualda, :;aindu us:;a 
Ütlplll.'l.arll•ia da "''!'i'a - nbl'as 111ilil.:u:es. 

:-;ala das Sl•s:;õe:;, 'i dn r.Je;t,I'III]Jl'O ue 1 \Jl~ .-L'{li::. Viwma. 

O Sr. 2" Secretario 10 a :;eo-uiul.e 

Kt.\J.l~N IJA 
.. 

,\1.'1: l'lo:;l)l' lI l1~-SI \ UlltlU UU!IV lü l': 

.Jo'i1·:L n I io\'I.'I'IW alll.nr·.izadu a :dJI'Íl' o tt•edil.o f'SJII\1.\Íal cl1~ 
:.:1 :::.1\l:f;:Jf,ll pa1·a." pa;,;·anll!lll.u d1• ul'dt·nadu" ;,;·r.·aLiJ'i,,a,.:iíu du 
1\fllll.nt-lllf'SI.l'l'. da nl'l'it•.ina dn l'lli'I'''ÍI'n do ~xl.irwl.u ,\I.'M•nal rle 
1:111:1'1':1 <.la Baltia, Ual'in .1n~1! J\lnl'f•.i1·a, addido ao At.'SI\IIal da 
1:apilal :·l·'•·fi,•l·al, ,,,.,·nt'l'idns d1• l\1 rJ,. ,i:ltwit.·o d1l ·IH\1\1 (dal.a ,da 
··xl.i111'1.:iío d:tfJIII'II'·· :II'SI:IIaiJ a :!1 "" 111aio dn ·l!liO (vc::;pnm do 
dia <'IIII ljlll\ J'ni addido) lllllil'lll'llll' 1'\uJÍilÍI.at':t IJ IUCSiliU (illVIll'llll, 
''III llll:tts:q;·'·'"l d•• J ti de uul.ui.H'O do lll.ll'l'PULI~ anuo, dirig·ida ao· 
Cu1 li:;TI ·sso N a1~ i onal . · 

~ala da:; ;;e:;sGe:;, 7 de lluzululJro du J\IJ::!.-Pires P•:t•ruira. 

O Sr. President~-Con1o y(• n Senadn, (, 11111a urnenda. que 
.ÍIIIJ".ll'ln. ~~lll auf;'1nenl.o de d''"'"'"a, u ui'\l.a, clu :wctn.·do e0111 a 
di:;posi\:·:i.o rngin1enLal, :;,·, pudll sul' J'1~il.a 11a l'IJSJ)et.:Li\'a rubrica 
do lll'i)UJIII!IIi.O. 

01·a. nn III'I_:.:I.Ull'lli.ll ria. c:uul'l':t, niío lta J·ultt:ie:t nenlluma 
quu "" ·1·efira a 1•:;l.e ass1unpl.n, porl.alll.u, essa urnenda incide Ita 
dispusi1.;,iio l'P;,;'ÍIIIniiLal IJUil niio l"'l'mil.l.e a sua aeeeila()ii.n. A' 
Yisl.a. dissn, a J\k"a l.un1 o despt.·azet.• d1: 11iio pode1: aeeeiL:.t'l-a. 

SuspPnsa a d isen~siío, :rl'il1n. ri I'. s1:1' nuvicla a Gommissão de 
Vinau1;,as ~u]Jru as l'llll:llllati upru::;enladus. 

,;.. 

J~ICENI).I ,\ ;1 OSIÍ V/EJII.\ JJA CUNHA 

"' diseussiio da JH'OJWSÍ(!i'LO da CaJll::ti'U dos DnpuLaclo~ 
n. 10·1, de 1\JJ:.!, auLori~audo o P!'CSidenLc ela llcpuJJiic;a a con-



()edrr linrnea I'Oin lodo . .; "" VPiu,imr.·nl.o;; n <ft'>S<: Yit'·i·1·n tia 
Cnnl1a, 'l" PSI'I'iJ>i.lll'fl.l'i" >ln I" disi.I'Í<'.i.o da 'fllsp•·•~l.-ll'in. l•'>•d"l':tl 
tias ·1~sl.1·:ul;1s "'' Jo'<•I'I'O, pn1·n l.l·a/:JII'ii'Jiill "'' "'""''· 

A·d i ada a vut:v:iío. 

'1 " d i.-;f•.nssfí(t dtt ·111'1 l.i~"t'l.o do Rt~nadu 11. r;::. dt"• ·I O I:!. t•nner~
rl••ndo l'f•'l'f.ii'il'af.in di' l'llf;'<•niJPil'll IIIÍiii.al' :tn,.; :lillllliii>S IIIIC' l'illl·
f~]lli'l'f'Ji'J O f'III.'SU fi>~ I'JJg'l'rJillll'i:l llliii/:11' f>(•]ll l'l'giJi:JirJI'Il[ll <i>•. 
·i!lll:í, o <l:'t on/,ms fll:ovid>•ll>,ins. 

Adiada a vnLaçií.o. 

LJCI~N(:,\ AO Bc\ClLIHEL .\\J'I11liM r:.IHCIA 

~" disr•.JJs:=;iío dn Jll'njJ,•.I.J> dn f'>'IJarlo n. 'if\. dr '1!'112. :mlo
rizanrlu u i"l'>•sid>"·nl.>· dn Il•·ptil>li•·a a ,._,,,u~r·•h'l' li>~<'·nea por· qua-
1.ro mrozr,;;, eun1 111'rlPnadu. :111 ha,.lnll'<•l :\lil1111i" d>· 1:\>niul'illl 
r::,.r·"in, ,i11iz subsLitul.u 1'<:>1>.'1':11 11:1. S•·>.·>:iío dn C••:n:í. p::u·a f.J•a .. 
I.:Ii>l>•lllo dn saudr•. 

Acl iadn. a voLar;.fí.o. 

O Sr. Presi<lente- Narla mais havrnrlo a IJ'al:w. \'011 lP
van l.m· a sessfí.o. 

DPsignn p::tl'a ordem dn r! ia êln. segTiinLP: 

VoLar;fio Pm 2" rliseussiío dn proposir:fín cln Cn.mara dog 
Deputados n. JO.I, r.le t0t2. autm·izando o .Presidcntf' da n,._ 
rmhliea a eonecrln1· lil"'nr;a 1~om ln<.los os vencimnnl.os a Jus•; 
Viei1·a rla Cunl1:1., I" sr·1~1·ipl.m·:u·in dn /." dislr·ir·.l.o da TnspP<'.iurin 
F•·tlt-r·al rln~ F.sl.1:arlas tl•• Fel'l'fl, pnm i.J'al.anl>~nLn ,,,. sntHl<• (•:ú/11. 
1HII'I":'~'· tio. Cnut:llt:issiÍO de Jo'iilallços o((!'t'eceudu ew•·uda.) ; 

VoLac.ií.o Pm :!• rl isrmssfí.o r ln prn,jedn dn 81)n::t<ln 11. 1:1, r]<; 
19·1:!, N>ll<'<•tln11tln e,;l:Lifif·.a<lo 1le nngr•nlJPi1·o 111ilil.al' aos alitiiHiu~ 
qw, r·.nHclllil'<::m n rmt·so diJ I'II;.:'>'ILllal·ia militai' pelo t'l';.:"til:tli'll'lil.u 
de I nos. e d:í. OUil·as fil'n\'idf!lidn,.; (COI/I. jiO/'(!N!'/' da ComlttiSS!fO 
dr: Ma·t•iu'lw. '' Gucert·o. o((m·er:cndo .l·u.bslituttvo) ; 

Vof.n(;iín ••m ::!" rlisr:us.<;fín •ln projr•,•.Lu tln S"narln 11. ·;r., rlr 
1fiJ.2, aLJLIH'izanclo n PJ.•r•sidrnL>) da n''llll]llil:a a '")l)"l'f.lf,l' lii'I'II•.::J. 
j)Ol' (jllfl.i.l'tl lllCZI'S, f'.I)Jll lll'fl<•lladn. ao ]l:l.L!II:l'l't'] :\n/.llllio ri>• :\11111-
'l'illll G:ll'<'in, .itliz ~li]J,.;I.iltll.n i'Pd>'l':ll na s<'l'<.:fío d11 f:>•a1·:í. pal';.l. 
tJ·at.nnwntn dr• . .;:J(Irl<' (o((•'t'el:ido J•l'la Cnmmiss1iu rle l•'iiiiiiii,'Os}: 

.,~ 

:!• l]iSmlSSÜ.O rla ]ll'Opnsi<:.iío ela d~.ll1õll';l elos Dr•pnla>iUs 11 .. 'JR, 
dr ·i 007, mandando rlesal·t·anellm· ns c•nl'm·nH•h·o,.;-ln>'ll·es gTa
rlnados quo l.ivrrem mais rl•: 20 :l.llllns rln ~rn·vie-n. ,. tl;í. nnl.1·ns 
provicl1:1neias (r:nm JIW"Cr:1:1· (auot·rt:tH:l da Cnm.111:is.wlu 1h• Mrtl'iu/w. 
r: r:ncrra " cnm su.bsliltllivo da. rir: FhtaTI(,a.ç); 

zn cli~PllS~fí.o da pmpo~i,_:iío da Cn.mara dn;; DPptllnrlo;; 11. (i'· 
rln ·1()12, nuLm·izrmrlo o ·Prcsidrnl.r• rln Hr;publien :1 1'0111~'-·d>•l' li-
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cençn, por um anno. com ordenado, em prorogar.~ão, a ,Torr;ci 
Vogeler·, eoruluctor do trem ela Estrn:da de !Forro Cenlrnl elo 
J1razil (crnn Jlal'eccJ' frwrn•m;cl. da Comm:issão de F·inanças); 

~· rl iscnR~iio da proposi~::ão da Gamara dos De·J1lll.ados 
n. IHi. ele -1012, aulorizanclo o P·resirlentc da nepublica a abrir, 
pelo 1\linislerio da Vinc.ão c Obras Publicas, o credito supplo
.monl.ar rlo :133 :ô8(;$fiGS, para pag·amcnl.o a funccionarios ela 
Jnspeetoria Federal elas Estradas ele Ferro, cxceclenl.es elo qua
dro, o suppriJ• a insufficicncia elas verbas Evcntuacs c ma
tm·ial de expcclicnt.o ela mrsrna rcpartiçfio (com parecer jaiJo
,?'liVCl da Com.m:isslio de P.inanr;as); 

2• clisr:ussfio ela proposição ela Cnmara dos DcpuLados 
n. -!:30, de 101.2. auLor.·.izando o PtesidonLo rla Hopublica a eon
ncclr·r licença por mn armo. com or-denado. a Lynir·io· Celso da 
Trindad'"- juir. de diroil.u do .Alio ~m·r'rs (com Ji!rJ'er:m· facurt~-
vcl ria Com1nisslio de Finanr;as) • · 

Levanta-se· a scssiio ;'ts -1 horas e -10 minutos, 

167' SESS.\.0, El\I O DE DEZEllmno DE 1012 

PRESID8NCTA DOS SRS. PINJ·mmo l\JACHADO, VICE-PR8S!D8ND8 

A' :1 hora da tnrdc. prcscnl.o nurnrl'n lrgal, nbrc-sc a ;;cs;;iío, 
a que eoncm•r•rm o;; f:r~. Pinlwil'n Mnehar!o. Forrrira Chav,,;;, 
.-\ranjo Góc;;, l"f'dr·o Borges, Cancl.ido rlc Abreu .. Tnnathns Pc
dr·osn. Gnhriel Salgnr!o, Lanrn Sodrr;, Urbano SantM, 1\femi•'S 
d1• Alnwidn, Pir·es Fr~rreirn, Frnneiseo S:í, ~l'n.Yai·es de Lyra, 
\Vnlfr·er!n Lenl. Sigismnndo Gonr.alws, ni!.Jciro cln Rl'ito, na~·
mnndo de 1\1 ir anela, Coelho c Campns, O!ivcir·a Vallaclii.o, Ruy 
B:ll·!tn;;:l, Lu ir. Yianna, Bernardino 1\fnnte.iro, 1\Ioniz Frei rr!, Nilo 
Prean!1a, Bnrno de .Pnivn, .Bernardo Jlfontciro, Feliciano Pcnna. 
Frnnrdsco Glyccrio, .Brar. Ahrnntcs. A. Azreeclo, 1\lcl.c!lo, .To;;:,) 
1\lnrLinho, Goneeoso 1\fal'qucs, Alcncnr Guimarães, Fclippc 
Sclrmidt c .-\hdon Bnptista (3G). 

Deixnm rio C\omnnrecor com cnusa .iusl.ificacln. os Srs. Si!
vcrio Nc·r·:>. AT·I.Irnr J,cmos, Tndio rio Brnzil, .Josri Euzohio. !li
beiro Gonr.a !vos. Gcrvasio Passos, Thomaz Accioly, Antonio dr~ 
Rouzn, Cunha Pcr!r·nsn.. Gonçalves J'm·reirn, Gomes llihciro, 
Gn i Jlwrme Cn mpo~ . .T os•" l\fn r· c. c !I in o .. Toii.o Ln ir. A !vos, J.,o\n·nTr(;o 
BnpListn, Fr·nnr.isr.o .Portclln., Sü Frr.irc, Augn~Lo rJn VaRcon
eollo:;;, AI cindo r:uannbnrn. :\ lfl'crlo J<:ll is, Cnmpos Salles, Lco
J10ido cio Bullri'íes, Gonznga .Tayme, Horeilio Luz o Yictorino 
l\r t . .,-, 
J on en•o (_a,. 

E' lidn, poRia cm di,;;cus::;fío c srm dchar.c nmwovnrln a 
:wla rln srRsfío :mt.rrioi:'. 

O Sr. 1" Socret.ario flc,'ln.rn qno niio ]la r"lxpodienf.e, 
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O Sr. 2' Secretario declarn que não hn pareceres. 

ORDE!\I DO DIA 

Vol.nçfLo cm 2" cli~eussfio ela proposição rln Cnmnrn. elos 
Dop11Lnclos n. '10~. de 'l!H2, autori:mnclo o Presidente cln. Repn
hliea n conrrclcr licf!nr.n com todos os Ycncimentos n. José 
Yioim da Cnnhn. -to. cscriptnrnrio elo lo clisl.rieto rla Tnspcclo
I·in. Federal elas Estradas ele Ferro, para trnl.nmcnl.o rlc ~anele. 

Approvacla. 
E' igu a lmcnLc n.pp;.•ovncla a seguinte 

EMENDA 

Ao artig-o nnico: Em vez das palavras «com Lodos os ven
cimrm Los», diga-se: «eom ordenado». 

· O Sr. Tavares de Lyra (2Jela o1•dem.) requer c o Senado 
conecde rl ispcnsa ele inl.ers ti c i o J):l rn 3" c1 i seus são. 

Votnr.~fío cm 2" rliscnssfío elo pro.iccLo rlo Senarlo n. 73, de 
1!H2, concNlcnclo certificado ele rnp;cnhciro militar nos nlumno;:; 
rruc concluírem o curso ele engenh::Íria militnr pelo rcgnlnmcnLo 
ele HlOti c cl:mdo outras providencas. 

E' approvndo o seguinte 

SUBSTITUTIVO 

«Ser:\. r,onccrlido o certificado elo engenheiro miliL:tl' ao;:; 
almnnos qnc concluirem o r.urso de en;~·enheiro ele :wr.<n·<lo •'nm 
o J•cgulamonLo do 2 rlc nutnhr·o do ·.1\lO::i: .rcvo:;:vlns ns disposi
r;iics em cmürnrio.» 

PJ'o.inclicado o projecto. 

O Sr. Pires Ferreira (pela OIYlem) requer c o Senailo rnn
ccdcJ dispensa de interstício pn.ra a 3" discussão. 
. Voln()fío cm 2" discussão elo projecto elo Senado n. 7G, ele 
ele HH2, auLori:mnclo o Presidente cln Republica n. conceder li
conçn por quatro mezes. com ordenado. ao haeharcl Antonio de 
'Amol'im Garcia, ,iuiz Stlbsíif.n~,o fcclernl na sceçfio do Cem·:'t, parn 
tratamento de sande. 

Approvado. 

llNFERMEinOS-M6RES 

2• discussão· ela proposiçfío {la Camara dos Dcputndos 
n. 1,8, de 1!107, mnnclnnclo rlcsarrnncl1nr. os enferm:c1iros-móres 
grarlun.do;:; q1w tiverem mnis de 20 nnnos clf! sc·rviço c clnmlo 
011 L r as providencias. 
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E' npprnvnrln n ~1'~;'11 inl.e 

RUBR'I'I'I'U'!'I VO 

«0~ <·lli'PJTnPii'n~-In<'l/'l'i' gTnril!ndns 0111 2" /PnPnln rpw /.i
,.,,,.,.,11 :!0 n111His rln hnn~ ~<'1'\'ÍI.:ns Pf'I'J~·<•hPJ'iio ns \'iill/.ngl'll:' 
l1Piqllliill'in~ do I'I'SIII'I'.I.i\·n pn~/.o f~ d1P·Inni~ I'P,!.mlin~. l'llllln :-:f! 
t•l'l'l'i'l h'11s l'ns~PIIl: !'I'\' I IJ.~mdns ns 1! i~pn:-:i1:õc's 11111 t~nn lt'ill'in,>.• 

PT1•,indi,·:Hin a J'll'nposil;.ii.o. 

2" rli~r·n~~iin rln. pr·npn~ieiin ela Cama1·n dns Depn/.adns n. fi1, 
r],, Hll:!, a1il.<wiznnd" n PJ·o.~id<!ll/.1' dn H<•pllhli<·a n l'lllll'·"d'•J: 
Jit•.('IH:rt. pOJ' 111n annn. 1·nrn nr·dpnndn. PJn Pl'(lf'ngn~:fin, a .TrH'g'f~ 
\'ng,•llnl·, ,ondtJt•.lnr ck• IJ•;·m rln E,;/.J·ncln 1], F<.!i'J'n Cc·ni.J·nl rio 
B1·riz ii. 

Apprnvnda. 

r:mmi'I'O P.\IH PAGX?\IE;.ITn ,\ 1'[!:\C::f:JONABinR D.\ !NSPP.f:'J'OB!.\ DMo 
l':R'I'BAD:,\R DR FBBBO 

?" disr,nss:in rln pJ·onosi(;iin dn' Carnn.1·a rU)" .:r>epn/.aclns 
n. IHi, ri" 1012. nuln1·iznnrlo n p,.,,,idenLn da nnpub]i,·n a alii'ÍI', 
I>" lo l\1 ini"l'·'''in rln Via1.;iin <e Ohras Puhliens, n ei'r•..:lil.o ~llppln
nH•Iltni' d<• ·l:tl:MlG:j;fi(ifl, pnt·a. pagnm<•nl.n n l'nneeirinarins rln 
Jns·pPel.ni'in Fi!ci<•J•nl dn" Esi.J':Hins 1],, Ff'I·r·o f'Xeed<'nLPs rln 
qrrndr·n. n SIIJlpl'ir· n in,JrJ'J'ieir•ntda dn~ \'<'l'hn" «EYPl'ILI!n<•s" ~~ 
«l\l:rl.i·I·inl ri<' <•XpN]ii!nl.m> da nwsrnn I'"PnJ'Lit;iin. 

AppJ·ovnrln 

T.Tc::P.NG,\ ,\ T.YN!niO ll.\ 1'riiND,\Dll 

~· rlisrmssfin da lWnpnsi(;ii.o dh Cnmnr·n .J.·.1~ l1<'!J1UI.n.,-Jn~ 
n. ·130. di! ·I o I :2. :llii.Ol'Í~IlJ!(]O n p,.,.~;;idu•nLP rl.1 n(ljWJhiie:r :l c·r·n
r•Nim· lir·rnçn pnr· nm nnno, enm nrclrnnrlo, n Lynir·io Crlso dn 
Tl'inrlncle, juiz <ln diJ•r•iln cln All.n Ptll'r'Js. 

Apprnvnrln. 

O Sr. Generoso Marques ( pf!ln. Mrlr?m.) rrq1wr r o Srnn rln 
rnnr.N](' rlispcnsn c)p intm·stiein pnl'n n :3" disr~ussfín. 

O Sr. Presidente - Em nhNii0IWin :í. · rlrr,isii.n dn S"nnrlo, 
nm sua sossãn (/p "nhhndn, a r·pcruer·imcnto dn Si'. PI·nneisen 
r.b•r.ei·io, faJ•iio fllli'le da O!'clcm do dia dn SPssii.n segn inl.c ns 
proj!'e/.os que I'Cennheeem de uLilidnrle ]111hli1~:1 rlh·m·sns nssn-
rinr.:,cirR. · 

Nnrla mnis hnv.-•nrlo a Ll'al.m·, vou lovnnl.m· n sossfío. 
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Designo pnra ol'clr.m elo c!ia ela ··""·::;nintr. : 

:1" diseussão dn pJ·oposiçfío ela Gnm:wa. dos ])rpui.:Hlos 
n. 21i, de lfll:!. nni.OI'iz:mdo n Pl'r~siflenLe rln l11•ptthlir'a n niJI'ÍI', 
pulo :\linisl.,~t·io elo Tnl.r~J·inl', o I!I'Pililn PXIJ•anJ•tlin:u·in "" 
·IO:OOOij;, para acqnisi()iiO de urna lanel1a n. vnpn1· rksl.inada no 
St'I'Vitn d-a. l'll:'l'l'i'I.OI'ia do l'oJ•I.iJ do ;o;:IJII,n~ (t'UI/t. Jll/1'1!1:"1' {tii.'IJ-

, 'I'IWd t/11. (.'OII/:11/.i,\',\'IÍ/J r/1} Ji'Í/1111/(.'{IS) ; 

:!" disens;;ão do pl'n.icl.\l.n do Sennclo n. 78, rle ID12, (tnl.oJ·i
zanrlo o Pr·esidtml.e {]a Ilt~pnhlien a rn:mdal.' 'pn::;nr· no enpil.ii.u dtl 
mnl' n ;:;·u''''J•a F·t·:uwiseo ~pel.'idiiío llotlJ.'ÍI:l'nes Vaz a dii'I'•'''''IJC.:a 
"'' soldo rp''' dt'ixou de pm·et:IH!J' de 27 clu novemllJ'n de ·I~N:! 
a Hl do ,iullio do eOt'J'rmLn ::tlli!O, abrií1do pnl'n. isso o I!I'Udilo. 
J1P1:es,;m·io '' dando outl'as lH'O\'ide111dns (oj'j'r!ret:irln pela CiJtn
·m:i.l·stio tle Mm·iulw. e 0'111!1"1'11) : 

Gonl.intl:'!Gi'in da.:?" rlisenssiio do pJ·n.it•el.o cl11 Scnndo 11. 71, 
dt'l ·1012, r:nnr:~:rlnnrlo no D1·. AnLnnio .Tnnquin1 Pit·u,; d" l':nJ·
vallio " AliHJCJli('I'IJIIt', .iniz da ::!" Ya1':1. Ft•deral <ll',;l.a Cnpil.nl • 
. ~tds lllf!Zf•S dt\ li~:Pru;a, r:nrn Ol'dt•IJ:ldn, pal'a I.J·al'.:un1ml.n dn sandn 
(N110. JIII.I'Ct't"l' t:uot,·al·io tia. fJou1.111isstio t/1: Villlllt'.'''" tí 1!'/1/.r:lllfrt 

o r r m·l)r:Ü/a) ; 

Conl.innneiio rla 3' rliseus;;ão rla ]Woposi!:.iio rln. f:nmMn .-los 
DepnLnt.lo,; n. t:ín. du 1!10!1, ilnr,lni·ando dn 11Lilidad•• ·Jlllhlir:a o 
'li1.~Lil.111.u Pnl.vtnelinieo rln .Tniz rln F(>J':t (eom Jml'r'""'' /'o.no1·a.net 
do. Co'll/:11/.issüo dr: Justrut:çtio Publica r: emcurfa oj'{erct:itla 11clo 
Sr. M endcs rir: Altneida) ; 

ConUntw~.fio da 3' 'dliscussiío da proposição da Cnmm·a do·s 
Dcpul'.nclos n. HiO, du :l!lO!l, cleelnJ·ando dr. ul.ilid:ule puhlien. o 
C:IIJ':'O I!OJnlllt!l'ein.l do G~·mnnsin ,\c:adomin. ele C:ommi··J·~:in rle 
?li i 11:1;; Gera ns (COI/I. ]W'I't:(:t: I' r 0.1.'/JI'(/.'/Jd do. Cum:m.isStÍO tlr: 
Juslru.t:("Ío Pu./Jli1:a. u 1:'/l/.IJUtia. o{{t.'l't.'c'iila ]wlo S1' . .lfr!'llth•s tf.IJ 
Al1n~eirlo.) ; · :,r' ,... : 

2' d isenssiío dn. pmposu:ao da C amara. rlos Depnl.arlos 
n. 2:!, dn :1 n I~. !.ornando exLrmsivns :í. Aeadem ia de Comme1·eio 
rle ParLo AlegJ'e ns disposições tl:l. )t'li n. 1.:3:30, ele fl de ,i:weiJ·o 
r/e HJOG ( C0'/11, 11W•ecm· fa:IJOra.vel rla Comuâssiío de .ltr.~l'iça d 
LC{/I:slaçt1o) ; 

2" disen~~iio ela •Jioi'OpOSJ()ao dn. Cn.mru·n. dos Dr!pul.ntlos 
n. 23, do :1!112, l.ornn.ndo extensivas :'L Acadcmin. dn S:wl.ns o 
:í. Eseoln. de Commen1·io dn Campinas as ·dispü-Si11úeH da !l)i n. 
1. aa!l, de D dn .ianei L'O idle 1.!105 (com. 1')(/.'/'I}Ctn' {mJOI'/!1){~/l rTrr. 
Crnnm:lssúo de .fnstü;a c Lc(f1:slo.ção) ; 

2" cliscnssão da. propos1çao da C:unara dos Dopul.arlos 
n. IJ5. de :I\H2, cloelarnnclo de ul.ilidado publica a. Eseola l'J':l
tioa J"uiz .cJe Qudroz, de .PiL·acicaba, Estadn ele S. Paulo, c rc
eon!H:~:idos eomo ele en.J·ael.t!t' ol'l'icin.l os diplomn~ J>ol." clla cou
feJ•iilo:o> (com Jlm'ecr•r {w!oravcl drr. Cont:nJ:isst1o tlu .fnsli('rt e 
Lcaisla!'lÍO) ; 
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2• discussão da proposição da Oumarn dos Deputados 
:n. ltG, de 1!l12, declarando .de utilidade publica o Lyceu de 
:Agronomia o Vetorinar>ia de Pclotus, Estn.do do Rio Grande do 
Sul, o roeonllocidos como ele caracter- official os diplomas por 
ollo conferidos (com pm•cce1• (avm·avel da Cornmissao de Jus
tiça e Leaislaçüo) ; 

2• discusswo da proposicão da Camara dos Deputados 
n. 103, de 1.912, manclanclo considerar elo utilidade publica a 
~\s~ociaoão Commor·cial da Btthia (·inclu·ida cm 01·dern do rNa 
sr:m 1Jm·ecc1· a 1'CIJ1tC1"imcnto do S1·. Francisco Glyce1··io) . 

Levanta-se a sossfio t'i 1 hora o lt5 minutos. 

1GS• SESS,"\0, EM 10 DE DEZE!\TBR.O DE :I.!H~ 

PnESTDENCfA DO Sn. PJNlrElnO MACHADO, VJf:F.-PnESIDENTF. 

E FEnREJilA CHAVllS, 1° SECnE'J'AHJO 

· · A' 1 hora dn tarde, presente numero legnl, abre-se a ses
são n que concorrem os Srs. · Pinheiro Machado, Ferreira Cha
ves. Araujo Góes, Pedro Borges, Candido de Abreu .• TonnLhas 
Pedrosa, Gabriel Salgado, Inclio do Brazil, Laura Sodré, Ur
bano Santos, ·Meneies de Almeida, Pires JY'crreira, Fl'anrlisco 
Sú, 'J'avares ele Lyra, Cunha Pedrosa, 'Valfrcclo Lenl, Guilhm·
me Campos, Oliveira Valladfi.o, Luiz Vianna, Bernardino 1\J.on
tciro, 1\Ioni;( Freire, N.ilo Peoanha, StL Freire; .Bucno do .Paiva, 
Bcenarclo Monteiro, Feliciano Penna, Francisco Glyeerio, Lco
polào de· Bulhõos, Bra:r. Abrantes, A. Azercclo, 1\fcLcllo •. Tose\ 
Murtinho, Generoso Marques, Alencar Guimarães, JI'r.l ÍJ)J)e 
Scllmidf., Hcrcilio Luz, Ahdon Baptista c Victorino Monteiro · 
. (38) . 

Deixam de comparecer com causa justificada os Srs. Sil
vcrio Ncry, Arthur Lemos, José Euzcbio, Ribeiro Gon
('!alves, Gcrvasio Passos, 'rhomaz Accioly, ~ntoni<? .de 
Souza, Sigismundo Goncalvcs, Goncalvcs Fcrrmra, R1ben·o 
de Brito, ·Gomes Ribeiro, Ra.yrnundo de Miranda, Coe
lho c Campos, .Tosé Marccllino, rtuy Barbosa, João Luiz Alves, 
J ... onrcnço Baptista,Francisco Portella, Augusto de Vasconccllos, 
Alcinclo Guanabara, Alf.rcdo Ellis, Campos Sallcs c Gonzaga 
.Tayme (23) • 

E' lida, posta em discussfi.o e, sem dc!Jaf.c, approvndn n 
acta ela sessão anterior. 

I 
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O Sr. 1" Secretario dá conta elo seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Sl' .. Secretario da Gamara dos Deputados rc
nwLI.endo a sugu i nLo proposição: 

N. 105-1012 

O Congrc~so Nacional resolve: 
APL. ·1." O .P.rcsiclcnlc ela Republica 6 autorizado a dcs

penclet· ])elas l'LiparLir:ües subordinadas no Minisl.orio ela Agri
cultura, Industria c Comrncrcio, no exerc.icio de 1!l1.:3, n quantia 
de L.OOO :000$, our·o, e 27.218 :!l3S:f;:302, papel, com os servÍI;u~ 
especificados nas seguintes verbas: 

L Secretm•ia de Estado. 
Elevada :::. 211:000$ n 
sub-consi:;naoão pam 
rcpresentaoiio elo Mi
nistro; augmentada do 
30:000$ para o paga
mento do consulLor 
.iuridico e seu auxi
liar, ele accôrdo com 
o al'L. SI; ·da lei nu
mero 2.5-í<l, de -í de 
.ianeil'o ele 1012, e re
duzida ele :H :!tOO$, 
sendo: H:t..OO$ no 
«'TiLulo Pessoal», sub
·eonsignaçüo «Consultor 
'l'eclmico », c 20 :OOO.';l 
no « TiLulo 1\fi:tterial », 
consignacüo « 1Para o 
.Serviço de Registro 
Genealo:;ico, etc.», des
tacando-se do total 
desta verba at.é a quan
tia de 12:000$ para pa
tgamenLo da gratifica
ção addicional de S'O o/o 
ao ajudante de l)Or
teiro e a c:1cla um dos 
cinco continuas e qua
tro correios da Sccre-
f.aria de Estado ...... . 

2. Pessoal conf.racLaclo .. .' .. 

Ouro 

............. ............. 

Papel 

!)95:180$000 
2!i0;000:j;OOO 
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3. S cn•·if'o do Povoam.m'llo. 
llf·dnzirln r.lr. :3fi0 :OOO!f;, 
sPJJtln: no :OOOíJ; na eon
siglln.J.,,fio « !\latcJ.•ial », 
do l.il.ulo Jf « Hospc
dnJ·ia tln lrmnigl'alll.ns »; 
·fi Hl: OOO:j; na eo1 JS igmt
r,,ii.o « ~l.'J·an~pol'tes no 
inl.cl'ior. f)t,r,.», 'CIO Li
tuJo TU « S(•rvi•\:.0 do 
immigrar;fío»; c ....••• 
300 :OOOiJ; na eonsigna
r:ii.o « Mal.er.ial o pessoal 
Plll eom lll issii.o », do Li
Lu lo _IV._ « SeJ.'VÍ()O de 
nnlrHIIZU()aO» ........ . 

I,. E:r:pmls,ío Enonmnoir:a . .. . 

!) • .I aJ•rlhn. Bn ta:n'i cn . ·.P ru·n 
20 .inrdilwiJ>ns. sendo 
um dr. :1." elas,.;c com o 
sn lnr-io mensal de 250$, 
quaLJ•o de 2" elassc eom 
o saln.J>in mensal do 
'180$ r~ ·I G de :3" classe 
eom o salarin mensal 
do HiO!)l - 38 :G.íO$; 
rm·n. ríO lt·a!Jalhadorcs 
a 'I :?Olf; mensn.es a carln. 
um - 72 :0001\i; parn. 
a .~ 11 h - r\ o n s ig11 açãn 
« nial'ias do pessoal, 
f'f.r:. », inelu indo-se o 
pagamento de um da
r.Lylnl:\'l':l.f)ilro cm eom
missão :.í. .T'azão de 300$ 
mensaes o 200$ l(]e uma 
s(J vr:r. Tllll'it fardamento 
ele um porteiro 
13 :SOO !fi; pa !'a a su b
r.nnsignaçfi.o «l<\requisi
r;õcs c eonscT'vnçfí.o ele 
instrumentos, - ete.», 
;]O :000$; para a sub
r.onsirg:nac,iio « Oh.icetos 
de expediente, publ iea
r;úrs , seicntil'ieas, edi
Laes, eLe.. 3rí :000$: e 
augmentarJa ele 20:000$ 
na s u b ·-e o n signOJr:.ií.o 

ÜUl'O 

G00:000.$000 

GOfl:OOO!f;OOO 

Papel 

" . ":l2 :080$000 

::lGO :000$000 
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« 'l'nulslJOI'le do pe:;,;ual 
I! IJiaLr,t•ia [, ele,», fJUI'll 
uequi~il.:ão e IJUSLIJio ele 
Ullt uaminltão aulo-
wovul .............. . 

ü. Set·vi~;.u clu Inspee1;ão u 
Dureza Agl'icolas. ll<J
duzida de 30G :000$, 
sunclo .][i: 000$ uu :;ulJ
cOits igna~;.ão « :J.>ubli~;u
l.:.i:íc~::; de cdil.ues, ete.», 
da <Jilll~igna1;ão - « 1Ji
ruclol'ia e Tn~p<Jdo
ria,; »: too :IJUO$ ua 
sulJ -eónsi1e;·u a c. ii o « AIJ
qu ish:-fi.o de aJJ:ttc!lliuaB, 
eLt··.» da musma cnn
sigll<lL'·tLO; IJ J(j(J :000$ 
11a :;uiJ-~;uusigmtiJií.o -
« J).ial·ias, pas.sag·u,~:;, 
u[~ .• », da IJOllS Jt;'IHl<;ao 
- « •lkk1;.:·aeia no "\ct·u.» 

Xu sulJ-JJonsignação « IAcqui
·~iJ.:.ií.o, transporte e clis-
t.l:ilmi(;.;io, ele.» da 
consigmq;iio «.Di-
l'<.'fJLot·ia u Tn.-pueLu
l'ias » - Hclc~t·c•:-;c:c•nLcJ-su 
i11-{i1u:: i11elu5ivu ...• 
~11 :01111$ para a So
uiedade Nacional ele 
AgTienll.ut·a, p<da llla
lllli.IJIII.:<in cl<!~ •:rvi~:o ela 
nws1nann. Lut'IJZa. 

SubsLiLuicla a suh-eonsiguaçii.o 
« .F.isualir.açiio, en-

sino e pt·opag·anda, . 
diJ. », pela segu inLe: 

«il•'buali;.;wiio, ensino n pro
paganda da eull.m·a do 
l.1·igo e outras tn•evis
l.a:; no rJee1:do uu
lnei'O 7 ,\10'0, de 17 de 
lllili'~'O di! I DIO: 

·V•mdmtmtcJ,; d1! dou,; inspe
e.Lorn,.; e dou,; a.iudan
tv,.;, rln accôrdo IJOll1 o 
reg·uh1menl.o expedido 
pelo dect·do 11. 0.213. 
de J5 de dc~embt·o do 
1011 ............... . 

• 

I 

Out·o 

•• o ••.• o •• o •• 

1.0:800$000 

213() 

l'apel 

!.11 :500$000 
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Passagens, diar·ias · c ajut.las 
do custos dos mesmos 
funccionarios ....... . 

'ArLi1g:os do expediente .•..... 

Nu sull-consignu.~~üo - « Ae
quisição de muchinus, 
etc.:~>, em vez de con
certo c conservação 
desse ~material, ele., 
diga-se: 

l\Ianej o, conservação 
c concerto desse male
r.ial, comprchondcnclo o 
pagamento de tmba
lhadores c operarias 
que se incumbirCim de 
taes sorvi~~os; c para as 
despo:ms com o ensaio 
do madhlinas agricolas 
c experimentação do 
culturas de accOrdo 
eom oa rL. 58 do regu-
lamento citado ....... . 

7. Posto Zool'echnico Fe
tlcral. Elevada a .... 
100:000$ a sub-con
signac.ão «Feitores, :!'is
caos, guardas, serventes 
de laboratorio, etc.> 
incluindo-se o paga
monto elo pessoal das 
osl.ac.õcs zootechnicas 
ambulantes, de confor
miclaclc com o decreto 
n. !J.217, de :18 de 
dc7.embro ele :l.!JH.; o 
reduzida a .J.O :000$ a 
sub-consignação «Ali
mentação, forragens, 
etc.:~>. Diarias c dospe
zas de transporte de 
pessoal o material; ac
quisição ele livros, ro- · 
vistas o jornaes; enca
dernUJçiÕos e impres
sões; arLil.;.os elo oxpc
dicnLo o dospozas im
previstas, 4.0:000$000. 

Ouro 

:14:4.00$000 
1:800$000 

. .......... . 

Papel 

57:000$000 

::! .1ü7 :800$000 

• 
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Il.eduzida do 20:000$, 
sendo : 1 O :000$ na sub
eonsignação - «A 1 i -
menLu.ção, 1' o r r agens, 
etc. » e 1 O :000$ na sub
consig·nac.ão- « Diarias 
e dcspezas de transpor
te, etc. », da consigna
,:.ão « l\laLcrial » ..... .-

t:l • ./!:;;cola de A1n·endi::;es Ar
U(ices. H.eduzida de 
.:lil: 000$ a sub-consi
gnação - « Despezas elo 
insLallação e adaptação 
elas escolas, ele. », da 
consig11açü.o - « l\latc-
r·ial~ ................ . 

\J. Servlço Geoloaico c Mine
'l'aloa·ico. lleduzicla elo 
20:000$ na consigna
ção-« Material» .... 

· 10. Junta Comme1·c·ial e Junta 
· da Con·etm·es .•..•... 

•!I. Dircclo1·ia de Estatística. 

12. DircctOl'Ía de Meteol'Olo
aia e Astronomia. Ele
vada a sub-consignacfto 
«Ex p e d i ente, luz, 
acquisiçúo de livros; 
etc. » a GO :000$; c au
gmenLaela a sub-,consi
gnacão «Custeio das es
tações mcteorologicas 
ele. » de ILO :000$, sup
priminelo-se a sub-con
signacão « Para con
strucçúo ele um pavi
lhão elcstinaelo. tt estação 
mctcorologica de Cam
pos, 20 :000$». Acqui
sir,.ão, concerto, installa
cüo ele instrumentos, 
custeio da officina, pc
(]ucnos reparos no cdi
fi cio. trabalhos gcoely
namicos c o 'lWCcssario 
para o scrvico cm geral, 
100:000$000. 

Ouro 

iOO:OU0$000 

• o o ••••• o • o • 

• o o o •••••• o o 

o ••• o ••• o ••• 

o o o ••• ·-· o .• • •, 

Papo! 

G27:.JUU$000 

i.G-íi::J!J0$000 

:H:J : G00$000 

100:372$000 

1.~38:U82$GOO 
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i'am ai.Lt•ru.!Pl' :'t:; 110-
t:t•ssitladt~s imttl'tNislas, 
illl:il1sivc• diarias u pas
s a g; u ll s do pt~s!'lna1, 
lJ Ln li I t.lo u.m serviço :l'tlm 
da rupm·Liçfw, Lranspot·
Ln rk material e o pa
ganwnLo elo pt!ssoal ux
iraol'c:l i nar·io. e eonLra
clac:lo GO:U00$000. 

"\uxiliu ao gstadu de 
lllinas, mt für.·rna do ar.·
Ligo ::a; do r:cgularneu
to: pt~~soul, :J0:3ü0*; 
maLt~r.·ial. ~·'I :000$; Lotai 
G~::JG0$000 ......... . 

13. :1/usr:n 1\'w:irnwl. lludu:dt.la 
clu IIIIJ:OOO:j; na suiJ
e.onsigmtr;fin « Obl'as ele 
consel'VUf.:Tto n ou tr·a:.;, 
uLe. »do LiLulo- «:Ma
lr!r:ial », que passar:ú a 
te1· a :.;;ugu "i111 1Le J.•eclael)fiO: 

Ol:tl'as dr tr:onsei·vaçfio 
c oulras; "' • r~:n·os e 1 i rn
Pt~~:a t.lo l'riifieio do l\lu
St.'LI u suas dr.•pt:rHinn
cias: aequ isi1.:-ií.o e r;on
et•r·l.o t.le \'iLl'inas, :trTna
rim; t: ouL1·n,; movuis, 
S<'tltlo :?00 ;OIIO:j; (lal'a a 
sultsLiLnir;iio do antigo 
lllulti lial'in do esl.ahele
cimenl.n :JOO :OOO:J;OOO •• 

l <Í. ]!}se ola. de Jliuas ..•..... 

15. Au:t:ilios ti orrrit:nllnl'a 
â.~ 'iruluslrias. ,i\\ugm<~n
iada ele :170: OOO:J;, sen
do: Joo :0011$ de auxilio 
ao Lyet~n clr Ar·Les e Of
J'ieios da Halria, para 
conelu i r· a r'<'f:OilSLl'ur:
r.;fio dn :;r:u ·~dirJiein: r(ds 
50:0011* rln anxilin ao 
JnsUL11Lo Polyl.eflhn,ieo 
(]a Ballin, al'.im rk man-
1.r~r· seu g-abineLe de ltis
tor·ia mltur·al; e ::?0:000$ 
dn auxilio :í. Aearlemia 
de Cornmercio de Per-

ÜUl'O 

• o • o o •••• o •• 

• o •• o ••• o ••• 

o o •• o •• o • o o • 

l'a)Jel 

8i2: !t1 O:J;OOU 

801:808*118 
·187 : G!H$GS.J. 
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nambuco, mantida pela 
Associação dos Empre-

Papel 

2i3 

Ouro 

gados do íCommercio. . . . ............... : .•·• .. ··, .. · ...... , ... -·: 
H. e d u z i d a de ré is 

130:000$, sendo: ré i~ 
20 :000$ pela elimina
ção elo auxilio á E~colu 
de Commercio elo Ex
ternato Aquino: ré is 
10:000$ pela elimina
r.ão da subvencão ao 
Íloslo Experimerítal de 
Avilmltum em Pinda
monhangaba. Estado de 
S. Paulo: 20:000$ nu 
sub-consig·nação « Au
xi 1 i os aos agricultores 
etc .. », da eonsignaçüo 
« Auxil i os diversos »; e 
1.00:000$ na sub-<con
signação « Premi os ele 
animação ti pecuaria, 
etc. », da mesma con
signação. 

Na sub-consignar;üo 
«Auxílios aos Estados. 
ás m u n i c ipalidades, 
etc. » accrescente-se: 
inclusive 20:000$ para 
a Escola Barão de Su
assuma, mantida pelo 
Syndicato Agrícola de 
Gamelleira, ,Amaragy, 
Bonito e Escada, e réis 
10 :000$ para a Escola 
:Agrícola de Go)·ana, em 
Pernambuco. 

Destacada (lo total da 
verha a qu~unLia de ·r1!is 
20 :000$ para subven
çã.o á Gamara de Com
inercio Internwcional do 
Brazil e de 4.0:000$ 
para auxilio :is duas 
primeiras esr:ola;; TH'a
titn~ <ln rlndrir~idacl•; n 
de nw·r~nnien. que se 
J'nndm·mn ]wlo~ moldrs 
n o:.t· t 1•-a m e r i .::ano~, 
sendo ::.!0 :000:5 a cada 
urria. 

V~<In ~ 

'\ 
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Accrescente-se no ti
tulo II, consignação 
«Auxilias aos Estados, 
etc.» depois das pala
vras «Escolas praticas 
de ag.rieultura, accres
cente-se: e profissi-
onaes .............. . 

:!.G. Serviço de Informações e 
Divulaação. S u b s ti
tuida a eonsigm;ação -
« Para acquisição de li
vros, etc.», pela· se
guinte: 

l?ara acqui
sição enca
dernação e 
0: x pedição 
de livros c 
outras pu-
bHcações. . GO : OOOS 

Impressões e 
pu b 1 i ca
ções, com
prehenden
do o Bole
tim do Mi-
nisterio . . 3G :000$ 

Artigos de 
e'lq) edientc, 
i n c 1 usive 
ma;clhinas 
de escrever 4:000$ 

SI u bstituição 
do pessoal, 
diarias, 
passagens, 
ajudas de 
custo e de
spezas mi
·uctas e im
P .r e vistas, 
i UJC 1 usive 
6:000$ pa
ra gratifi
cações a o 
di·rcctor do 
serviço du
rantc o cx
t!l'l~ieio, nns 
Lct·mos du 

Ouro 

o o •••• o o •• o o 

Papel 

1.005:000$000 
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artigo 6 8 
do regula
mento de 
1:L de agos 
to de 191.1, 
a ,c quisição 
c conserva
ção de mo-
veis ..... . 10:000$ 

110:000$ 
17. Se1•viço de veterinaria 

(Lncluindo-se uma In
spectoria no Paraná) . 
Reduzida de 71:800$, 
sendo: 36 :800$ na .con
signação -Artigos de 
expediente, etc. » e réis 
35:000$ na consignação 
- Despezas de tran-
sportes, etc.» ....... . 

18. Se1'v·iço de Protecção aos 
lndios e Localisação de 
Trabalhadores N a c i -
o n a e s (Incluindo-se 
um centro agricola no 
Estado da Parahyba do 
Norte, nos termos dos 
decretos ns. 8. 937, e 
8. 973, de agosto· e se
tembro de 1911, cor
rendo a despeza pela ~· 
sub-consignação do ti
tulo II da verba iS•; .. 
Destacada a quantia de 
50 :'000$ da sob-consi
gnação-« Para despe
zas imprevistas e even
tuaes », sendo: 35:000$ 
destinados á missão sa
lesiana para a funda
ção de novas povoações 
indigenas em Matto
Grosso, e 15:000$ para 
custeio de um campo de 
clemonstração e apren
dizagem agricola fun
dado pelo g-ovemo da
quelle Estado. i ma.r
gem do rio .Gu:;la.bi. 

Tran::d'erida do titu-
• • .w ··- • -

Ouro Papel 

192:800$000 

............. 1. 866:920$000 

.<' 
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lo-« Pessoal )), - consi
gnar:ões - « Povoações 
ind i genas )) e « Centros 
Agrícolas :t> para o Ti
tulo- d~I a t e r ia! :t> a 
l]Uantia de 138 :üOO$, 
redi·~indo-sc este ulti
mo ~'itulo JJela seguin
te ft:íi'IlH\ : 

Con~igna,:ões: 
«Para· obj e

llllos de ex
P e d i ·ente, 
etc. - co-
mo na pro-
posta ..... . 

« Para asseio 
do edifício, 
etc.»- co-
mo na. pro
posta .... , 

K Ao porteiro, 
auxilio, 
etc.»- co-
mo na pro..: 
posta. .... 

« Para OCCO·l'
rer a des-
pezas com 
as inspe-
ctorias, de-
m ra 11 caç.üo 
de terras, 
abertura. de 
c .a min!ws, 
pagamento 
do pessoal 
o x traordi-
na r i o de 
.que tratam 
os arts. 60 e 
7!}.do regu-
hl.m e n to, 
franquia 
tr!legraphi-
ca, diarias, 
a j u das do 
·CUStO, pas-
SU!;Oll.S C . 

, t r· a 'll.$por- ,' 
tes, _inclusi- , 

iü:OOO$ 

6:000$ 

GOO$ 

Ouro Pupel 
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ve de indi
os e traba-
1 lJ 3, d O l'f'S 
mwionaes ». 5:10: C.OO$ 

« D e s p c z n~ 
rr:om as ex
TI 'e di c- ões 
pu,ra a pa
c i fi c anão 
de tribus 
indígenas e 
com a dis
t r i buição, 
aos índios, 
de roupas, 
1' o rrameu
tas, uten
silios e ou
tros brin
des, a I i
menLo, me
d icnmentos 
e o mais 
que fut· ne
cessario, ele 
a ctc\'u rd o 

scom o re-
gulamento» 200 :000$ 

« Obras, cus
teio, con
·servacão e 
desenvolvi
mento das 
povoações 
i n di genas 
cr·eadas pe
Jo de c'reto 
n. 8.DH, de 
30 de agos-
1D de 1011» 300:000$ 

« 01Jras, cus
Leio, con
·Sorvação e 
desenvolvi
mento do~ 
Centr·os 
'Agrícolas 
creados pe
los decre
tos ns. 8.!13i 
8.9i3 c 
fi • i 11 2, ctc· 

Ouro Papel 
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30 de agos
to, 14 de 
setembro e 
14 de agos-
to de.1912~ 700:000$ 

« Para despe
zas impre
vistas e 
eventuaes :& 100:000$ 

Total (mate-
rial) . . . . . 1. 853 :200$ 

T ot a 1 (pes-
soal) . . . . . 364 :200$ 

19. Ensino Auronomico
L<\: u g m e n tada de réis 
260:000$ para as des
pezas .resultantes do 
contracto celebrado com 
o Dr. V. II'. Cooke para 
o estabelecimento de 
campos de demonstra
ção, segundo o proces
so de lavoura secca, na 
fórma do art. 72,. let
tra c, da lei n. 2.544, 
de 4 de janeiro de 
1912; e de · 120 :000$ 
para o 1custeio de tres 
estações sericicolas. 

Creada mais uma fa
zenda modelo de cria
ção, II10 municipio de 
·Caxias, no Estado do 
M a r a n ·hão, sem au
gmento de despeza, cor
rendo esta pela verba 
19•. 

Augmentada de réis 
6 :000$ a sub-consigna
ção «Escola de Agri
cultura annexa ao Pos
to Zootechnico Federal 
em Pinheiro~ para dous 
conservadores inspe
. c tores de alumnos: e de 
64 :800$ a sub-consi
gnação «Escolas Médi
as ou Theorico-Prati
cns da Bahia e do :Rio 

Quro 

............ 

Papel-

2.217:400$000 
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Grande do Sul, etc.l>, 
sendo 33:600$ para 
quatro lentes, 21 :tiOO$ 
para quatro prepara
dores repetidores, réis 
ti:OOO$ para dous con
servadores inspectores 
de alumnos e 3:600$ 
para dous contínuos. 
Heunidas á sub-consi
gnacão « Para despezas 
de insta Ilação, etc.», as 
outras duas « P:.vra uma 
estação experimental de 
canna de assucar em 
Pernambuco l> e « Para 
um aprendizado agri
eola no Maranhão », en
globando-se em uma só 
as qua.ntias 'correspon
dentes ús tres na im
portancia total de réis 
3.580:711$000. Redu
zida de 118 :200$, sen
do: 78:000$ na consi
gnação- «Escolas pra
ticas de Agricultura, 
etc.» (Lettra F impor
tancia correspondente a 
duas escolas) e 40 :200$ 
na e o n s ig n a c ã o
« Aprendizados Ag-rico
las, etc.» (lettra G im
portancia correspon
dente a um aprendi-

Ouro 

·zado) . . . . . . . . . . . . . . . . ... · ..... · · 
20. Inspectqria da Pesca: 

(Decreto n. 9. 672, de 17 
de julho de 1912) 

I-PESSOA!" DA INSPECTORIA 

1 inspector ..... 
5 chefes de gabi-

nete ....... . 
1 perito de barcos 

.e apparelhos 
de pesca .... 

1 <Jhefc de escri-
ptorio ..... . 

1 seG.re(,;:trio .... . 

18:000$ 

60:000$ 

12:000$ 

12:000$ 
7:200$ 

5. 716:9111$000 
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'I 1" oi'J'i('.ial .... . 
;:. ::!'" ofl'irdars .. . 
:1 :l'" ofl'ir:iaf'li •.• 
:!. rhvl'l.y logmplws. 
:1 df'seuhist::i pho-

togJ•a p h o •..• 
r.; n. u x i liaros da 

lahot·atol'io •• 
1 pOt·tei 1.·o •••••• 
i.l I:Ol'l'fl.iO ••••••• 
3 ;;pr·ven tes ..... 

8 ;1,00$ 
L? :000$ 

·'H ;.1()0$ 
~. ''00"' 
' ·- . 'll 

ü:OOO$ 

2-í :000$ 
t.:SOO$ 
2:!t00$ 
1í :!tOO$ 

li-PESSOA!. DAS ES'I'MJÜES 

(Tres estaoões) 

:1 ehefes de esta-
cão ....... . 

ô professores ( 1• 
anno) ..... . 

3 instructores de 
natação e gy-
mnastica ... . 

3 almoxarii'es .. . 
3 escriptura·rios . 
l\Iachinistas, pra-

ticantes,guar-
das de pesca e 
serventes ... 

21:GOO$ 

21:600$ 

9;000$ 
12:GOO$ 
1.0:800$ 

81:000$ 

JII-PESSOAL DOS NAVIOS 

(Para um navio) 

1 com mandante .. 
1. immecliato •... 
1 piloto ........ . 
1. mestre ...... . 
':!. medico ...... . 
1 :1" machinista .. 
1. 2" machinista .. 
1. Jlra ti,can te ... . 
f dispense iro .. . 
:1. earpinteiro .. . 
1 cozinhe iro •... 
1 taifeiro ...... . 
Foguistas e mari-

nheiros .•..• 

8 :IJOO$ 
7:200$ 
5:400$ 
IJ;800$ 
'7:200$ 
ô:OOO$ 
t.:SOO$ 
:3:000$ 
1:800$ 
1:800$ 
11 :200$ 
1:200$ 

14:400$ 

Ouro 

I I I I I I I I I I o I 

I I I I I o I I o O o I 

Ouro 

.. 

I I I I o I I I I I o o 

• 

l'upcl 

1!)3:800$000 

156:600$000 
!'~no! 

.. .- . 
07:200$000 



1 V - MA'!'EHIAL 

])rsprzns do in
~Lalltll;iio, i llclu
;;ivu a I~Olll[.ll'H 
de um navio ele 
Jli'SI~a com todos 
os appat·eiiJo~ e . 
~ n b ·t· r~ saI cmlcs 
neeessurios e a 
a c q u isição de 
!anchas e em
lJarcaoõcs miu-
das ......... . 

Custeio da inspe
ctoria e das es
tações, inclusive 
alugueis de ca
sa. publicações. 
i m p r e s s õ cs, 
acquisição d c 
livros, revistas 
e .i ornacs, pas
sagens, t r a n -
sportes, diarias 
e ajudas de 
eusLo ....... . 

Custeio e conser
vação elo navio, 
lanchas c mais 
embarcações da 
i ·n s .p e c to ria e 
elas estações ... 

2.1 • Eventuaes .. 

Ouro 

350:000$ 

200:000$ 

233:000$ 783:000$000 

. . . . . . . . . . .......... .. 

281 

Papel 

:L • ~00 ; GOO~OOO 

:100 :000$000 

Art. 2. 0 E' o r>rc~iclentc ela Republica autorizado: 
a.) .a abrir ao 1\linisterio {]a Agl'iculf.ma, Tndusl.ria e Com

moreia o credito de 35:000$ para occorrer ús dei>twzas com a 
representação do Brar.il no Congresso de Defesa .\g1'i1•nla a 
reunil·-se om ·19·13 na RepubHca do Uruguay; 

b) a installar no município de Baurú ou cm outro que 
se,ia mais conveniente a Povoação Indigona m·eada no Estado 
de S. Pau lo pelo decreto n. 8. 94:1, ele 30 de agosto de 10:1:1, 
sem augmentú de elespcr.a; _ 

c) a abrir m·editos até a import:mcia de 150 :OOO:ji para 
pagamento das subvenções estabelecidas pelo decreto n. 7. 909. 
de 17 de março de 19-JO, mu beneficio ela cultura do trigo, elo 
cacaueim, ela oliveira do Henequeu e de outras culturas novas, 
eonfrll'lne a lei n. 2.0·/jü, de :H de der.embro de '!!lOS; 

• 
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d) a conceder a subvencão de 20:000$ ao Posto Zootechnico' 
1\Iunidpal de Pelo tas; 

c) a auxiliar com a quantia de 300:000$ a consf.rucçüo do 
novo edií'icio do LY•Ceu de Artes e Ofl'icios do lU o de Janeiro, 
sob a condição de passar o edificio ú propriedade da União 
nu ~caso de dissolucüo ela Sociedade Propagadora das Bellas 
Artes, ou si for desviado dos fins a que se destina. 

Art. 3. o O pagamento do pessoal das estações meteoro
logicas e pluviometricas da Directoria ele Meteorologia c Astro
nomia poderá ser Jeito mediante vales postaes ou registrados 
com valor, servi.ndo de documento de dcspeza do funccionario 
que receber adeantamentos para tal Jim os recibos certificados 
do ·Correio por ·onde se prove a remessa do dinheiro. · 

.• Art. 4.. o .Continúa em vigor o credito aberto pelo decreto 
n. r8. 462, de 27 de dezembro de 1910, para a transfcrencia do 
Observatorio Nacional para local mais oonvcniente, podendo sc1.· 
Lambem applicado :i acquisiç1ão de instrumentos, a.pparclhos 
c rnobiliario para a installaçiio elo novo observatorio. 

•Art. 5." •Continuam em vigor as autorizações contidas nas 
lettras {, h, q e S do art. 72 da lei n. 2. 54/!, de 4 de janeiJ.'O 
de '1 \H2, e bem assim o disposto nos arts. 87 e 90 ela referida 
lei. 

Art. 6. 0 Para atLender ao desenvolvimento do servir;o de 
immigraçüo e colonização comprehendidos na verba 3" poderá 
o Governo abrir os creditas supplementares que forem neces
sario~ até a importancia de 200:000$, ouro, e 4.000:000$, 
papel. . 

Art. 7. o Continúa em vigor no corrente exercicio a dispo
sição do art. 83 da lei n. 2. 5H, de 4. de ,janeiro de 1912 . 

• ">rt: 8. o rNa vigencia da presente lei os laboratorio;;;, 
campos de experiencia e mais servi·ços da Delegacia Agt·icola 
do u.\Hnisterio .no Territorio do Acre, com todos os bens da 
mesma delegacia, inclusive moveis e semoventes, ficarão a 
cargo da Superintendeneia da Defesa da, Borracha, por cu.ios 
cre'ditos serão custeados os serviços da dita Delegacia que o 
Governo julgar conveniente manter . 

. Paragraplho unico. Os bens acima indicados deverão ser 
inventariados .na fórma do decreto n. 8. 899, de 11 de agosto 
de 1911, -correndo tanibem por conta dos creditas da Defesa da 
Borracha as despezas •com o· respectivo inventario. 

Art. 9. o Na vigencia da presente lei e na falta de funccio
narios de fazenda que possam desempenhar os serviço::; de que 
trata o art. 114 do regulamento annexo ao decreto n. 9.521, 
de 17 de abril de 1912, fica o GOverno autorizado a admittir 
auxiliàres, em -commissüo, em Jogar dos alludidos Iunccionarios, 
até o numero maxirrio de 10; sendo-lhes arbitradas gratifi
cacõe::; mensaes de accôrdo com as respectivas aptidões c com 
os trabalhos que tiverem de executar, não excedendo, porém, 
aos vencimentos dos 2o• officiaes. 

Art. 1 O. Na confeccão das tubellas explicativas do orça
mento da Agricultura, Industria e Commer<lio, para 1914, o 
Governo especifi:carà quanto possivel. af! co,nsigna.çõe~ para 
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material das verbas 4", G", n. ::, 12" n. 2, 17• n. <> 18" n. 2, 
e 19•. "'• 

il\..rt. 11. Revogam-se as disposições cm contrario. 
Gamara dos !Deputados, 10 de dezembt·o de 1\l12.- Salrino 

Barroso hm·io1·, Presidente.- Antonio S'irneão dos Santos Leal 
1 • Secretar·io.- Raul ele Mames Veia a, 2" Secretario.- A' Com~ 
missão de Finan!)as. 

Dous do Sr. lVHnistro da Justiça e Negocias Interiores, de 
7 elo corrente, transmiLtindo a:; mensagens com que o Sr. Pre
sidente da Republica restitue dous dos autographos das reso
lu;;.ões do Congresso Nacional, sanccionadas, que' autorizam: 

a) a conceder licença por um an:no, •COm ordenado, ao ba
charel João Vieira de Souza Filho, procurador da Republica, 
~la secção do !Maranhão; 

b) a aposentar,. com todos os vencimentos do seu cargo, o 
Dr. Manoel .J-osú de Queiroz Ferreira, preparador vitalício da 
Escola Polytechnica elo Rio de Janeiro, mediante prévia inspe
cção de saúde. -~-\.r·chive-se um dos autographos e communi
que-se á Gamara remettendo-se-lhe o outro. 

Um do Sr. Eugenio Montero, presiclen te do Senado Hes
panhol, de 21 de .novembro, agradecendo em nome deste as 
manifestaçõe:; de pezar do Senado Brazileiro, prestadas por 
occasião .do attenlado de que tfoi viotima o Sr. José Canale.i as. 
- Inteirado. 

Requerimentos: 
Um do Sr. Luiz Ferreira ele Abreu, solicitando ao Con

gresso que seja autorizado o Govceno a fazer a sua reversão 
ao quadro dos secretarias de legação sem direito á percepção 
de vencimento:; atrazados.- A's Commissões de ·Constituição e 
Diplomacia e de Finanças; 

. Um do Sr. Luiz .Memclle, solicitando reversão ao quadro 
dos of.ficiaes da Armada, no posto de 1 • tenente, para o fim de 
ser eonsiderado reformado no mesmo posto sem direito á per
cepção de vencimentos atrazados.- A's C-om missões de Marinha 
e Guerra e .de Financas; · 

Um do Sr. José da Silva Braga, general de divisão refor
mado e lente da Escola do Estado ;Maior do Exercito, pedindo 
que se.iam presentes li C,ommissão de. ~inanças documentos 
que apresenta para instru)rcm a propos1çao da Gamara n. 41;, 
de 1\JU, sujeita ao seu cstudo.-A' Commissão de Finanças. 

O Sr. 2• Secretario procede á leitura dos seguintes 

PARECERES 

A Commissão de l"inanç.as, tomando conhecimento dos 
pro.iectos n. '•2, de 189~, e !).. 2, ~le 1908,, que l'!e'&Ulam a .c_on
eessão ele Jicençns aos iunccwnanos pubhcos, c1v1s ou npllta-
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n·~. e ·das emc•JH]as que lhes fcwam apJ·esuntadas, llem como 
uos pat·eee1·us a •respeiLo inLeJ'POsl.os pela Commissão de Le
gislac:fin n JusLir;.a, opinott poJa a,p·resr.mta~•ão dre um suhsl.i
Lul.ivo 1•omplc'to, unil'orrniznnclo c• s~·stc~mntiznndo Ludo qtw ha 
Sfilll'i' o :L~SLIIIIJILO. 

PJ·oc·c•dendo tleslc• Jllodo, .iulgon eonyenientr~ afastar as 
CJLH·~J,ies c•m que seriit po~siYel pJ·ovoeaJ• divergencin:;; de 
opiniiio enLJ·u os s·c;:ns membros, p:u·a limilaJ.·-se a eonsignar 
Jwsse substil.uLivo n que j:i. i2:sL:i neeeito pela nossa legislação 
ou eonsagrado pelo:l pl'eemlonl.os. 

]~' assim, poJ.' exemp•lo, que se absLem de indagar si são ou 
JJiio procedente~ as cltwidas ·elos que enLendom qufJ as licenças 
nos JIWmlwos do Supremo '.l.'rilmnnl Federal de·vern ser con
ec•d idas scmpr·e r.·om veneimenl.os, pt·el'el'indo mnnl.er o que 
l'SL:í disposto 11ns lu!•is em vig·or, que :l'oJ.'lliU nli:ís ampliadas pai.'lL 
1m·n:n· maio!.' n eomrwl.eJJeia elos ot·gãos do Poder· .Jucliciario 
na eoneessüo das mesmas li1:enças. 

Com igual cl'iLel'io, agiu a Commissão nos demais dispo
sil.iYos ·ele seu Lr·aballlo, que, regulando a materia sem preoc
r:upar;ües de ordem pessonl, visa csLa!Jelecer normas geraes, 
segundo as riLHWs possam ser !'esolvidos os casos oecorrentes, 
e\·itando que o Cong1:esso este.ia, todos os dias, a legislar sobre 
o assumpto, atl.iendendo ou não :ís innumeras solicitações que 
lhe sito l'eitas em :requerimentos de inl.eresmclos. 

J~st;e foi o seu pensamento ; o Senado decidirá; em sua 
sahedot·in, o que 1'01· rnnis acert:1do. 

PH o."J EG'J'O 

N. 7!1 - 1!112 

O Congr·csso Naeionnl deeJ.·etn: 
ArL. 1." c\s licenças aos funccionarios rublicos, civis ou 

milil.:lJ'us, em l1ypothese alguma darão direito ii pereepr:;fw rl:1s 
g1·ati fienc::lies de exerci cio e deverão ser concedidps: 

·.!.", quando por motivo ele molestia comprovada, com o or
dl'naclo ou soldo, :1té seis mezes, e eom a metade elo oPdon:ldo ou 
soldo por mais seis, em prorognçü.o; 

2", quando por qunlquer outro mol.ivo justo e af.l.endivrl, 
Sf'lll vnnnimnnl.o algum fJ atri um anno. 

~ ·! • " Ern todas aR eonce;;sües de I ier•nça;; mnrr.:Íl'-Rr-ha 
o prazo drntro do qual -o funccionario dove1·:í. enLrm· no goso 
drlla~. p1·a:r.o que não poderá exceder de üO dias. 

§ :?." E' licito ao funccionario publieo renunciar, om 
qualquer tempo, ú. liermc.a que lhe f.oi concedida ou cm cujo 
goso se acl1a. reassumindo o exercieio de seu cargo. 
~ § 3." Não seJ•ão eoncedidàs licenças aos funccionarios in
tel'inos e bem assim aos que, nomeados, promovidos ou remo
Yidos. não houYcrem assumido o exercício db resp~ct.ivo cargo. 

§ 1." Nenhum funccionario podcr:i gosar de uma licença 
uma wz esgotado qualquer elos prnzos u. que se referem OR 



numet·os 1" n 2" deste at·l.igo, antes du dunt~Tido um annu da 
ultima que lhu foi eonc•~dicla. 

Al't. 2." Siio cornpotenLü~ pam eoneodl!l' li•~<·IH;ns: 

a) o Supl'emo '1'1·ibunal Feciel'nl ao ~eu ]>l'ü.~idPnLe: usLe 
a Lodos o~ 11l1.'11lbt·os do musmo L1·ibunal, aos l'unl'l'innal·ios de 
:ma seel'elaJ'ia, aos ,juizes fecleral's e süu,; :;uiJsl.iLl!l.ns: o pl'll
eul'aclol' g•!rnl ria Hepubliea nos mc•tlliH·os elo mini~i.f'l'in pullli
l:o da Uniiio; os juizes l'edel·ars nos l'Set·iy;íe,; t: d•!mais s•·t·
Yentual'ios da .iusl.it;a que clr•SI!lllpenltnt·Pm quni!SfJlli'l.' J'mw•;·Ü••s 
junto a cada juizo; 

ú) a Cô!'Lu ele AppP!ltH.:iio elo Di;;Lt·ifo.Lo Ft•dl•t·al an st•u pl'l'
sidenL•!: e,;Le a Lodos os membt·os ela nwsma C'1'11:L•:, nns 1\11!1'
donal'ios de sua sem·eLaria, aos .iuizü.~ ele direito e ao,; pri!ln
l'es; o prowrador geral do Districto Fcclcral aos memlH·os dll 
1ninistcrio publico local; os Juizes de direito aos ese!'iViil's e 
demais sel'ventuarios que clesempenharmn qua·~SCJUI!I.' l'un
cções perantÇl seu Juizo ou pretorias ele sua ,iurisclicçiio; 

c) o;; tr1bunaes de appclln~.ão do Aet'l! aos seus t·especl.i
vos presidentes; cada um cle,sles aos membt·os elo tribunal 
que preside, aos Junecionarios de sua l'I'Spw·.Liva. ~r·f:.J·r•l.:n·ia, 
aos juizes ele direito e ,juizes municipaes clenLt·o dn Let·riLot·io 
üe sua jurisclieção; o p1·oem·aclor ele cada tribunal aos mem
bros do minisLerio publico Lambem dentro rio Lerril.ot·io ele sua 
,iurisdieção; os juizes de direito aos esct·iYães e demais ser
v.entuarios que desempenharem quaesquer funcçõcs perante 
seu juizo ou termos .iudiciarios a e \I e subordinados; 

. cl) as i\lesas do Senado e ela Gamara elos DevuLar.los ao;; 
suus respectivos empregados; 

e) o .Presidenl;e da Republica, os i\linisl.ros d1! .Esl.atlo e 
os ehcfes ele repactiçües ou de sc:r\'iços a quem eompel.it·, d1) 
aeelirdo com a legislar.ão Yigen Le, a Lodos os· demais J'unceio
narios. 

Paragrap!JO unico. Exce,pluado;; os easos em que as 1 i
t:enças i'Ol'Clll concedidas pelo Presidonle ela H.cpuhlica e pot• 
Ministros ele l!:sLado, a autoridade que as eonceclet: rJeyer:i 
eommunieal-o, dentro elo r11·nzo maximo de '15 clins " snh fH~na. 
de resp·onsabilidade, ao mini~terio a que está. subo1·dinacla a 
reparticão ou ·acrviço, pi·ocedcnclo elo igual modo, llenLJ·o do 
mesmo· prazo c sob a mesma pena, quando o funeiJiomtrio li
eeneiaclo reassumir ·o cxc-mi!JIO. 

Art. :3." Os Junccionar(os que suhsLiLuii'CIIl o:; Jll'·l'tll'ia
clo:; pet·cebel'iío apenas ·o que PsL1.:s fH.•r·dercln . 

.Paragrn.pho unieo. Esta clispo,;içii.o sct·ú niJ~I't'vnda 1'111 
todos os ea.;;os ele subsLiLuil;ão de funl'eionarins, de manl'it•a 
que o ;;ubsl:.iLuto só reeeba o que deixar ele reedwt· o snllsli
tuiclo. 

Ar·t. .í, • Qualquer pr~dido do:· I ieenJ;a dirir,ddo au Congrr!~~o · 
Naeional deverá :;m· em::.uninhado fiC'Io lllinhtlól'io a qu1· e~ti
v.er subordinada a rep,al'tir;ão ou set•vii,'·O a que' ]lo:I'h!J!I:r: o 
funccionario, e o respectivo ministry não lhe. d;mí anda.nv:nto 
sem que o requerente junte provo c\e ter obt1do elas autor1cla-
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des competentes as licenças que estas lhe podiam conceder·, 
nos termos do art. 1•, ns. I e II. 

Sem o preenchimento destas exigencias, nenhum pedido 
de licença poderá ser tomado em consideração. 

Art. 5. • As licenças a;o Presidente e Vi cc-Presidente da 
Republica serão reguladas por leis especiaes. 

Art. G." H.evogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commisaões, 9 de dezembro de 1912.-· Ji'eliciano 

Penna, Presidente. - Tavares de Lym. - Urbano Santos. -
Ji'. Glycerio. - A. A::.e1·edo. - Frandsco Sá, com restricções. 
- Bueno de Paiva. -A imprimir. 

N. 459 ~ :19:12 
Ao projecto do Senado que autoriza o Sr. Presidente da H.e

publica a conceder um anuo de licença, com todos os venci
mentos, ao Dr. Enéas Arrochellas Gaivão, ministro togado do 
Supremo Tribunal Militar, oi'fereceu v. Gamara do'S Deputados 
a seguinte .emenda: · 

Onde se diz «com todos os vencimentos:~> diga-se «com o 
ordenado do cargo:~>. 

A Commissiio de l!'inanças, de accôrdo com· deHberação 
ultimln.mentc tomada, de só conceder licençu, com ordenado 
nada t:cim a opp<lr ;1 approvaçilo da emenda, que julga no caso 
de ser accei ta. . . 

Sala das Commissõcs, 9 de dezembro de 1912. - Ji'el-iciano 
Pcnna, Presidente. - 1.'avarcs de Lyra, relator. - Bueno de 
Paiva. - Francisco Sá. - A; A::.eredo, vencido. - Urbano 
Santos. - Ji'rancisco Glycerio, vencido. · 

EMENDA DA CAM~\RA DOS DEPU'I~ADOS AO PROJECTO DO SENADO 
N. 4.3, DE Hl12, A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

Onde se diz : «com todos os vencimentos:~> diga-se, «com 
o ordenado do cargo:». 

Gamara dos Deputados, 2!) de novembro de 1912. - Sa
úino Barroso htnior, Presidente. - Antonio Simeão dos San
tos LP.al. 'L" Secretario. - Raul de Moraes Veia a, 2" Secretario. 
- A· imprimir. 

N. 460 -· 1912 
Redacção final da emenda do Senado á p1·opos·ição da Camm·a 

n. 60, de -19H, que 1nanda considerar como concedida no 
posto de 2• tenente a reforma do 2• cadete 2• tenente ho
nora·rio José Vieira da Costa. . 
Ao art. 1. •: Em vez de 4: tabella consignada na lei nu

mero 21.7, de 15 de dezembro de 1984 :~>, diga-se: « tabclla A 
ela lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910 ~. · · 

Ao art,. 2. • Supprimnm-sc as palavras depois da expressfí.o 
« refol'madn ». . 

Sa,l~-d:i::; Cornmi.~,;ok;, 10 de dczembrio de iUi~.- '\Val{l'etlo 
L.;a,l. -· OUvei]'a Yalladão .. · 
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~~ica. sobre a 1\Iesa para ser discutida na sessão se;;uintc, 
clepOJs de publicada no 1Jia1·io do Con{Jresso. 

N. <1G1- 1912 

~<\. Cornmissüo de l''inanças apresenta tL considcracão do 
Senado o seu parecer em l'oiar;ilo i\s emendas offereciCÍas em 
~" discussão tL proposi~.ilo ela Gamara que :l'ixa a clospeza do 
Ministerio da Guerra para exercício futuro. 

N. 1 

As despezas a que se refere esta emenda estiLo consignadas 
na proposta do Governo, sendo a do pessoal incluída na ru
hrica 1" (Estaoilo ele .A.ssistcnr;ia c Prophylàxia) e material na 
verba 11." (Serviço ele Saücle). Entt·etanto, como essa emenda 
nilo importa em augmento ele dcspeza, r,ócJe ser approvada. 

N. 2 
A Commissilo cm sua maioria acceitou, tendo assim modi

ficado a emenda suppressiva, o seguinte substitutivo: ... ~·-. 
Substitua-se a emencln da Commissiio {]C Finanoas, man

dando supprimir os collcgios militares ele •Porto Alegre e Bar
hacena, pela seguinte, que ser.:i colJncada onde convier: · · 

Fica .a Presidente da Hcpublica autorizado a reorganizar, 
sem augmcnto de despczas, o ensino militar, observando quanto 
aos collegios militares as seguintes bases: 

a) será mantido o curso de adaptaoão, que nilo poderá 
exceder de dous annos; · 

b) o curso geral será de quatro annos e, com feição emi
nentemente pratica, reduzido ás materias inclispensavcis; 

c) o numero de alumnos do Collegio do Hio de .Janeiro 
.~crá ele 600 c o de cada um dos outros dous- Porto Alegre 
e [Barbacena- de ;200, ficando absolutamente prohibida a am
pliaoiio desses quadros, se,iam quaes forem as razões n.llcgadas: 

d) o numero de alumnos gratuitos deverá corresponder 
:í. quinta parte do effectivo realmente existente em cada um 
dos collcgios, não podendo ser excedido em hyp.othese c sob 
.pretexto algum; · 

c) não poderão ser transferidos alumnos de um para outro 
collegio; 

f) o .corpo docente serit escol:hido dentre os actuaes lentes 
eii_I c!_ispo~ibilidade e, na falta, será .nome~do. sempre ~11) CO!fl
nnssao, nao tendo em nenbum dos casos d1rmto a grat1fwaçoes 
addicionaes de exercicio: 

u) as novas matriculas no .Collcgio elo llio_rle ·!mwirn st•J:ãn 
suspensas emquanto o numero de nlumnos nao fJCar t·odu~Hio 
ao q11:H.lro .nnJ•nml, df' con l'oPmida!lc com. n>: lel.Lras c e rl~ 

11.1 ao~ a•~L1111rs al.IJrn·JJ••:< ."'.nJ·:,, pcruuLLida a coudu~ao do' 
f:Ul'~O pelo l't!&"UlallJCll tb CJn 'VI SOl'; ~· ... _ ... ---
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i) o Collc•gio de Pot·Lo Aleg!'c pocler:'l SOl' l.!'allsl'OI'Jrmdu um 
e~coltt Jll'aLica de ensino militar, si o Uoverno julgai· eonve
nJenle, fieando, JlOrém; entendido que não poderá fazei-o ~inão 
dentro da respectiva dola~'ão orçamenta!'ia; 

:i) ·não Si'rão ct·l'ados novDs log:u·e~ nem tlllf:pnenl.ados os 
veneimentos dos J'urweional'ios jú t:xisleJoJLes . 

. ~..-, pot· P<JUivneo .podet·ia SL'I' apJ'I':'t•ttlatla S<'IIJI'!lmnl.t~ 
I'JIJt•JHia ou JIIW <'ITO do eopisla, como c!L•elar·uu .o seu aulot·, 
put• ll't' essa Pl'U\'idencia ,i;í. sido tomada pela Cunun issi\u, t•esla
!JciL'Cl'IHio a propo~la do Governo. 

Esl:\, pois, pre,iudkadn. 

§ J 3" 

O Llesem·oJvitnento dos servit;os 11os at·senacs (]('~la Capital, 
Pol'to Alegre o l\latto Grosso, devido aos ·novüs maehinismos 
J.'l't\f!JII.emenlc installaclos, exigfJ a qua·nLia que essa emenda 
manda suppril', e, portanto, eleve ser.· recusada. 

N. IÍ 

.A Commissão recusa peremptoriamente seu assentimento 
a esta emenda, que. seria au:;menlar a clespoza pu!Jlit:a em 
milhares de contos de róis e tor.naria a verba de inactivos 
assombrosa. 

>A clisposi~'ão do art. '17 da lei n. 2.290, ele '13 ele dezembro 
do :L 0'10, cst:i em .pleno vigor e nada tem com as resoluções 
do !Supremo !Tribunal, que, aliús, não passaram em ,julgado. 
Esta primeira parte da emenda não deveria ter sido acceita 
pela ·l\lcsa, por importar em consicleravel augmento de clespeza. 

·O Renaclo verificará as clesasLrosas consequencias ela infeliz 
medida lembrada em smnelhanl.c emenda, pela compuraoão 
elas tabellus dos soldos ela lei n. t .. 'Jn, e da ael.ual. Seria ullla 
J'ormiclavel sa·ngria no era rio publko. 

Os marcchacs tiveram um augmenlo ele .......... . 
Os gcncracs de divisão tiveram um augmento de .. 
Os g-cncrars de brigada tiveram um augmcnto de .. 
Os col·oncis tiveram um augmcnto ele ............ . 
Os lencntcs-coroncis tiveram um augmento ele .... . 
Os majores tiveram um augmcnto ele ............ . 
Os ear,ilães tiveram um augmento de ............ . 
Os pr·imeiro;;-te·nenles tiveram um augmentn rle .. . 
Os ;;e.gundos-lenenles tiveram um augrnenl.o rir> ... . 

8li,7 o/o 
05,8 % 

Hol,L o/o 
·l!d,7 o/o 
150,0 '/o 
12G,·IO% 
lr:iO,O % 
t'i:l,:l % 
1 ;;o,o % 

Quanto á segunda parte, par<!ee clcsneen~sal·ia. por ,;c•e e;;~e 
as~urnfit·o já res;ulado POI' lei . orclioa.l'ia e te!'mjnanlernenlo 
exigido. pela Constituição ele 1 O de fevereiro. 



N. b 

E::;la UIIJellda du ::;,IHtduJ· Luiz \'ian·IJa ~.·. Llc·~neei!~SaJ·iu, 
por e~tur prevista nu ullium [Htl'le da J'UIJ!'il·a ::l"- Obras ~lili
tares. 

A Co111111issão IIHt!II.I~Ill a aulw·iza~ilu dada ao C:oveJ.·nu, 
para alienar u I!lllllpo cltl Sa~·ctlll, que estú inapJ'O\'eitado, irn
pol'Lanclo a nwclidu lemb1·acla eu1 apt•ceiaVI!l eeonomia u evi
tando o pag-amento ele at'J'('!lclamenlos elevado:; pelas i·nvernactas 
proxi!llas üs loealidadc~ onde existem t:OI'POS montados. H.abi
Jita ao mesmo tempo o Govcruo a adquiril-as e essa alienur;fio 
impm'La na permuta da pt•opriedade, ali:'ts, necessaJ•ia e da 
maio1· utiliclacle. 

i,\: Com missão aeeeilou a emenda elo S!'. Pirc!s Fert·eit·a, 
mais eom a seg-uinte redaccfio: 

F.iea o Governo aut,orizadn a rever· o reg·ularnenlo ua ,:\dmi
nistrar;fio do DcpaL'lami~nt.o da GueJ.•t•a, adoptando o systema 
elo fm·nccimento em massa. podendo rf!LiJ.'at· do Thesouro as 
quantias nceessarias a I!::õSI! su.t·vi~:o, denlt•o elas verbas consi
;;nadas no OJ'Çamento, ur!sue que ha.ia diminuic.fio ele despczas. 

Sala das Com missões, de dezembt·o de J!H2. -· Fel'icümo 
Pemw, Presidente, com reslt·kçõcs.- Y.ictorino Monteiro, Re
lalor.- 13neno de Paiva.- Urbano Sa11tos.- Francisco Sá, 
vencido. sobre a emencla relati,·a ú reorganização elo ensinó 
ll1 i li lar t• dos eoll eg-i os 111 ii i tat·es. -!Leor,olrlr! de Bulhúcs, ven
cido, quanto ú eonset'\'ai;fio elos ~~ollcgios militares. -.1. A:;c-
7'cdo.- Tavares· de Du'ra.- Francisco Gluccrio, vencido c'm 
rela~ fio ú euwncla sobre a reorganização elo cnsi·no militar. 

Comparação dos soldos dos officiaes do Exercito pelas tabellas 
das leis ns. i. 473, de 9 de janeiro de 1906, e 2. 290, de 13 
de dezembro de 1910. 

A quanto 

Postos Lei Lei Augmento corres-
n. 1.473 n. 2.200 ponde o 

augmento 

Mat•cchal ............. 1 :OOOSOOO 1:866S6üü 866S66G SG, 7 % 
Genct·al de dlvisfto .... soosooo f:U66S666 76GS666 !!5, 8 % 
General de brigada ••. GOOSOOO 1: 2ü6S666 G6GS66G 1 :ll , :1. % 
Coronel .....•...•..•. 4005000 !l66S6G6 566Sl1GG 14·1' 7 % 
Tenente-coronel ..••.. 3~05000 soosooo 4805000 150, o % 
Major ................ 2SOSOOO 633S333 :1535333 f2ü,t9 % 
C:t.pitii.o .............. 200$000 !i00$000 300$000 150, o % 
Primeiro teucn te ..... nosooo 3ts3S3:!~{ 2435333 i73, 8 o,, 
Segundo tenente ...... i20SOOO 300SOOO 1808000 ·1 50' o o• 

_,... 
\' ol. Ylll 
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El\mND,\S j, PHOPOS!Ç,i.O DA CAMArtA DOS DEPU'J'ADOS N. 109~ DE 
1912, A QUE SE lUlPEP.l~ O PArtECEfl. SUPl1A 

N. 1 

Destaque-se da Yol'lm- H os pi Laos- ·Í :000$ mon;;aes para 
u Polycli.nica do Exerci Lo. 

Sala das sessões, 7 ele clommlJl'o de 1.012. -Pi·rcs Pet'J'c:h·a. 

N. 2 

§ 4. o Insll·ucoão militar: Mantenham-se os collegios mili
tares, sendo as despezas .com· os ai um nos efl'ectuadas pelos 
paes, tutores, curadores ou protectores, com a cxcepoã-o ela 
sexta parte dos alumnos que serão matriculados gratuitamente, 
desde que sejam filhos de milHares ou i'unccionarios publicas 
federaes ou estadoaes. 

§ 8. o 1Soldo e gratificaoão de oi'ficiaes: 
Mantenham-se as addicionaes de 20 e 2ri o/o aos ofriciaes 

das guarnj.oões do Amazonas, ·Matto Grosso e 'rerriLorio elo 
Acre, fi·cando, porém, prohibidas diarias, representaoões, etc., 
em face da lei n. 2. 200, de 13 de dezembro ele 1 !H O. 

§ 9. o Soldo, etapas e gratii"icações: 
Em 1ogar de 255:200$ diga-se 20•5 :500$ para as primeiras 

despezas com os alumnos dos Co!legios de Barbacena c •Porto 
Alegre, ficando 30:000$ para este col!egio e 20:000$ para 
aquelle. 
. § 12. Material- N. 2- !COllegios militares- Reduúda a 
verba de 20:000$ e não de 72:000$000. 

Supprima-se a autorizaoão para a venda de terras da 
invernada do Saycan. 

Fica o Governo autorizado a empregar 1110 Exercito o 
« systema das massas », porque dessa medida provirá grande 
reducoão de despezas com as .prac.as de pret, sendo regulamen
tado este urgente servic.o. 

Sala das sessúes, 7 de dezembro de ·191.2. -P·i·rcs Fe·rre·i·ra. 

N. 3 

§ 12. N. H- Supprima-se o augmenl.o de 50:000$
~~rsenaes, depositas de fortalezas. 

Sala das sessões, 7 de dezembro de 1!112.- F. Glyce1·i:o. 

N. 4 

Onde convier : 
.O móntepi·o militar de que trata o art. 17 da.Iei n. 2.290, 

.de 13 .de dezembro de ·1010, deve ser pago do accôrdo com a 
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u!Lima _rcsolu(!ão do Sup1·ernu 'J;L'ibuual Federal, rci'crcnLc ao 
montcpw. 

J?l~am Jll'Ohibiclas as rtJformas de officiacs c praças sem 
que scpm .Julgados incupa.zcs pum o serviço,· preeruchidas as 
wrmu!Jdadcs legues, l'Cspo!Lando-se entretanto a lei da com
pulsaria obrigutoria. 

Sala das sessões, 7 de dezembro de 1912.-P·ires Ferreira.· 

N. 5 

Onci.; convier: 
Fica o Governo autorizado a empregar até a quantia de 

20 :OOOS para a aequisição do mobiliario do novo edifício d() 
Quartel General da 7" Região, no Estado da Bahia, sahindo 
essa importancia da verba- Obras militares. 

Sala das sessões, 7 de dezembro de 1912.-Luiz Vianna. 

O Sr. Francisco Glycerio ( •)-Sr. Presidente, o nobre 
Sr. barão do Lueona, antigo ·Ministro de Estado. visitado por 
um l'eprcsentantc elo jornal O hnpa1·c·ial, entendeu poder re
volver cinzas que J::í se achavam d'rias sobre factos relativos 
ao Governo Provisorio da Republica. 

S. Ex., na sua investiga(!ão das causas que deram em 
resultado a quécla do general Deodoro, visou duas pessoas, 
dous 1homens políticos. · . 

Essas pessoas süo o .Sr. •Prudente de Moraes e o orador que 
l!l.este momento dirige a palavra ao Senado. 

E nüo teria motivo para occupar a attencão do Senado, 
referindo-me a factos que se passaram na administração do 
Governo Provisorio, si não fosse arguido talvez de trahir a 
boa fé do marechal Deodoro. 

De factos. geraes daquelle Governo tenho-me abstido de 
tratar, porque esta tem sido a minha regra invariavelmente; 
e abstenho-me do alludir a esse período da Republica, ainda 
muito recente, appellanclo para o futuro, que só elle poderá 
dizer dos factos que alli se deram, com serena imparcialidade. 

Não o entendeu assim o Sr. barão de Lucena. Estudando 
as causas da quéda do marechal Deodoro, deu como principaes: 

1", a opposição movida no .Congresso Constituinte e chefiada 
pelo Sr. Prudente ele l\ioraes contra o marechal Deodoro; 

zo, uma concessão que eu fizera, na qualidade de Ministro 
da !Aigricultura claquello Governo, a uma companhia denomi-
nada- Hydraulica. ,... . 

O .nobre barão não parece um historiador perfeito filiando 
a essas duas causas a quéda do marechal Deodoro, tanto mais 
quan Lo nlio pó ele ellc ser perfeitamente imparcial tratando-se 
da quécla claquelle illust.re Presidente da Republica, uma vez 
que S. Ex. era o Ministro principal do seu gabinete .. 

1(*) Este discurs<' não foi ;:evisto ·pClo ·orador._ _ 



Gu1no di~s~~. ::-1t·. l'n·~ident•~. eu não vil.·ia e~Lud:u· aqui 
í'aelos JJistoJ•it:os que S<! J'elaeionam eoJn a viela elo t:ovel'JIO 
de que• •J'il( pal'Le si o noi)J't~ barão nrw tivessu eommet.Liclo uma 
g'I'tlXL~ in.i usLi<:a {;Ontra a minha JH'Olli dadu admi n i~trativa. Ui:' 
esta a uniea l'lll(ão qut! me obriga a ot:eup:u· a altenl'fw dos 
meus iJJuslrcs coJJegas. • 

Assim G, Sr. Pr·esidente, CJLW o 81·. J.nwrw de Lueenu. de
clara, com todas as ldtms, eom a maio1· set·t~rliclade deste 
mundo, que eu promulguei um clet:reto a favor Lia Companhia 
Hyclrauliea, Jazendo-o publieat· eom a assignatura ele Doocloro 
quando, de J'a:clo, o marocllal nüo htwia assigmHlo semelhante 
decreto. 

A J•ol'ereneia não püde SCI' mais g'J'll\'1•; n falllo não ,j 
Yet·cladPit•o, pl'ol·a.vtdlli<'JJLe, ll<'lll nu Lt~niiln ieniiii':llll.:a tltdlt:. 

•Posso. alitís, .;:::u·anlir ao Snnadn que• u LlaJ•ão du Lueena 
!'ar. tnn ,iuizo ·muito ei'I'OJWO ela I'H!Hwitlatlc• inLcllecJ.ual dn 
Deodoro, poi~ a vel'dadt.~ ,j qm•. llf!.!l'IJUm ;l\Uni~Ll'O ele J!;sLuclo, 
janwis J:OliS<'Sll iu do Clwl'o do GoveJ·no l'J'OYisot·i·o nssignal.ura, 
eunLJ·a a sua voularl,~. de quaii]UCI' clr!el'f'i.o. 

U mat·uehal Deodü!'O Linlm n espil'iLo muito e~dareeido, 
uma vontade ele 1'et'I'O c sui'Jieicnle pmt'ira do uclminlsLru(!ão 
publica. 

Sempre que tinha alguma opposir;.ão a ofl'erecer a qualquer 
mccllcla proposta por seus eo!legas; :!'azia-o com o maior desas
sombro. !Não era homem que dósse ouvidos a m.exerkos; 
tratava com os membl'os do Governo Pt·ovisorio eom a nmiot· 
eleva•ção e Lambem a maior J'ra·nqueza e sinceridade. 

Mais ele uma· vez deu o sen asse.nlimcnto, niío t;stando 
perJeiLamente eonvcneido, mas pelo desejo que elle sumprc 
demonstrou ele prestar: homenagem e eonsiclet·açrLo aos seus 
wl!egas do Governo J)rovisorio. 

Ainda mais, Sr. Presidente; o i\lar·echal Deodot·o era um 
dos membros elo Governo Prov.isorio; tinha o seu voto i-ncli
viclual. Nas que,tões ela maior importancia o gravidade o que 
prevalecia não era o v o Lo ele S. Ex., era o v o Lo da maioria 
dos seus c o !legas. 

:Seja dito, todavia, que pelo alto respeito que c,lJe 11os 
inspirava, nunca Jaziamos uso dessa nossa ;J'aeulclaclo, porque 
elle púr sua vez .iamais fez uso rlo seu vN:o contra a opiniã.o 
manifestada pelos seus collegas. 

;A vida elo Governo Provisnrio, salvo um ou oul.ro caso, 
eor1·eu na mais perfeita trancru iii idade e soliclarieclade de üS
J'orcos para que pucles,;emos ·ObtcJ' um cabal desempenllo da 
nossa missrw. 

l\"aturalmenle, quer o marechal Deodoro, quer os oull'OS 
membros do Governo Provisorio. trans·igiam na solução dos 
differentes fado,;; que preoe{·uparam a no"sa alLençii.CI: mas, 
o que é (;xa.eto é (!tl''. S. Ex. era cl~; urna ud..anidarJe •· de uma 
atten(;.fto em rf'laçiio ao,; ~eu~· coller,:a,;. que a~ 1 HJuea~ vt~Z(•;; em 
que elle dissentiu clt);;t.a nol'ma àe eondudn. no;; eau~(JU ,:uJ'[.IJ'eza, 
P9rfJUC a regra era ela hru·monia ele vistas entre ~. Ex. e os 
deri:uiis l\lCmbt·os do Governo Prov'isorio. 
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... 0 B~·· har·:io de Luc·c•rHl, por·tanlo. ir·r·n;.;-ou uma gr·ave in
.J.~l~lll;a. a rut•nror.·ia dc·s~'' ilonwm illu~lre, suppondo que elle 
iur·a en!-'aZ df' l"'''"tar· a sua as~ignat.ur·a a adns que não est.avarn 
d~· HL'eur·do eur11 a sua eort.~e it•.neia e eum u s~:u mudu de atll'u
cwl-o:;. 

~·.r.·. l'resitil•nll', devo ck·elar·ar· que não Lenho memol'ia r.Jo 
qtw ~" passou t•rn ciPLallle ern t·r•l:ll;t'w li. alludirla .eompanilia 
ltydr:aulrea. Pn:;su, todavia, gm·ant.ir.· que os actos por· mirn 
lH'tlLII·ados. ''111 l'l'ia(:iio a essa empr.·üza, ·Corno c•m relação a. 
uulras, o lur·arn t.lt! mais pleno accõrdo com o eltel'e elo Gover·no 
.l~r:o,·!sor·io.: . Si, poi'L•m, t•xiste alg·urn clec!.'clo publicado no 
l.nm·w 0(/ICI.ol eom o nome elo ·!llm·eelml, mas que ele facLo não 
eou.lenha a ~ua assignatun1, ao bar·ão de Lueena compele clat• 
~:ssa 1 >r.· ova. 
. Sr. .l'resiclenle, o Lar·ão ele J~ueena está csqueeiclo elos 

J adoti LJU<J H e passa1.·arn ao tempo da sua administração. 'E'lle 
pJ·ovocou, nalumlmente sem n querer, uma terrível tempestade 
de opposil.;.ão ·eorlt1·a si, e que cle\'C eslm· na memoria. elos homens 
)IO!itico~ do pair. e notadament.IJ de muitos que aqui no Senado 
e:;Lão Pl'(•;;ontes ainda o qun J'oJ·arn opposieior1islas a S. Ex. 
A sua poliLit!a, a sua ac1;ão, n ::wcenlo de sua aet;ão poliliea no 
~-:over·po elo illar·rJchal. se dest::wava por· tal i'ór·ma, que por 
1sso lllt's·mo ullu oceupava a pr·imeim linha e de tal modo, 
que compt·Çlmettou, perante a opinião republicana, a conducta. 
do l\lareehal Deodoro, arrastando eontra. si a opposi~~ão dos 
proccr·es ela llepublica c elos mais eminentes homens políticos 
quo vieram elo Impcrio e se Jigar·am ú opposir;ão contra o 
Sr. barão elo .Lucena. · 

E qm.ndo es~a siLua(;lio chegava a seu Lermo, quando a 
opposit;iio CJ'a mais vehcmcnlc, deu-se um ~raeto ele que o barão 
de Lueena Lal\'L'"- não se rC'cor·clc. 

Tr:lLava-st• de ·mandar· J•ecolhet· os salclos elo '.l'hcsouro a. 
um Jmneo ~hamado de Gt·eclito Universal. Ao ltJmpo, ;;e disse 
que isso foi a eausa da revolta de 23 ele novembro. a,iuclada, 
naturalrnenlc, pelo J'aeto prineipal da elissolu\:ãn elo Congresso. 

Sr. J'J·esiclentc, cu acho que o S1·. bart'to de Lucena devia 
eo!ll:ot'J'ut' enm seu pat.t·ioLisrno e pruclencia· para esquecer esse 
facto Lt·emcmlo ela politica, da viela ela Hepublica, facto que 

·cabe exclusiYamenle ú sua responsabilielaclc. Se não fosse a 
dissolução elo Congresso Naeional, nós ,não teríamos tido a. 
primeira J'ev.olução, que se Jez a 23 ele novembro, que foi a 
pJ•irneir.·a ela ser i o de rovoluções que se seguiram. 

Quc:m foi o eausaclor ela revolução? quem foi o causador 
ela elissoluçfi.o do Congresso Nacional? O Sr. Marechal Deodoro? 
Não. Esse hornern não Linha nenhuma ambição, era um homem 
inl.repidn, cor·a,io~o. port\m leal. :.E.ntretn,nto tinha, aper.al' ele 
sua Yonl.ade tlü J'er.'l'·O e do seu espiJ·iLo esclar.·ecielo. uma en~
:l'in:nça illirniLada no llat·ão ele Lueena. Foi devido ti suggcslao 
desse 'homem pnlif.ir:o- a flUem me refiro eom o devido )'CS
peiLo -·- qu" so ft.!Z n dbsoltH.:fin do Congresso, eultm maxuna, 
que clrvia dc•l.pr•m i na r: a ;-::. gx. um silencio ma i.~ prudente e 
.mni;; pai r·iotil'b: 
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Sr. Presidente, fui eu o membro do Governo Provisorio 
que determinou u sua retirada; me oppuz ao deCI·elo de :;a!'anLia. 
de juros para as obras elo porto elo Torr·es, ,no Estado elo Rio 
Grande do Sul. Foi por isso que o Governo Provisorio se 
retirou, mas nunca cortei minhas relações pessoaes ,com o 
Chefe do Governo Provisorio. 

Quando, na primeira assemblóu .ordinaria, tive de pro..; 
'duzir a defesa de meus netos, Jil-o longamente, i'azc;ndo respei
tosas referencias ao i'l'!arochal Deocloro, e taes oram minhas 
relt~Jções com S. Ex.,. preste bem attonção o Senado, para 
julgar da injustiça do juizo que me ó feito pelo barão de 
Lucena, que, quando se tratou da eleil}ão elo primeiro Presi
dente da Republica, eu tive necessidade de lançar mão de um 
estratagema para tirar de sobre mim a suspeita de que ia 
votar no Marechal Deodoro. 

Como V. Ex. sabe, Sr. Presidente, .os meus amigos 
sustentavam a candidatura do Sr. Prudente de Moracs, e os 
paladinos dessa candidatura suspeitavam de que eu ia votar 
no Marechal Deocloro da Fonseca. 

Foi preciso que eu fizesse a minha .chapa e a entregasse 
aberta, ao Sr. coronel .Toã.o Neiva, então um elos secretarios, 
a quem pedi que a lêsse, fechasse e só me a entregasse no 
momento em que cu devesse collocal-a na urna. 

!Apezar disso, porém, os meus amigos, os sustentadores da 
candidatura ·Prudente de 1\Ioraes, pelo menos dous de!les, foram 
até junto da mesa para ver si podiam sabor em quem votava eu, 
taes eram as minhas ligações com o Sr. l\Iaroc hal Deocloro. 

!Ainda mais, Sr. Presidente, Quando rebentou a revoluoão 
que de facto o depoz, eu fui :ís reuniões elos opposicionistas, 

· e alli votei contra a deposir;ão do Marechal Deodoro, como 
contra a deposição elos governadores de Estados. a começar 
pelo Sr. Americo Braziliense, então Presidente elo iEstado de 
S. Paulo. 

Estes factos constam elos A.nnaes da Gamara dos Depu
tados. 

Naquellas reuniões eu propuz que organizassemos um 
partido de opposição legal e constitucional, tendo -como pro
gramma a eonstitui·í;ão dissolvida pelo decreto clictatorial do 
Marechal Deodoro. Esta: foi a minha opinião. 

Vencido pela maioria dos meus a:migos, mantive-me em 
uma situação plenamente secuncJaria: minha acção ni1o· teve 
rnenlmma evidc;ncia no 23 de novembro. As diligencias a que 
procedi, foram por ordem c segundo o critcrio dos meus amigos· 
e chefes; não tive ncn~1Uma dirccoão neste assumpto. · 

A minlha acção politica comeoou a apparecer pela minha 
substituição na Camara dos Deputados ú direcr,.ão que alli 
tinha o Sr. Aristides Lobo, J ú quando tocava o seu termo o 
governo do Marechal Floria no. 

O Sr. bari1o de Lucena ó in,iusto, portanto, attribuinclo-mc 
guerra aberta ao Marechal Deodoro. 

:Não tem tambem razão S. Ex. quando se dirige tão acre
mente ao 1Sr. Prudente de Moraes. De facto, o Sr. Prudente 
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cl? NoracB CL':1 ft::lllcamr~nLc co11Lroa.rio ao St•. ~enr>l':ll Deor.Io 1·., 
U<t _1: unsu~:a r• n.u ~~·. lmmo úe .Luct;t~tt; aquullr: dl~lsLre pauli~La. 
)JO_H>Ill, i"l' •. i'l'P~Idunl f•, (J:ll'U a,;:'; I !H j)l'Ol:t'<lt:L', ,I{IIU:liS J:HII'ULL 
llliW d_e llll: lU ti l] LW illÜO :l't>;;Si!lll l'úg'UÜU"Jllell L c pu) i l.icos. . 

. il~.1s, SI'. l)J.·esidLJntc, .o que cu dcse,iava expu!', não sú cm 
mmhn. tlcl'l!~f!; c um o pa1·a t.mnLcsLar ao nobre St·. barão ue 
Ltwcna_ a vcJ·clarJe das suas cunLJhlsúcs em l'elat:ão ás causas 
tleL•Jt:mlllantc~ lia quéda do governo do St·. lllal·cchal Dcocloro 
da .L~'onscca,. 

•Dem:.Li~1 SJ·. Pt·es idt!ttLe, quando sü Lralou da canclidaLut•:t 
de:;se homem_ a Pres.idcnLe ela .Republica, o encatT.egttdo de a. 
le,vanlal' cm ~. hlulr:y 1J'ui eu, c o Sr. Julio ele Castilhos .no 
1_bo Cll'ande do .Sul. Da(]Ui I•:U'Li na qualidade de membt·~ do 
Uovct·no •Pl'o~'isOl'io, e om um banquete que me foi oi'l'erecido 
em S. Paulo GU }wanLei aquuHn candidatura. 

Poste1·iormente a· este facto deu-se a lucLa no Congresso 
Constituinte cnlrc os meus amigos e o Marechal Dcodoro · 
ahi fui sempre opinião ven~icla, pois sempre entendi que ~ 

. PL"esiücntc dr~via sm· o i\larechal Deot.loro. Nunca tive hesitação 
sobre isto; vencido, porém, submclLi-me :i direcção elos meus 
amigos. 

Como sabem todos, c ha pouco repeli, na Constituinte não 
tive ncn h uma pm·cella de dir!lc(;ão politica. Na minha pr.opria. 
bancada paulista era cu dirigido pelo Sr. Campos Salles. 

:A.'quelle grande llra;dleiro, o ll\[areéillal Dcocloro, sempre 
prestei as minhas homenagens, e tratando do golpe de Estado 
aoraz-me verificar ·que S. iEx. compre'bendeu a gt·avidade da 
sua situaçlio muitos dias dep.ois de consummado o att.entado 
contm o Congresso Nacional. 

Quando se pronunciou a revolução de 23 de novembro, 
capita·neada por políticos civis e militares, o Marechal De,odoro 
tinha a seu favor gr11ndes recursos militares. Elle podia per
feitamente aeceitar o combate que a opposição lhe offerecia, 
com probabilidade de exito. 

Sabem todos que •OS recursos militares daqui da !Capital 
eram quasi que na sua totalidade principalmente as forças de 
tena i'avoraveis ao Marechal Deodoro. Não lhe faltaram no 
momento con~elhos para que resistisse. 

Núo resistiu porque não quiz, .obedecendo ú. inspiração 
do -seu patriotismo, unicamente. Elle declarou que, para de
fender o poder ele que se achava i:nv_estido, iilão desejava de 
fórma alguma derra:mar sangle braz1le1ro. 

JI:' um modo particular de entender a missão do poder 
publico. . 

lE' eerLo, todavia, que o nobre c distincto soldado havia 
commettido um grande erro dissolvendo o Congre~so Nacional 
e extinguindo a ConstHuição da Republica, mas tambem é certo 
que S. Ex. Linha eleml)ntos de resistencia e della se não uti
lizou levado exclusivamente pelos seus sentimentos de patriota. 

O nobre Sr. barão de Lucena tinha todo o interes8e .de 
não reviver estes fncLos, principalmente quando elle não é 
~oliciLndo por nenhuma circumsta;ncia de natureza poliLica, 
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mns simpli~~mcnlc 110r uma sug~:rcslão elo l'cprcscnlanlo de um 
,ÍOL'llal, que• trm o interesso elo augmenLm· a sua circulação 
']1ela tinelu,.;fi.o de noticias de senswcão; rnas .í:í que entendeu 
o ,eont.Pario disso, espero que S. Jl:x. me :l'arú o 11'avor· de 
pr·oeecli•r.· a uma in\·esliga()ii.O ~~)!'ia, af'im cln au Llwntiear· o Jacto 
a que S. Ex. allude. 

D1•rnai,;, quando rne r•pf.ir·ei do Ciover·no l'J·ovisorio, o meu 
suecPssm· fui C!Xtwl.arnenl.u o Sr·. !Jar·ão de Lu~.:ena; dPYI!, pur
LanLo. LP!' S. iEíX. PlemenLos para ,julgar· JWt·t'oitamente bt•JIJ ela 
minha eondueta, eleve ter· documentos em seu poder·, ou pelo 
menos inl'or.·mavües colhidas dur·ante o tempo em que offieial
nwntiJ pl'esidiu o t1nligo ti\linistel'io da AgTieu!LUl'a. 

1S. J~x. pode!'tL fa)\Cl' a prova mais t;ompleta de quu eu 
por·ventul'a tivesse uma ou mais ve)\es Jeito publicar.· clet:l'etos 
no Diario 0{/'icial seur a assigrmLum i.·eal elo l\lar.·e~.:Jral Duoüoro. 
S. Ex. il a isso olwig·ado por dever.· ela ~ua pr·orll'ia llom·a 
ll'!SS(Jlll. (Jiuito ben1.,: rnulto bc·m .. ) 

OnJ!El\l DO lHA 

:l• cliseussiio ela pr· :loosiçiio ela ·Gamara tl•J~ DtlPllhldos 
n. ~:G, ele UH2, auLoriz:wdo o Pr·esidentc da H.cpnblica a abrir, 
pelo ll'linisterio do lnr.el'ior, · o credito extraordinario de 
.10:000$, para acquisição de uma lancha a vapor destinada ao 
serviço· da Inspectoria du Porto ele Santos. 

Appr·ovadn, vno set· st·hmc·l Lia a a sancção. 

l\Ef-!"'A;\Il;::-;"TO ·rm P!tESCHIPÇ:\0 EM F.\VOH DE F'I\.1:\'C!SCO SP!mEDI:i.O 
!WDH!GlmS VM'. 

2" discussão elo projecto do :Senado n. 7R, de I!ll2, ~t~Lori
zando o Presidente da Republica n. mandar pagar ao capriao de 
mar c guerra J<'rancisco Spcridião Roclrig·ucs Vaz a difi'crcnca 
de soldo que deixou ele perceber ele 27 de novembro do '1882 a 
·10 de julho elo corrente anno, abrindo para isso o crerlito nc
cessario o dnnclo outras providencias. 

He,ieitndo. 

O Sr. Pires Ferreira {11cla: o'l'llcm)'- Sr·. IPl'esiden.te .• Lr'_9.
'la-so de um acto de ,íusLiça: .pm· isso poço a V. Ex. verrfJCnça~ 
ela votação, pois como V. Ex. sabe fui ou mesmo que reclamei 
fosse nsse projecto, depois de approvado, ú. Commissão do Fi
nanças. 

Procedida a verificação da votação, é confirmada a re,ici"" 
çuo do projecto; 
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ConLinunç·rw da 2" di8cussão do pro.iecto elo Senado 11. 7 4. 
du 1!11:!, eoncedenclo ao DI'. AnLonio Joaquim Pir·es de Cm·
vn!!Jn P "\llmqet"qLw, .iui;r, da 2" Vat·a F'eclernl clesLn. Capital, 
~'!i~ llll':t.l's "'' !it!I'IH;a, t!Oin orciPnndo, paJ":t Ll·nl.nmenlo elo saude. 

A pi' J"nYnclo. 
};· i!,!TJnlnlt•ni'J nppt·oyncla n seguinte 

EMENDA 

Onrh• t:onYiet·. ncere~ccntc-se: 

A eonl.nJ." d" ·l de clewmht·o do 1.\0l'L"CnLe nnno, com Lodos os 
yen tJÍ men Los. 

O Sr. Pires Ferreira, (Jlcla orclem.) requer e o Senado con
(•etle di~JH:nsn cl1: inLe1·~licio pnrn a :3" discussão. 

11'\STI"I'UTO POI.Y'I"I'CUN!CO Dll ,TlJ!Z DE FIÍ!U 

ConLinunr;ão dn 3" discussão da proposic.Ü.O ela .Gamara dos 
Deputados n. Hí~. ele HlOO, declarando ele ul.i\iclncle publica o 
Jnstil.ulo Polyteclmico cl13 Juiz de Fóm. 

O Sr. Francisco Glycerio começa c\izendl) c;uc est:i cm 1d:is- · 
.eussão o pt•o,j·ecto que declara de nUlidade publica o Instituto 
Polyteehnico de .Tui;r, de Fóra. ·O• qual tem parecer favorave\ da 
Commissf"~ao ele Jnstrucção Publica e uma emenda of.ferecicla pelo 
nobr·e Sunador :,\tendes de Almeida. Contra esse pro.iecto tem-se 
],,vnntado n opposiçiio, por supjm-r·cm que elle traz augmento 1d<e 
dcspeza, o que não r.' verclnclc. . 

O ca•so ti muito simples. Tmta-sCl de institutos de ensino, 
ncnclcmias ele Commercio c institutos po\ytechnicos nos Estndo·s. 
regidos fiO!' um pt.·og:ramma, organi;r,ado de accurdo CJom a lei 
que concede as regalias ele serem considerados rd;c u Li! idade pu
blica r:ertos e determinados cstabclecimen!Jos ele ensino·. Sobre 
'~11c a-;:sim se exprimiu a Com missão ele .Tustiça: 

«Esse Instituto, di?. a Commissão de .Tustiça pelo 
orglio do St· . .Tosrí Bonit"nci'O·, na outra Casa elo Congresso, 
Lum pot.· fim mini;;trar a seus a\umnos a instrucc;ão ne
t•r~~,mria pnm o l'Xül't.:ieio da 1wdl'issão eommerdal. El\c 
L''lll dou;; eurso~.: o geral. ha·bilitanclo parn o r~xm.·cicio das 
:J"ulw(!ÚC'>< de gu:ll'da-livro;;, perito .iuclicia\ c t!Jll])l'rgos 
ele ra~cncla: e o ouLro, superior, habilitando mais JHtl'lt os 
eat·a·o;; de• agenlP;; eon;;ulares, J"unccionarios elo ~linisLerio 
do Exterior, actuarias de companhias de seguro, eLe.; e, 
altim desses cm·;;n;;, ·ha um preliminar, ele adaptação para 
o prcparf• do;; quP sr df'stinnm ú nml.rirula no ·rnrsn 
g'('.l1 :l 1 . » 
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'bra, institutos que rliio eslo 0nsino sem cuslar Ulll vinl.elll 
:'i N<u.:fío, POI'(jtlrl o eusleio {, l'l'ilt' por sul1S~1'ipc;i'io pnt·Lic\itlnr·. 
nfío podem tl!dxut· do st~t· dt•e!ill'ados tlf\ ul.ilirlatlo pttldic·n. 

Quauclo o .orador osten" ui U rnamc11Le no EsLndo que rupt·e~ 
senta, visitou a J.!:stJoJn. d·~ ·Goniulcreio, onde vcril'ieou lJ uo al li so· 
esLuda r·caJmonlü, pois tcYc ovportunielude de apl'l·cint· Yaria.s 
pr-ova8, que muito agradaram ao orado!'. 

Esse instituto, que ú l'rcqucnl.ado por cerca de du;r~,ril.n!l 
alumnos de l.oelas as classes, não Jnrn ncilhuma suJwcnr;ao dtL 
União, nem- de outro quttlqucr cofre rmJJJico. 

Dcantc do qUe acaba ele relatar, não ú ,justo que o Senado 
venha nognl' que seja esse estabelecimento de ensino de ulili.
darle publica. Si quizet·em .objectar que, declarada a uLiJicladc 
publica, vem c•llo amauliii lmsea1· sub\'ent;ão, CJUO não doem. l\las 
o .que não é louva\·cJ é que qucirum negar essa regalia a que 
tem todo o direito. 

"\ um apm·Le do Sr. i\Icnclcs ele "\lmoidn, peJ.•gun Lrmdo qual 
o fim da utilidade publiea, o omdor J•cspomlc que o que elcsrjam 
ac]uelles ciclacliios patriotas, dedir;aclos ao ensino publico, 1) que 
os poderes nacionaos declarem que os seus institutos são de 
utilidade puJJlica; ou trn cousa não pediam e1n seus req.u cri
mantos. 

"\ legislaQão a que se rol' ore o decreto n. 130, ele janeiro do 
1005, estabelece precisamente as conclil}úcs que .caracterizam a 
utilidade publica desse insLiLuLo e essa mesma lei consagra as 
vantagens que a ossos insLitul.os ca!Jom, nüo figurando Clltro 
e !las nenhuma que se refira (L clespeza. 

Pergunta, então, o orador o que responderão os Senadores 
quando os cidadãos dedicados ú instrucr;üo publica, perguntarem: 

-l\Ias, vós, Senadores, negais que nós metlamos hombros 
a· uma obra do l'er:feita ulilidadc publica? 

Eml'im, vae senlar-se para ver si na réplica elo ·nobl'o Se
nador pelo l\Taranhão encontra resposta que de,·erú dar futu
ramente quando fôr, por acaso, interpellaclo. 

O Sr. Mendes de Almeida- O Senado resolveu, adoptando 
um projecto ele natureza geral que dopenele ho,ie de parecer 
e v.otação na Gamara elos Deputados, estabelecer quacs as con
dições para ser .considerada uma inslituiçiio de utilidade pu
blica, permiLLindo que todos os institutos que estivessem 
organizados conforme essas regras clelerminaclas cm principio, 
:fossem cloclaraelos ele util.idacle publica, preenchidas as refe
ridas formalidades. 

Em consequencia disso o Senado mandou que ficassem 
estas proposições todas que agora voem cm lisLa da ordem elo 
dia ele 'hoje, aguarclanelo a solução desse projecto, porque cllas 
estariam ou não sob a acr~.ilo claquclla delibcra(;ão, e conse
gu intemcnte seriam consi clemdas con<formc cntiío nos pm·ecessc 
melhor. 

Ora, senhores, este proJecto depende apenas do voto do, 
Camara e ú [),nciosamcntc espcr:acla u respectiva solu(:.ão. 
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. Se nenhuma vanta;:;cm l1a, nem e1:1 posso saber qu:.~l possa 
lmvcr, cm \:otannos a;;·o1·a esta~ propo~H;ões, qual a desvantagem 
que havcra cm cstJerar o Senado a solu~.ão que a Gamara 
1·eso!ver dar so]JI'C este assumpto. 

Votado aquolle projecto pela Camm·a, então serú a .occasião 
de virem estas fJI'opo~içú~~. a c~ebato, pol'quo ~mliio poderão ser 
emendadas com as JUStlJ wa(!oes que as ICls desta natureza 
devem conter. 

Alúm elo mais, Sr. Presidenlc, que é que querem os pro-
motores do Laos clecisúcs? 

Um simples iitul.o honorifico? 
~\ ofl'icialização do ensino? 
Determinar as vantagens ospociaes que elevem existir em 

favor de t!ws institutos? 
Si é um simples titulo honorifico, não clovcrnos estar per

dendo tempo inuLi!rnonLo, pois a ConsLiLuição não tolera Laes 
excepcúes, si se trata ela oi'i'icializaoão elo ensino, o projecto 

. 11ão deve ser approvaclo porque ainda ha pouco, IJOI' occasião 
da ultima delegação que demos para a refol'ma do ensino, este 
foi desoffic.ializado pela clmmada lei Rivadavia. 

O que os promotores desta cle.cisão querem, Sr. Presidente, 
todo o mundo estd. a ver, a franquia poslnl o telographica, e 
mais tarde, sinão jú, subvenção do~ coi'l'es f•~Llerac~, o que virú 
augmen I. ar gr·andomonte, gravosamcnto, as clospezas nacionaes. 

A declaru(!ilo do uti!idaclo publica, sem estas posadas con
~equoncias, •.! comploLamonLo ãnoclyna, nenhum valor tem, e, 
portanto, com a devida venía, nã.o a elevemos c! ar. 

0 SR. BUENO DE PAIVA-E por •que •negar? 
O Sn. •F'BANCisco GLYCEJuo- E' um premio de anima•;ão. 
0 SR. MENDES DE ALMEIDA- Si SO trata ele um premio, 

estabeleçamos desde já ·em .que eleve consistir esse premio, 
si em din'heiro. si em franquias, porque a simples declaração 
-utilidade publica- não representa nenhum premio. Melhor 
é .que desde já consignemos no or.;.amento, por.que no fundo 
é isto que se .quer, quaes os favores que esses institutos pre
tendem. 

O ,que se .quer, Sr. Presidente, assim manhosamente. é 
agora .que o ensino está desofficializado, coiiocar uns institu
tos superiores aos ·outros. Não é, portrunto, justo que. agora 
que esta~nos procurando arrecl~r do Senad~ .a 'yoncessã.o de. Ji
IConcas Impensadamente, que1ramos offlCJahzar o ensmo, 
quaÍ1do é fn;cto que. neste paiz I~ a muitos· e J21UiLos ins.ti~utos 
de ensino .que d1strJbuem gratuüamente o pao do esp1rlto a 
tantos que lhes batem t't porta, e, apezar disso, os directores 
desses institutos não solicitam illerrhuma especie de favores, 
quer elo governo ~ent:ral, quer dos governos. estadoaçs. . 

Não será, p01s, .Justo que agora que Já possmmos até 
universidades o faculrladcs que dão diplomas mediante o pa
gamento ele 60$000 . 

.O SR. BUENO DE .PAIVA- Não faça V. Ex. n. injustiça de 
confundir esses institutos com essas faculitades, 
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_ O Slt. -'l"xDEs 1m AL\LEIIH- Não pretendo Jazet· iujustic.a. 
O qur• eu dt•t:lai'll ,; .que ·niio ,; conyeniente esLannos a Jazer 
conru~süe~ ~Jiw niio fieam i.IL•m ao Congresso, em .eonLt·aclit:iío 
tt deiJbeJ·a~.ul•s pot• C'!le tomadas. 

. Um dc~~l!S pt·o.ie,dos que aqui yão a debate, Sr. Presidontc, 
UJZ que se1·ao re~onll('eidos. eomo de camctot· oFI"kial, os di
]J!omus eunl'e1·iuos ·pr•lu I'I!S!JL!etivo insLituto, ma,; llLis niil) pu
d!-!mo~ lumm· isso nmh; t'lll eonsidet·tu~iiu, por·qup a h•i du uu
::;ulo aea!Jou :eom lodos esses diplomas . 

. Por que razão 'IHlVl'lllOS do os rostalieleeet· novamente ? 
Então sc•jamos J'J·aneos, doelal'emos sem eJfeito a lt:ila

mulla lei du enshw. feita pelo .Poclel' Ext)CULi\'o em vit·LuJe de 
autor!zar:ão elo Congt·csso . .!\las se aelopt:'11nos essa ot•ienta~ão 
da le1 como COII\'t'lliente. eomo yamos interpor de eeJ'to modo 
ernbara~'OS :i clt!SOI'I'kializat~-iio do ensino, estabelecendo pam 
alguns des~t·s insLiLulo~ o J'ceoulu:eimcnto ele eanwlet· o.IOI'ieial 
lJOl' lei elo CungJ·P~so. 

De modo que tt~1·emos o ensino ol'l'ieia! re.conlir•eitlo pot• 
estas pr·oposi~õt•s ·e deseonlteeidu pel<i lei 1/ivadavia ! 

O Sll. FH,\NCISCO S,\ -De sol'Le .que o Congresso tem ele 
obede~et· ao Podt~t· Ex(•cutivo ·? 

· O ·Sn. :\JgN,Dt;S DE AI.~\I.EIDA -l\'ão, ·senhor, nem isto 6 con
clusão a se LiJ·al.' rJos meus ar·g·umenLos. O que eu disse 1'oi que 
o Congresso autorizou o Governo a fazer uma lei, estabele
cendo as suas bases. Não disse .que o Congresso devia obe
dC!~er· ao Poder Executivo, nem isto é '~onclusão a tirar elas 
premissas elo meu discurso. 

O ,que c'ú penso e que, clcsele .que lJr, uma orentação l'orma! 
quanto ao cnsi1no, todos esses institutos devem se adaptar a 
clla. As pJ•oposi~-ües, pois, ·constantes da ordem elo dia não 
rrodem met'l'CCl' appr·ovtv_:.iio -elo Senado. 

O Sr. Francisco Glycerio, voltando ü tribuna, diz ·que a 
impug·na~:ão :contm aquellas i:nstitui~\ües ,} ainda um vicio da 
e entrai izat;.ão. 

Nas local idades elo .interior aquellas escolas são devidas 
ü iniciativa particular, sem nenhum auxilio elos poderes pu
hlicos, mesmo porque ellas :não se animam ou não se abalan
çam a peclil· subvenções. iE:ntrclanto, nesta Capital, o Insti
tuto Commel'cial, s6 porque cstú na Capital ela ·Ilepub!iea, 
tem 100 .contos ele subvcn(;i1o ( trocam.-se a.]JG.I't'cs), ao passo 
que os elo Intel'ior elo Bra;(iJ, ·sô por.que são .do interior, 1c.omo 
si vivessemos em plena centraliza~ão, estão ao completo eles
amparo ·elos podt~r~~s publieos, não mm:ecr!ndo -ser attendidos 
nem em um. ravoJ• pu mm ente •lwnoriJico, -pelos legislado!'es, 
ltJhamaclos embaixadores dos Estados. 

O .cJecreto H.ivadavia deso.fl'icializou o ensino publico, tor
nando-o livre: entretanto, as escolas superiores conti,rmam 
subvencionadas pela União. 

O Sn. VIt:'t'OIUNO i\lo;<;rmmo aparteia, ·di7.endo ser este um 
r·egimen dr l.i·nn:o;if'(.'fin. nn CJlW n nrarln1.· cli;( qun Pllü o ti de hn 
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Ll't':-i all·llo;o; JIUI'tt eü., uiio ~~~ sa!ll'iitlu a~.'· <Jlllllidu il'ú L'SSlt li'all-
SÍI;Úu. 

,\ c•,;,;a ·il!JS<'l'VU<.:ão tio lll':ttiol', n :-;1', \'i.:·lcll'i-:lll .\lonl<!il'<J 
I·csponue dizcmlo iWl' quaudu lil·<·ruill' os <!sla!Jei<:·~illiUIIlos su
pel'iDI'Cs of~OIIStiluido O seu pUI.i'ÍiliOiliO, 

ConlinllanrJo, diz o St·. Glyecrio não eotnpt·clwnuct· eotno 
csf.t\ia a Ultit1o ajudtwclo as cseolas supl•t·iut·es a Jazei' o 
seu pall'irnnnio. para, depois, <n[w sct.'t'lll '":sacias ao or<;a
ll1ento da ll<•publka, despcncluuclo nisso. ma.is tlu mil conlos, 
o quuinun o;; l<•gislaclorcs agot·a negat· aos insLilulos parti
culai'l'S o sirnpl<•s lilulo do uliliclaclc publica. 

O Sn. VrC"iül\lXO :lloN'I'J;mo- Qual o objceLi1·o dessa utili
dade vuJd i eu ;! 

O Sn. Fno~NCisi:O Gi.Yt:EitiO- Isso <J outt·a :qucsLãu. IJttei'O 
ajwuas mosl.t'l\1.' qw: as <'seolas supel'iut:es, do[lois de livres, 
ainua estão rueebunclo rnil c: lanlos conLos de auxilio; enLre
tanl.u. depois que !'oram cledal'aclas não oi'i'ilciaes, ora logico 
que deixassem de l'l~n>llüt' Psse auxilio. 

A um aparte elo S1·. :llendes ele Almeida, o orador diz 
QLW, ele facto, teve essa iclc!a, L<•nclo a]n·e~cnlado ;i Gamara elos 
Depul.aclos um JWO,ieeto, o qual ct·eava dcspeza. l'\elle, o ora
dOI' libet·tava eomplelanwnl<• as escolas superiores da tutclla 
official, para qure as respeetivns clirecc;ões tomassem o cami
nho que ,julgassem mais conveniente e ercava um patrimonio 
clu oito mil apolie.c•s, ele' mn conto dr• rc:•is eada uma. l'\ão so 
e-olloeou, enLJ•eLanto, no' ponto ele visl.a exe.lusivo e .anLu-pa
J.Iti<'c' de :wxiliat· u~ c•seolns SU!H't'iot·c·~ " ll<!gat· aos institutos 
p:H'tintlat·e,.:; o :;imples LiLulo cl" ul.ilidade t•uLI!iea. 

Ainda mais, a lei de -1\lür:í refel'in-se ao cal.'actct· ol'fieial 
de~ses diplomas, o que não aeonl.ecc ago1.·a, cm que a mal.ül.'ia 
,·, regida pela rcl'onna Hivaclavin; não ha, J10l'lanLo, ensino 
ol'l'icial. 

E termina o Ot't\llot· ·clizcnclo que não ha pot· onde fugit· ; 
rejeitar o pro,iecto em debate, é ctizct· :ís popula~ões elo Brn
zil: Cuidae de nos arran,iat· f;'l'Unde nume1:o ele votos: sôdu 
nossos votanLcs, mas não Lm1cles o direito ele vir lembrar
nos a. Pl'opagancla. elo ensino publ ieo. Dcixae fJIIC vossos fi
lhos vivam na ignornneia: o clit•eiLo ele sabe!' n ele estudar 
Jlt'I'Leneu sr• no,; que l'l.'sid<'m nas enpitacs ou na Cnpital ela 
Jlr.•publ ica. 

O Sr. Generoso Marques ( •) - St·. Prcsiclmile, cu não pre
teudia LomtH' parLe na diseussão · clesle pt·o,iecto e agua!'dnva 
a discussão elo primeiro rlaqur:llcs que Lambem estão na or
:Jt!lll elo dia c• ~obt·e ·os LJLHlt'S c:iL'll ptll'f.'eül' a Comrnissão de 
Ju,;li\:ll,t.! Lcg·j,;la\}tO, Jllll'il .itJ:;lil'ictll' n pal'eer:t· qw: roi j)OI' Jnitrl 
rr:1at.ado; 1nas ob8ervo qu~.~. 11a di:-3ell:o"~ào aqui traYada a J'.:l~,
; ·.dh) do p1'0,Íl'i'lo nl'a P!ll dtdlalt'. !ta nrna r·nniusãu. que• o •.•,;lu
;J,) a. que fui ui:Jl'igadl) fl(l t:al'a~,..·iel' d~ t't•lah.H' d;!tJtiPila Coin-
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~issão me ~l.Jrigu_ u desí'azer. A coní'usão é u seguinte: o pro
.] coto cm drscussao, como o que está immcdiutamentc depois 
na or.dem do diu, dctcrminu, em termos genericos, que os esta
belecuncntos de ensino ll que se reJerem, sejum considerudos 
~nstiLuic~ões de utiJ!d::vd!e publica, uo passo que os outros pro
Jectos se referem a ler de 190G, que concedeu essa regulia :i 
:'-ca~emia •dlo Commercio do llio de Janeiro, estcndenclo-a a 
mst!Lu tos congeneres de S. l)aulo -c Minas, e nessu lei estão 
especificados os favores concedidos e as obrigações, que, para 
este Jim, lhes são impostas. Nessus condições a emenda do 
honrado Senador pelo Maranhão vue ao encontro do purecer 
da Commissão de Legislução e Justiça. 

A razão alle~:rada pelo honrudo Senador pelo Maranhão 
de que o Senudo já resolveu não tomur conhecimento desses 
projectos emquanto nend'er de decisão da Gamara dos Depu
tados, o projecto por· S. Ex. apresentado e upprovado pelo Se
t;lado não chegou ao conhecimento da Commissão de Justiça 
!3 Legislação; a Mesa lhe remetteu taes projectos, sem que 
dclles constasse semelhante declaração e o Senudo não pódc 
ficar tolhido no exercicio da sua i'uncção de legislar sobre o 
assumpto pendente, pelo fucto ele ter si•d!o enviado :i Camaru 
dos Deputados um projecto relativo ao mesmo assumpto. 

Esse projecto S. Ex. nos annunciou que br.cvementc en
traria na Ol'ciem do dia da Gamara, e isto, parece-me, quando 
o illustre Senador por Minas requereu que os projectos fos
sem remettiàos :i Commissão de Finanças. 

São decorridos vinte c tantos dias depois dessa declaração. 
Estamos nos ultimas dias da ultima prorogação do Congresso 
e a Gamara dos Deputados nada resolveu ainda sobre o pro
jecto do nobre Senador. 

Accresce que o projecto do nobre Sena:dor é o unico que 
traz onus para u União, pois .que concede isenção de impostos 
federaes e até estadoaes e municipaes a todos os institutos 
ÇJue forem declarados de utilidade publica. 

Não quero agora discutir o projecto do nobre Senador, 
sinão suggeriria a objecção de que o Congresso Nacional não 
pódc conceder isençiio de impostos ·estadoaes e municipaes, n~o 
póde envolver-se nesse assumpto de exclusivu competencm 
tios Estados e dos municípios. Por consequencia, oneroso é o 
projecto de S: Ex:. 

Entretanto, acho que a sua emenda está no .. caso de ser 
acceitu, ·porque ninguem cogitou, na verdade, úe rsentar. ess~s 
institutos das taxas telegraphicas e postaes, nem da obrrgaçao 
de terem elles os cursos estabelecidos na lei de 1905. 

Por ora limito-me a estas considerações. Em tempo 
opportuno pTocurarei demonstrar cruc os projectos PÇlr mim 
relatados não ferem os princípios cardeacs estab~lecrdo~ na 
lei organica do ensino, nem co!Ji:dlem com o proprro PF~Jecto 
apresentado pelo nobre Senador c pendente de decrsao da 
~~1Jllara.. . .. l .. ~. ·-· .•.. ~··-~ 
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Aelw, portanto, que mlopLada a emenda do nob1·e Senador: 
~usappaL'eee essu o!Jjeeoão arJ_resenLacl;, coutm o proprio PL'O: 
Jecto que se acha em dJst.:u,;,;au. 

Eu, portanto, votarei po1· olla, assim como votarei pelo 
projucto, pois at.:IJO que é uLil; e sendo convenieutu aos iuto
l'OS.:;es do onsiHo o uiio at.:aneLando onus algum ú união, não 
lla raziio vara que o Seuailo o 1·ejcite. 

O Sr. lVIetello coint.:t.'a cle.claraudo não JisculiL' o t~ssurnpto 
do lH'Oj eeto, ma,; apenas .i usü!'icar, cm poucas rnllavms, o seu 
voto eouLL'tu·io não sl> a clle como a todos us outros projectos 
que estão ua ordem llo dia c que l1·atam elo me,smo assumpto, 
qual u ele llcclnrar de utilidade publica um estabelecimento 
varLieLLlar de ensino. 

Os ,que su';iTcuLaJJI o vrujl'elu dizeut que u CougTessu, vo
tando-o, não Jaz mab du que eoueedeL' um LiLulo honoril'ieo 
u esse esLa!Jdceirnenlu. Si assim ,j, o st•u voto Jtiio púdc deixat· 
de sul' eo.ntral'io por adwt· (JLW ao Congres1so Nacional não 
compele estar conferindo títulos honoríficos, quer a pessoas 
:;ingularcs ou collo~Livas. 

Si se lrala, porém, eomu dizen1 oulros, de dar caracter 
ol'l'ieial a e.ssos insLiLulo>, ainda o voLo do orador scrtt contra!'io 
ao pL·oj e c to, porque vae e !lo de encontro á oricntaoão do Go
VCl'HO, c o Congresso, approvando-o não l'artt outra cousa si
não approvar um proj ccLo sabendo de antemão que e !la vae sor 
veLado. 

B isso porque ha um decreto expedido pelo Gove;·no, me
dianLo aulorizaçiio do CongL·csso Nacional, regulando a mate
ria rio ensino, de modo que tudo quanto fizermos em contra
rio é com a certeza antecipada de que não lograrú sanct,iio. 

São e,stas as duas razões que o !ovam a votar contra o pro
,iccto cm dic,bate, bem como contra os outros que se seguem 
na or·dem do c! ia da sessflo de hoje. 

Encerrada a discussão. 

O Sr. Francisco Glycerio - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - ~rem a palavra pela ordem o honrado 
Senador. 

O Sr. Francisco Glycerio (pela o1•dem), occupando a 
tribuna, diz que em .aparte, dissera ao n::l})J'e Senador por M aUo 
Grosso que era expressa na Constituiç:1o a ··om,:Jr:tentlia do 
Congresso para tratar deste assump~o. Eff,~etivaJw.mtc rliz o 
n. 2, do art. 35 da Constituicão da Rt!publhla: 

«,Animar no paiz o desenolvimento das lettras, artes e 
sciencias.~. 

O SR. METELLO, aparteia declarando que dissera que o Con
grsso não tem competencia para conceder titulos scientificos. 

Como se trocassem aJ?artes e o Presidente observasse que 
.QSta,va encerrada a discussão do assumpto, o orador disso gue 



inm!Jem Linha JH'e~sa cm assi~Li1· ú deg-ol!aJ;ão du~~e iuuoeenLe 
1~m·a que elle não Len!Ja g1:•!ncle ag-onia, uwa V1;7. quo u nobt·u 
::l(mador por MuLto G1·osso .Ja dee!tu·ou, eomo orgão do Gon·1·no 
que, approvado o projecLo, elle serú velado velo Executivo~ 

Si u pt·o,jeelo 1'1'>!' app!'o\·ado, o riJ'l\W>J' enJJJ'ia no ali.;·, 
paL!·ioLismo do ehel'e do Pode!' J!:xeeutivo Federal, que eerLa
menLe não o vetarú. 

llojeiLada, vae ser devolvida ú Gamara dos Der1uLados. 

ACADE.I\'l.IA DO CO.I\BIEltCIO DE ~\HK\S lilllt,mS 

GonLinuaoão Ja 3" discussão da proposit:.ão ela CatJtUJ'a dos 
Deputados n. HiO, de HJOO, dctJlarando ele uLilicludc JIUblien o 
curso commercial do Gymnasio Aeademia ele Comnwt·eio elo 
1\linas Geraes. 

llejeitada, v:1e ser devolvida ú Gamara dos Dc·puLnclos. 

AC,\DE.I\HA DE CO.I\l.I\IERCIO JJE POR'l'O ALEGRE 

. 2" discussão da propos1çao da Gamara dos Deputados 
n. 22, de 19'12, tornando extensivas tL Academia de Commereio 
de Porto Alegre ·as disposi({ües da lei n. 1.339, de 9 de janeiro 
de 1905. 

O Sr. Francisco Glycerio - S!'. Presidente, desejo que 
V. Ex. mande o pro.iecto do InsLiLuto de llO!·Lo AlegJ'e. (0 ora
d01' é saUs{e'ito) : 

<t ••• ficam extensivas ú Academia ele Gommorcio de .Porto 
Alegre as disposições ela lei n. 1.339, de 9 ele janeiro ele 1 005.». 

Não tem uada c.om o c.aracter official como tinha o de 
Juiz de Fóra. 

Voto, portanto, pela approvação ela proposioão. 
Rejeitada, vae ser devolvida ú Gamara. dos Deputados. 

ESCOLA DE COM~IEltCIO DE CAliiPlNAS 

2" discussão dn. proposi({ão ela Gamara dos Deputados 
n. 23, de 1912, tomando extensivas ú Academia de Santos e 
á Escola ele Commercio ele Campinas as disposições da lei 
n. 1. 339, de O ele janeiro de 1905. 

O Sr. Francisco Glycerio come1:a dizendo il•aLar o projecto 
de tornar extensivas a Academia de Santos e á Escola de 
Commer·cio de Campinas a disposição da lei de 9 de janeiro 
dr 190o. . 

Trata-se, porLauLu, di;) um projeclo i;;u~l aos outros_. ne
i'cre-se ao:; dous projecLos que dizem l'~:::peJI.o a d)JaS e1dudcs 
de seu E~Lado, muito ebpecialmente ao m:;LJLULO Cl'lado na :;ua 
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cidaue ua La i. Ali i, onde o orauot· e os seus ami~:;-os preg·tu•tuu 
a pulavJ•a ele ot·dem em favor do novo I'egimen . 

. Pot· qssa ép?ca suppun_ham o or·adOI' e seus amigo:; que 
a l.lt:publ tea vr.t·r~t eo~suguu· pr·eeistununt..! a desorganizaNlo 
pohLtea e a~r~mrstraLJva e dar autonomia aos municipio~. 
Os seus paLr·H:ros, amanhã, quando lel'!.:lll a doeisão conLral'ia 
de Senado, Lel'ão o direilo ele clizet· que não fum isLo que o 
orador IH'eg(u·a. 

. l~espondet·ú aos seus patr-ieios e amigos: -1: 'l'ende pa
crencm, lrabalhae, porque ha de vir o tempo em que a opinião 
publica, devidamente eonsolidada, ha de desalo,im· das po
sições ofl'iciaes aquelles que não eompl'ehendem e até des
respeitam vossos direitos. A Republica não podia mesmo 
canso! i dar-se em 20 annos. Faz-se indispensavel um prazo 
mais longo. Mas h a ele elwgar· o Lempo em que os detentores 
ck• pode!', aquclles que são IJlevaclos ús posições ú cusLa dos 
elementos ol'l'iei:ws, l'aiLanclo assim a seus deveres polilicos, 
aos prineipios basiws ela llepublica, hão de desapparccer». 
H a ele acons1~l hat· aos seus paLricios que tenham pacicncia 
c, principalmenLe, que não lnneem mão elos meios extremos, 
p0rque a,;,;im l'neiliL:u·iarn o,; intuitos do~ pocler·osos que ma:s
R:wrar·iam os I iberaes com os elementos de l'ol'ÇU de que os 
Govui·nos dispõem. 

E' este o eonselho que lhe,; clm·ú. lia de vil· um dia em 
que a palavra ele ordem não parLit·ú mais elos palacios do Go
verno, mas da opinião publica. 

E' possível que esl,c,ia cm erTo, mas ainda ho.ie leu cm 
um dos orgãos de publicidade desta Capital, diLo por um dos 
mais distincLos intcllcctuacs bl'Uzileir·os, que a restaur·a~':io mo
narchica é indispensavel ao Br·azil. Quem sabe se isLo é 
uma gr·andc verdade social c politica? Não ha melho.r cami
nho para ~hegar ú restaur·ação do Imperio do que a dcsillusão 
d:1 Republica. 

Continuará a votar· a. favor desses JH'O,jectos, rH·incirml
mentc porque não clescj a concorrer para proporcionar aos 
seus conterl'aneos. úquelle~ que constiluir·am a fonte pr.·inei
pal da propaganda republicana, mais esta desillusão. 

O Sr. Pires Ferreira eome(:n dizendo que mais uma vez o 
illusLre Senador por S. Paulo nã.o o deixou esquecido na ca
deira que oe1:upa e para a 1Qual tem sido r·edf!ito por· :!i anrr1>~. 
sem que a eerteza de nova reeleiç5.o o determine a eruzar os 
braços diante dos interesses elo paiz, parLicula!'mente' do sou 
Estado e, no momento actual, do de Campinas. 

Aeha que o nobre Senador por S. Paulo tem razão, ma.; 
não a ponto de fazer accusações ao Governo, que taivez nem 
saiba do ·que se está passando. 

O simples faeto elo honrado Senador fallat· em vqto n[ío 
basta para justifiear essa aLtitude do honrado Senador, nem 
as allusões ú monarcbia. A monarchia J'oi-se, deixando sau
dade a muitos, pelas pessoas distinctas, honestas e illustres 
que a representavam. 

Vol. vnr 20 



:J06 ANNAES UO SENAUO 

A .Nar;iio tomou novos ~.:ompromissf?s, respeitando a pro
P.agancla do hon~ado Senador· por S. Pau lo; c hoj o fH'Oi.:Ul'a 
I'II·IIHtl' u que nao l'Oude fazer o llllpl!t'io du[lois de tunlu• 
::mnos. • 

O orador vaLara pl!lo pr·o.iei.:Lo si não lho mandasse uma 
mnenda; mas o voLat:á CJ]lando voltar ao plenal'io. 
. \' u 9ue o Sena~ o ~.:ompt·omeLLe~-~e, pela vola(;ão uo !Jro
Jedo rc:lerente a Ju1z de l! óra, a reJeitar todos os outros pro
.iueLos somolllanLos. ]];' Pl'e<:iso, portanto, fazer uma pequena 
rt:Lirada, para :vol Lar dopo.is a pleitear a j usLa aspil·ar1ão cle:;scs 
in::;Litutos do ensino, o que v ao fazer com uma emenda. 

O reconhecimento de utilidade publica não quer dizer 
que haja despezas, que haja titulo. l!: si ti Lu los fossem pro
lubidos, o Congresso devia prohibir o titulo de douto1· que 
se dá aos machinistas feitos professores da noite para o dia 
nn Escola Naval, sem que o Co.ngresso tenha autorizado. 

Os pro.i ecLos foram dados pal'a ordem do dia .iusLamenle 
na occasião em que chegava ús mãos do orador a rolaoão elos 
dr utm·es da Escola Naval feitos som autorização do Con
gresso. 

ll.espondendo a um apat'le, diz que não ha aulot·ilmção 
:J .!gurna mandando dar Li Lula de doutor a ninguem. Não h:1. 
autorizar.ão mandando fazer elo:; insll·uclol'cs da JHU'te p1 aLica 
]l~n tos c:itheclraticos. 

Yae. vois, ll!t' o que foi pelo Senado votado, ou pOI' ouLm, 
sancc ia nado : o voto dia Cnmar.·a elos Deputados : «Os lcnLl!s, 
instructores, professores gOzarão de toda;; a~ va11Lngcns de 
ciüe gozarem ou venham a gozar os lentes ela:; cs~.:olas eivis, 
percebendo os que Jorem mi!itm·es, ail~m dos vencimentos que 
lhes compeLirem, súmente 03 soldos de suas patcnle.J. .. :t> 

O -d·irector da Escola Naval, naturalmente um clisLincto 
almil'ante, reuniu a congregação e peeante r~lla deu posse ele 
lentes :mbslitulos, conferi.m:l.o grào elo doutor a Lodos os in
structot·es, e em seguida, cada um elos t•el'ot·idos doulol·os in
structores levou á Secrotal'ia de l\larinlm n. sua nomen~~iio de 
instructor para ser apostillacla, o que de facto foi. 

Os in:;LnwLores olevmlos a lonLf)S subsLiLuLo:; e doutores 
Joram os seguintes: doutor da ~.:acleira de physica, douLOI.' ela 
càcleira ·Je npparelhos, doutor da caeleim ele ~opogt•aphia, clou
tol' da cadeil'a de astJ.·onomia, doutor da caclcit·a ele navcgar;ão 
~·s[.iumda, doutor da r·.aücil'a de m·tilharia, doutor da cadeira 
de legililação militar, doutor r.! a ~adeil'a de hygienc navn.l,elou Lor 
ela cadeira ele Lopographia, doutor· ela cadeira do torpedos, 
doutor da cadeira de funccionamento ele machinas ». 

Tudo isso foi feito aqui na ballia do ll.io 1:l:o .Jrmcir.·o o 
publicado pelo::; jornaes, sem nenhumit t:ondomnaçüo da tri
buna. 
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Yom ú i\losa, c. liJa, apoiada e posta conjuncla
litotllt.' em dic,;eussiiu eom a proposi1:iio a ,eguintc 

KM leNDA 

011du eu.ttl' iut·: 

~~~~~, cJ(~Sp,~zn pal.'a a. União. 
Bala •ckt~ sus.;Üt!s, Hl th• dezcll1ÜI'O de 1\)'J 2. - P'iri:s Fe1'

rei1'a. 

O Sr. Generoso Marques (') - Sr. Presidente, na quali
dade de Relator do parecer sobre a proposição em debate, 
corre-me o dever de dar ao Senado algumas e)..-p!icações rela
tivamente üs mzües que teve a Commissão de Justiça e Legis
Iacão para propor a sua approvaoão. 

A pr•opos•ic.ão em debate, c·omo as que se lhe seguem, manda 
tornar oxtensivns aos institutos ele ensino a que eHas se re
ferem ns disposições do· decreto n. i.339, dle 9 de janeiro de 
HI05. · · 

Por este decrebo. foi declarada «inslituicão de utilidade pu
blica a Aeademia de Commercio do Rio de Janeiro, fundada ·em 
1002, desli nada ú educa~~ão supel'ior do commercio, e reconheci
dos r:omo de caracter ofl'icial üS diplomas por eiJa conferidos,,» 

. Pam. J}O•t·ém, gosar essa instituição de semelhanLe favor o 
mesmo decreto sujeitou-a a manter dous cursos, sendo um 
gel'al e outro superior. 

:I!;' a elisposieiio do §I" elo nrl. 1". E'il-a: 
«§ I" .. \. A;c·adem ia ele rComnwreio maulet•ü dous curso;; 

J m aeral, h ab.ili tando para -o exerci cio dws i'uncções de 
guarda-livros, perito judicial e emprego de fazenda, e o 
outr•o su.perim·, habilitando mais para os cargos de agen
tes consulares, i'unccionarios do Ministerio das Relações 
ExLeriores, nctual'ios de companhias de seguro e chefes 
ele ce>ntnbiliclade ele estabelecimentos bancarios e grandes 
empret.as commcrciaes.» 

Nos §§ 2" e 3" foram declamd,as as mater.ias de que se devia 
compor caâa um rd'esses• curs.o·s. . 

Ouça o Senado: 
«0 curso aeral ... comprehende o ensino de portuguez, 

.francez, inglez, arHhmetica, algebra, geometria, geogra
phia, historia, scioncias naturaes, inclusive o reconheci
mento de drogas, tecidos e .outras mercadorias, noções de 
direito civil e commercial e legislação de fazenda adua
neira, pratica .iurielico-commercial, calligraphia, steno
graphia, desenho c escripturaoão mercantil.» 

A1s matcrins do curso superior estão ld1eclaradas no § 3". 
"~ :l". O r~ut·~o supnJ•inJ'. do qual ,; pr•opnrnl.ol':o o 

nrr,;·o gern /, eomp t•ehcncle o ensino ele geographia .oom..: 
Jnl!'t•t:inl u eslalisl.iea, hbtoria elo comn'Jerc.io ··i! da 
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iudusL!'ia, lechnologia iudustrial c liHJl'eunl.il, cli
·l'eilo c:ommercial e mar·ilirno, economia r•olilka, seien
eias das JinaneaR, conLaiJilidacle do Estado, direito inler·
mwional, diplomacia, histor·ia elos t!'aLados e l'Ol'l'esiJOn
dPncia diplomalica, allernãn, italiano, l11:spanliol, rnaLiw
maLiea superior·, contabilidade mereanlií comparada c 
baneo modelo.» 

Vejamos agor·a os e1'1'eitos: 
«Arl. ü". Os diplomas conJ'er·iclos pela Academia de 

Commerci.o não consLituem privilegio,mns importam a 
:pr·esUll1J)IJão legal de lmbililar;.ão par.·a as rurw(;úes a que 
elles se referem, dispensando os habiliL:J'clos, de ou
tras provas e de concurso.» 

O art. 2" declara: 
«São extensiYns ü E;;cola Pnltit:a de Commer·cio ci'J 

S. Paulo·, tambem Jundacln em I !l02, as c! isposiçües da 
presente lei.» 

O ·:u·l.. :J" diz: 
«Üs·alurnrws diplomados. qu.:r· pelo extincLo Insti

tuto Commercial, mant.ido pel·O• Distl'ielo Federal, quer 
pela exl;incta Academia de Commer·cio de Juiz de Fóra, 
g.nf;arão de todos os c!in\it.of; de que venlram a gosm·, por 

Jorr;.a -ela ]Wesenl.e I•! i, os diplomado·s pelos inslibu,úo·s a que 
ella 1S•e ref'ere.» 

Esta lei c.onLinua em vigor. Nenhuma outra n. revogou.São, 
pois, quatro 'O·S institutos dessa ordem que.gosam dOIS• fav·o·res es
tabelecicJio·s pelo decreto n. -1.339. 

Verificado pelo estudo feito, pe·la Com missão respecLiva da 
Camara do.s Deputados que outros instifiul.os se achavam nas 
mesmas condições. que mantinham esses (~ursos c, poJ:lan.lo. 
estavam habiliLados a gosar dos mesmos favores, a Commissfw 

de Justica e Legi•slacão achou que procederia com equidade tor
na.ndo extensivos estes favo·res a todos os institutos dessa na
tuveza constantes das pr-oposições submettidas ao seu exame. 

Quaes são as ob.iec:çües que se 1a.present.am para eonveneer 
ao Sell'ndo ela neeessidade da r·e.ieicão desses projectos ? Ern 
primeiro Jogar-que não se sabe qunes os cffeitos elo reco
nhecimento ele utiliclacle publica concedida, pelra. lei que se vau 
votar, a esses institui.Õs. Mas, pela ·Jeil.urn. que acabei che1 fazer 
do decreto, o Senado está vendo que não se trai1a. de uma me
dida. anodyna, porque •estão definidos os e:!'feitos que produz a 
declaro~ão de utilidade publica, de conformidade com o de
creto citado ; são elles : o de re.conhecerem-se habiliúadas para 
as profissões a que se refere. o decreto as pesson·s que obti
verem OH respccl.ivoH diplomas ; a dispensa ele concurso para os 'emprt)gos de J'azenrln., para .. os oargos diplomat.ícos. 

O Srt. J'Nmo Do Brt1zrr. Não d ispl!n;;a o eonm.JJ'SO p:wa 
p:; 'cargps dipJoma.Uco~. 
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O Rn. i\1 "NilJ·:s DE .\J,:\JJWJ.\ - 1'n1·a o corpo consula1·. 

. . O ~lt. GENEnoso :IIABQU"s - Tem razão o nobre Senador·; 
lhspensu pni'U os cargos de agentes consula1·es e pal'n :!'unecio
nnrios elas 1\elnr;iics Exl.eJ•ioJ'r}S. Po!'f.nnLo, a ob,iecr;.ão ele que 
,:, uma diHpo~i()ão yagn, ;;em r!J'I'r;ito, inteiramente ineft'icaz, 
não Lt•m l'nâio de ser : o;; l'i'I'L'ilos dessa cleelm.•ar;ão são deter
lindos l'll1 lei que ·esLú l'lll Yigor. 

A segunda ob.ir;c·;;iio é que r~sLas iH'Oposições YftO se contrn
pol.' nos pJ·ineipios enrdenes estabelecidos pela J•eforma. do en
;.;ino, uiLirnarnenl.e deeJ•el.ndn. 

A Cnmmissiio cogitou do• r•xnminar essa objecção, qUie\ aliús, 
su!'giu no seio della, conf!'oLanclo a lei de reorgnnizar,;ão do 
ensino um vigoL', L'Oill a disposir;fto das IH'Oposições ora su-
,ieilas a ddmlc. 

,\cltamos, com ci'J'eiLo, que, Lendo a lei de reorganização 
do ensino nbol ido as r:a.t'Las dos que se f<Jrmassem pelas escolas 
su pr!l'iores {\ porLan Lo, os diplomas, de\' ia haver opposição 
eni.L't) c;;:;La rli;;:;poiiir;ão do nrt. Io, r:ompnrada com a lei de en
sino, que deter·mina que s'e p.ns;;em simples certificados de 
exame e não cliplomaii. 

!Vias, ú Commissão par·eeeu que a dislincção .:lntre cliplo-
mns e ceJ·Lil'icados, era simples questão de palavras e por isso 
não haYi·n. nle<l!essiclade de serem emendadas as proposições e 
submet.Lidas {t ter:hnologia da reforma do ensino. 

Mas, si ri isLo que impr·essiona o Senado, provocando o es 
cr·upulo cm voi,aJ' a favor dessas proposir;úes, que nenhum ma.l, 
c, pelo conLr·tu·io, sômr!nl.e bem vi!'ãO trazer· ao paiz, é muito 
Jacil, por.· meio de urna ·emenda, eliminar essa pala,:ra diploma, 
que Lan to cscanclal is a o Senado. · 

C! SR. l\IETELr.o - Mas o projecto, cm todo o caso, dú ca
r·twleJ· ol'.l'icial n. esses inst.itul.os. 

C! Slt. GEN!lHoso l\L\HQUES- Ch<Jgo a esse ponto. Por outr<J 
lado ;;e diz: esses institutos, uma vez que dão diplomas que 
dispensam outras proYas de habil iLação, restabelecem uma for
mula que ri nepellicla pela aclual lei orgauica do ensino, que 
não os reconhece. 

Mas, Sr. PresideniJet, nós vimos que a lei organica do en-
sino não extinguiu os institutos offi·ciaes e contint'ia a manter 
divcJ·sos, como Faculdades de L\ledicina, Escola Polytechnica, 
Fnculdacles de Dir·eilo e outros. 

O SH. l\lE'J'EJ~r.o -· O pro.i e c to vem nugmentar a officiali-
zn(:ão. 

O SR. GgNEnoso i\IAHQUES - Todos nôs ::;nbemos que a. 
actual lei o!'ganica. não revogou n lei n. '1.330: sua. tendencia 
,, para desol'fic.ial iznr o ensino ; mas cssr.. clesofl'icia!Jznçiio não 
es L:í 'l'e iln . 

Mas, Sr. PneBidente, si ainda. assim o Senado tem escru
pulos pam yotar o pro.i e elo, por que nfw emendai-o, suppri 
mi,ndo essas disposições que lhe parecem escandalosas, como a 
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do hu.bili/,ação, indopendonLn eh' outltl qualquc•r pr·ova, só pelo 
diploma do instituto de que se tenta t 

Vou for·mul:u· essas emendas e subrnci.Llll-m; \i l:onsicicl'U
ção da ll'lesa, para vo1.' ,:;i eonsoguimos que o Setwdo niio conti
nue 'a dego!lar ossos lnno·ecnLr.s. 

H a ainda uma observnc.ão c~rl llonl'ado SonadoJ.• pelo Ma
rnnhão-é :n, de que se ac!Jn. (!11) cliseussão na Camara um pro
jecto retgulando a mnteria. l'ião nw pm·ec"' quo o Senado possn. 
estar ú espera dessa rJeDisão, tanto mais cpranl.o o pr·onr·in pr·o
jecLo do horwn<lo Senndot· reeonhec·e a legalidade das eoneo~;;ue.s 
feitas a vm·ios instilul.lls elo ensõno, subnwLI.enclo-as no rogisLt·o 
de que trata o seu projecto. 

O SR. MENDES DE Al.ll'lEIDA-D:i um apal'Lo. 
O SR. GENERoso MARQUES-Mas, si se vae estabelecer uma 

medida para ainda confirmar a sua !egitimiclncle, reeonlrecor a 
sua existencin nttO col!ide com a lei do ensino, porque então 
estaria por esta revogado o rel'erido decreto I. :33D. 

Assim é que no art. G" do projecto do nob1·o Senador se 
acha .determinado : «Üs institutos. que. J'oram clocltu·aclos de 
utilidade publica antes da pronm!gação da presente lei deve
rão, dentro do prazo ele GO dias ela data ela publicação clelln, 
fazer o registro de que tmta o arL :3°.» 

Diz ainda o art. 7.": «A falta ele cumpl'imento do rogisLt·o 
e das obrigações impostas nos arl.·5. ""· 5" e G" importadl na 
caducidade da declaração feita, que serú effecLiva por simples 
decreto do Poder Executivo, 'cloviclamente J'undamentnclo.:~o 

J~ogo, cumprindo taes obl'ignções, continuam em vigor os 
favores elo decreto. . 

Accresce que as proposições om clehatc l.eem so!JI'o o pro
j.ecLo do nobre Senador a. vantagem de nf'w augment.ar despezas, 
como augmenla o seu projecto, segundo j:í demonstrei. 

Assim, Sr. Presidente, creio que enviando uma emenda :í. 
:Mesa, retirando da proposic;.iio iodas essas di:'lposiçües que o 
Senado acha que collid'em com a lei elo ensino actualmente em 
vigor, supponho que o Senado podot·:í. vol ar· a pr·oposir;ão assim 
modificada. 

Dir-se-ha: l\Ias retirados ossos favores, de que fica va
lendo a declara(.'.ão ele utilidade publica? .Fica valendo par·a os 
unesmos effeitos que produzem os títulos, ou o~ certificados 
de exame expedidos pelos inst.it.ntos Stlperiores ele ensino. 

Sab.B o Senado que nem Lodos os momhl'll" rio poder pu
blico encarreg:ados de execução dns lei~. teem reconlleeiclo 
como clisponsaveis os f.il.ulos de habi!il.ação pm·a o exercício de 
c.erl.as profis:sões como as de meclieos e advogados. 

Aincln 11.1. pouco o Snpl'r.mo 'l't•ihunnJ, ni'Onunciando-se a 
l'f"SDeil.o de um enso occorriclr. Alll S. Pnnlo, (' .iultmclo pcln 
justiça daquelle Estado, reconheceu que não. é fncultado aos 
que não são legalmente habilitados pelos institutos superiores 
de ensino o exerci cio da medicina. 

Na quasi generalidade dos Estados, pelo menos naquelles 
0 ;_,ja legisla~ão processual conheço, não siio uclmitllcJos ao 
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t·h'i'e.í.eío d.t ,a.dvocnda sinão os LiLulüdo~ pnlo~ in;;f,!l.uLos p:w:t 
t
1 
.. ·~·J I ft,n liülHHLfJ.iJo;;, nem pelo~ t•egulnmento,; dt' ]Jygwne, -t,t·en

dns pl'las i't.•,:i~·I:H;i"íe,; es!.ndu:ws, se pe.t·tniLIJi" o I!Xet·cieici da nw
dicinn. sinão tWs J!riedícos formados pelos respectivos institu-

Pot·Lanto, é um c:isll' ~•íncla muito controverl.ido. Niio tos de ensino. 
~e póde di~.UJ' q111! por sct· opinifLO do St·. l\1 inb;Lro ela Ju~t.i1;a, 
nliús muito J'P:il'''it:wel, muito emnyelento, emiLlilia em diYer
~os ::eLos t>X:pedidn~ J>OI' ~. Ex .. 11:w se pt'>de dizei' que i• t11na 
questão e.;:Ln!Jeleeida definit.ivnmenle n libcl'dadl' plena do 
•!xerdeio Li' qualqueJ' lH'OI'i.•silo, indnpendenLe elos cet·Lificn
dns ele ex:nmH expedidos pelos instJLutos officimc·s elo ensino, 

Plntlticlos pela rel'orma. E~s.es Li Lu los, os e'' l'Li r i caclos cx:pecl idos ·pelas i n:;;rti Lu i-
cües commerciaes, reconhecidas pela lei que tratamos de vo
tar, terão pOI' el'l'eito a presump<;fío de habilila1;ilo para Lmi<1s 
as l'unc<;.ü''" C'Sl"'cil'icadns no § .\" do :.'U'L. -l" do decreto nu
mei'O t .:3:Jfl. do mesmo modo que pai'D o ex:e.rcicio das prof'is
sti('S de nwdico, ad\'og·arlo, en:;enheil'O, el.c., sfto reputados !Ja-
llilitnclos os l'ormados p.::·las respeclivas anaclemins. · 

Eu. poi:;, en\'io ú !\h•iia n minha emenda, e a rep·elil'ei a pro-
posito de toda;: as 1n·opo:,ir;ües que. visando o mesmo fim. figu-
ram nn l'OSt) ela ordem do dia ele hoje. · 

Vem á mesa, i~ 1 ida, apoiada e posta conjunct.nmente em 
rliseu;;são con1 n propo~·il;.ão n seguinte 

Jl:- lEiS DA 

Ao art. 1": Accrescente-se in fine «excepto a do art. 1", 
na parte em que reconhece como de caracter official os di
plomas conferidos e a elo § G" do mesmo artigo, que dispensa 

o concurso.:~> 
Sala da~ sessues, tO ele clez·r.mbro de HH2. - G'me1·oso 

Mm·qucs. 
Suspcn~a a discussão afim ele set· ouYicla a Çomrnissilo de 

Jusli~a e L•'gisla~:ão. so\Jt•e a emenda. 

2" cli:::eussilo ela lwoposi(;ão da Gamara dos Deputados 
n. !tf>, de I\H2, cleclnrnndo de utilidad() publica· a Escola Pl'a-
1.it;a. Luiz d•c' Queiroz, di~ Piracicaha, Estaclo de S. Paluo e rc
eonlH•.eid<)S c1. mn ele cnrnc!P.l' officinl os diplomas por e lia con-

feridos. 
o Sr. Ge'n!lroso Marques - Pedi a palavra, Sr. Presidente, 

l?ara manda:· ú Mesa uma •emenda ao art. 1". 
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Vt•m (r r•lt•sn, ,: ·iidn, npoinrla i' posLn. eonjunelnmenL•~ cm 
rli$cus::;ão ~om n propoHi(:iio n ·seguinfK, 

Ao nt·t. ·i.": :\r~cr·psernt.e-sr• in-(iJir• « t•xrPpl.o a do arl. I" 
ua parte em que manda eonsielrr·nr· clfl enrnct.e>r oi"J"ir:inl os eli
plomas eonft'r·irlos r• n do § li" cln nwsmn nr.'ti;:w. qrw diRJWnsn. 
o r·.oneuPso. 

Snln das s••ssGC'R, JO di> d(•.~rmlwo d•: Hll:?. - Grmr>NISO 
J/ {ll'rf'IU!S. 

Su;q)C'll":i n diseu~•~iio, nf"im de s••r.· onvidn n. Commissiio 
dr~ lusl.ic:a c l.Pgislação, sob r··· ns 0mr.ndaB. 

ESCOL.\ llE ,\GRONO~I L\ E YETEHIN:\Rl.\ DE PET.OTAS 

2" discussão ela propos;~,ão ela Gamara dos Deputados 
n. -íli, ele 1912, declra•rando de utilidade publica o Lyceu de Agro
nomia ·C Veterinaria de Pelotas, Es'ndo do H:io Grande do Sul, 
e re<:onhecielos eomo de cnra·cter· oft'icial os diplomns por elle 
conferidos. 

Vem :i Mesa, é lida, apoiada e posta con,iunctamente em 
discussão com n proposição a seguinte 

E:MENDA 

Accrescente-se ·in-(ine. excepto a do mi .. -I" na parte em 
que declara de earacter official os diplomas conferidos e dQ 
§ 6" do mesmo artigo que dispensa. o concurso. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1912: - Generoso 
Mm•qnes. 

Suspensa a disctl''São afim de ser ouvida. a Commissão 
de .Tustiça e Legislação sobre a emenda. 

ASSOCTAQÃO COMMERCTAT, DA B.\H!A 

'2" discw:;são da proposição da Gamara dos Deputados, 
n. ·J 03, de 1012, mandando considerar do utilidade publica. a 
Associação Commercial da Bahin .. 

Encerrada. 

O Sr. Presidente - Não lla ·mais numero no recinto. Vou 
mandar proceder (l chamada. 

Procedendo-se :t chamada verifica-se n ausencia dos Srs . 
. Tonat.has Pedrosa, Cunha. Pedrosa, Guilherme Campos, Luiz 
Vianna, Bernardino Monteiro, Nilo Peçanhn, Bf'T•nardo Mon
teirf], Abdon Bapf.i!'\l.li t1 J:Irrcilio Lmr. (9). 
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O Sr. Presidente - HPspondr.~ram :'t rJil::tmada apenas 28 
S!'s. Senadoros. Nilo ho. numoro; fica adiada a votação. 

O Sr. Presidente - ?\ada mais llnvenclo a tratar vou le
Yn ll I ill' n SC_!~SÚO. 

n,.~i:;no para ordem elo din da ~egu inf.c: 
Ynl.a~fí.o r·m 2" cJi,;:.eussão da Pl'oposieão da Cnmnea dos 

Deputado;; n. '103, de Hll2, mall{iiando consideT·at' de u\.ilidade 
publicn, a Assooinçiio Commet·cial da Bahia Unulttida em or{lem 
!/o dia, s• · /11. JHII'<'r'e I', a 1'Cti/l!!l'i mI' H I o rio Sr·. Fr·an~·i,çcn GlUCI'I'ÍO) • 

2" discussão ela proposi(!ÚO da Gamara dos Deputados 
n. '13!,, de HlJZ, aulol'izanclo o P·residenLe da Republica a abrir, 
11clo l\linislerio do Interior. os et•.erl'ilos supplemcnLnees ele 
22 :SI,G$700 e exLraordinario ele 'IS :5198f.i00, para pagamento 
llc clifreren()a ele soldo que comnete a ol't'icines reformados ela. 
)31-igada .Policial c do Corpo de Bombeiros c dando outras pro
videncias. (Com 1wrecer· [av01·avel da Comrnissão de Finan
ças.) 

2" discussão dn.. propos·iç[io da Camarn dos Deputados 
n. :L55, de HH2, autorizandlo o Peesiclcnte da Republica á abrir, 
p:elo Ministerio da.s Rela~.ões Exbe·riore;;, o credito supplementa.r 
ele 300:000$, pum attencler (ts desm<zas, no corrente exer
<:icio. com a recepcão de hos.pedes illustres em T·cnresciliacão 
de gove1·nos ·estrangeiros. ( Corn 1Jar·ece1· {avorave.l da Comrnis
são de Finanças.) 

2• discussão ela proposição da Gamara dos Deputados 
n. J5R. dr ·19'L2. autorizando o Presidente ela R~publica a abl•ir, 
nela l\linistrrio ela Fazenda. o credito sunplementar ele 500:000$. 
nara ·altrncler a rlespezru" cl1~r.on·enl.es de novas anosentadorias 
dA 'funcl'.i onari os fcclCil·aes. (Com. 11arccm· (avom.vel da Cornrnis
são de Finanr;o.s.) 

3" discus~ão elo nro,iccto rlo Senado n. 73, de 1912, con
cedendo certifi-cado ele cnll·enheiro m ilitnr nos· alumnos que 
r.oncluirem o curso de engenharia lllilitar pelo regulamento 
dr> Hl05. e •hndo rml.ra;; ppovidr>nrin;;·. (()((r'J'ccüln Jlr?lo Cnm.m.is
súo de M m•1:nha e Gu.e1·ra) . 

~· discussão da uroposiçrín dn Cnmara dog Deputadotg 
n. 130. de 19'l2. nutorizando o PresidenLe da Republica a con
ceder licença por um n.nno. r.om ordenado. n Lynirio Celso da. 
TrinrladP. juiz dr direit.n do Alto Purüs. (Com parecer (avara
veZ ela Com.m,(9slio rle Ji'inanças) . 

3• discussão rlo pro,ierto do Senado n. H. de 1.912, con-· 
cede;nclo no Dr. Antonio .Tonnuim Pires ele Carvalho ·e Albu
lluerque. ,iu iz d(l. 2• Vara Feclern.l dr.sta Capital. seis mez~'S de 
licr.ncn .. com ordenado. pn.rn tratamento de sa.ur!e. (Offerecido 
?'f'la (Jnm.m:issr1o rle Finanças e com emenda approvada. em .2"' 
dis1Jussão) . , 

:r,evnnl.n.-se li ,:es,;iio ás~ llOl'fiR o 15 minuf.os, 

~ .. ,. N ••;. !"')r.., 
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lG!/" SESS,\0, l!::l\1 11 DE DE;I,EMJ3nO DE 101:2 

PJtgSJ DENGL\ DO Sll. PI N H "filO ~·J.\CH.\DO, \'ICil.-PR llSI D E:'\'I'E 

_A' J IHII'!l da ltu·dc•, Jll'l'SI'Ille JILII1it!l'l' iegai, aLJ·c·-~~· il 
st~ssau, n .que emwor'l'en1 os '51's. ·JJiuheiro Mac!Htdo, •Hol'l'efrtl 
Chaves, Al'Uu,io Gües, Pndm Borges, Candido do .Abreu, AI·I:Jmi' 
Lr•mo~. Tnclio do Bmzil, J~aul'o cSoclJ·t~, José Euzobio, Urbano 
Santos, Mendes ele Almr;icla, Tavares de ·Lyra, \Val:l'redo Leal. 
Sigismunclo Uon(!a!ves, •Gonçalves Ferreira, Guiii1crme campos, 
Coelho e Campos, Oliveira Vallaclão, Luiz Yianna. Her.nardino 
Monteir·o, Moniz Freire, Bueno de ·Paiva, BeL·nardo l\lo.nleiro, 
}'elkia,no Pcnna, All'rcdo tE!Iis, ·FJ'Uneiseo Glyeel'io, J3mz "\bran
tes, :'lleLello, José l\lur·tinho, AlencaJ· Guimar·ãcs, Felippe Seh
midl, Hereilio Luz, .!\IJclon BapLisla e Viclorino l\JonLeiro (8~J. 

Deixam de compar·eeeJ' com causa jusl.ifieacla o~ Srs. Sil
vel'io Ner~·. Jonalhns Pedr·osa, Galll'iol Salgado, Hiboiro Gon
rJalves, Gervasio Passos, Pit·es Ferreira, li'ranr~is;r:o Sú, Tliomn;.; 
Al!cio!y, Antonio de Souza. Cunha Pedrosa, Hi!Jeiro de 'Brito, 
Gomes' ·Jlibeü·o, Jlaymu;ndo de i\1iranda, .José Marcellino, 'Ruy 
Barbosa, J"oão Luiz Alves, Lourenr;o Baptista, IFrancis1cO iPot·~ 
tella, Nilo •Peçanha, Stí. l''reire. Augusto do Vasconcollos, AI
cindo ;Guanabara, Campos Salles, :Leopoldo de Bulhões, Gon
:mga Jayme, A. Azoroclo e Generoso Marques (27). 

E' lida, posla ·em discussão c sem clcl.Hlt('. npprovacla a 
aela ela sessão anterior. 

O Sr. 1" Secretario cl:í conla do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offil!iOS: 
Dous do Sr. Ministro da Yiaçrw o Obras .Publi1cas, de fJ 

elo corrente, transmittindo as mensage,ns ·COm que o Sr. Presi
dente da 'Republica resLiLue clous dos autograptJws das resolu
t;ões do Congresso Nacional, sanccionadas: a .que autoriza a abrir 
ao niesmo ministerio o •credito extraodi.nat·io ele 9J :2l!J$443, 
para restituição ao engenh·eiro ~\ustricliano Honorio do Car
valho, de igual quantia acleantada para as obras eexcutaclns 
por· admi;n istração na Estrada de Ferro de :rimbó a ·Pr.opriá e 
a regulando a responsabilidade civil elas ·estradas ele :forro.-· 
Archive-se um ·dos autographos c .eommuniquc-sc tí Gamara, 
remetlenclo-se-lhe o outro. 

Do Sr. prefeito ·do District.o Federal, ele !J do corrente, 
transmitti:ndo a mensagem com que submetle 1á 1Wnsideração 
do .Senado as razões que o levaram a negat· sancção :í resolução 
do Conselho i\Iun.icipal ,que torna extensivas iÍ professora .iu
hilarla, D. Jon,quina Hosa Pereira de Assumpção, as disposições 
elo clocroLo m. 1.170, ele 1G de janeiro de 1908, .para. Q '.('in~ d.0 

\ 
I 

\ 
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li1CJ sut· uoncrJd ida a gt·atificar;ão adclicional da mcLauü elos 
vnn~imcntos.- :\' Commissi'io de ConsLilu ir;üo e Diplomal!ia. 

Do St·. 1" Sect·el:ll'io da Camal'U elos Deputados ele 10 do 
crH'I'r~llle. comnmn icando 1que a inLcn~ilo c!aqur~lh1 Ctltnai'a, ap
PI'OYando a L'lllCI\dl\ qnc ,.,,. LJ·:ul,.;fol'tllOU na rli;;posi(:üo elo 
nrl. I a riu pt'r.l]lO.';içiio que J'r.•g·ula a aposenLatlol'ia dos ·l'unccin
llitt'io,; publi:~o' dvis ela U1nião Joi que os miliLtwcs, .quando 
J'f!i'ormados, niio por.~cbessem maio!'es veneinwuLo;; que os qu1\ 
tinham no momenlo do pedido ele 1·erorma.- :\' Commissfio 
do Fina;nr;.as. 

O Sr. 2" Secretario pt·or!rdr) /t leil.u!'a dos seguinles 

P:\'l\ECE!ll~S 

·Tendo a Com mi ssfto dn .J~inanr;as ex a nti nado ·c ui claclosa
men Le a proposiç:ão ela Gamara elos Depu Lados :que fixa a des
J)Cza do Ministerio da l\lal'inha para o c:xcrcicio de 1913, vem 
submeLLor á consiclera~.ão elo Senado o resultado ele seus es
tudos. 

Não r5 :facil estudar um assumpto de tanla monta como esle 
e ,que impl ii: a a defesa nacional, em uma almosp'llera finan
ceira Lão ·CU!Tegacla como a nossa c onde o panico elo âe[lcit 
tem impressionado tanto a maioria dos nossos homem polí
ticos. Embora sr...m sei' optimista, o iftclator cleslc parecer não 
50 apavora cleante elo nosso estado Jilnanceiro, .não •~onsicle- . 
J•ando mesmo, como os cspil·ilos pPssimislas, a nos~a situar:;.ftn 
cconomico-financcira eomo desesperadora. 

E' certo que depois ela mOJ·atoria por 1que pass;ímos, :nos 
sulnueLLendo ao rcgimen do fu,nrUno-loán, elevemos procurar 
p01' todos os meios evitar uma situação lão 'contristadora como 
aquella; felizmente. pot·,)m, as nossas condições actuaes são 
inteiramente ·cliYersas, tendo a lição nos aproveitado consicle
ravelmBn te, pela nioclificação que operámos no nosso processo 
eco:nomi.co e financeiro, instituindo em parte a cobrança em 
ouro nas nossas alfandegas, J)(msamento 1que .iú vinha do Go
verno Provisorio, de sorte a não nos rcceiarmos que a desva
lorização ela nossa moeda :aLLin.ia de novo ao extremo a que 
chegou no ·segundo quaclricnnio presidencial, obrig:11l·do-nos a 
uma di !'.\'crença drJ cambio dr. mais ele cem mil contos nnnual
mente, para o pagamc•nlo elos nossos 'compromissos no r.x
teri O I'. 

"\. nossa situação financeira ·de llo.ic é completamente 
ou Lra, e, apeza1· elas .cr)res •ncg1·as 1com ,que o eminente Relator 
do m·r.;amenlo ·da Fazenda do Senado pinta a situação do paiz, 
o nosso progre~~o se acccnh'm racln dia .que passa. niio havendo 
motivo para nos impressoonarmos 'com -os rle(icits encontrado;; 
pelo;; e;;tudiosps e consig-nados nos clocumC'nLos o<fficiacs e 
eu,ios resultados não coin3iclem, notando-se cntJ•c os proprios 
especialistas destes assumptos -e o principal reponsavel pela 
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gestfío das uo;.;~a~ l'inanc,as. pJ·ol'unda div<~J·gcJu::ia ·no quautum. 
definit.ivo elos def'iuitN ut:c;arnentarios, embom n;; <.lados .do The
~om·o não possam ser dil"feJ·entes. 

AJJPZar do estudo apJ•oJ'undado e cuidadoso dos illu;:;l.re c 
opc1·osos Hclatol'es dos .ol'eamentos da J•eeeita c• da desJJPZa da 
Camal'a dos Deputados, 'l'iles não são aceó!'t.les na imporlaneia 
oxada dos tle{ic'its t.los dous ullimos exercidos :l'inaneeiros, 
~~:omo de ambos divet·g·(·m -o l'elatt·io do l\U1nisterio ·da ·Fazenda 
deste anuo e as mensagens J)!'esj,deneiaes apresentadas ao Con-
g,·esso :\'acional em 1911 e 19'1.2. . 

Si não vivessemos em um l'egimen d(l balanc;os incomple
tos, impe!'l'eitos e •deficienLes, :como -L'ecnulhecem üs relatorios 
da Fazenda e demonstrou o illustre ·pr·esidenLe .do Tl'iblllnal de 
Contas no seu importante trabalho, não eneontrariamos essa 
diverg·encia entre -os que estudam c conhecem perfeitamente 
este assumplo. 

Entretanto, ·exanünando os dado::; :oJ'ficiaes e as co1ntas 
exactas dos dous ultimas exerckios, reun:idos, feita a 'conver
s:io da parte ouro em papel, ao cambio .ele JG, encontramos:. 

HHO e 1911 

Receita orçamentaria • o •••••••••••• o o • i.109:G83:000$000 
Despeza total ...... . 1.270:933:000$000 

sendo: 
Despeza extra-orc;.a-

mentaria ....... . 1GL703 :000$000 
!Despeza orç.amentaria • o •••• o •• o o • o o o • 1.109:229:000$00~ 

Il.esultando nos dous annos .rcspeclivos úm 
saldo orçame1ntario de .............. . 1'115-1 :000$000 

Os ·algarismos da receita e despeza em que nos apoiamos 
sã:o os do .relatorio ·da Fazenda, com a conversão do ouro em 
Papel. 

Eis a discriminação ·da despeza extra-orçamentaria:. 
a.) pago em a]JoUcc;j para 

.eonstrucção de estradas 
·de ferro e indemnizações 
bolivianas, em 191 O ..... 

b) pago em apolices para 
estradas, indemnizações 

·C saneamento ·da baixa-
da do !Rio de (fa1neiro, 
-em :1911. .............. . 

c) pago em rJ.inheh·o tí es
trada de Itapura a Co-
rumb:í, em 1910 ....... . 

d) pago em dinlt.ci1'0 ao 
·POl't.o do 'Hecife; em :1910 

• ••• o •• o ••••• o 32. 58'1. :000$000 

• • , ••••••• o ••••• IJ.O. 9G2 :000$000 

• •• o •••••••••• 13.201:000$000 

····•i·•J·í•••···· 4.380:000$000 



C) pagu t'III t/in/u.:i,·a ú;; es
tl'adas di' llapui·a, ;Uoraz, 
!llôdl' C1•aJ·ense, Vial,fto 
]1aii iai!a ,. po!'lo li o" :lle-· 
ci I' e, I'Jll I O 1 I. ...... ., , 

{) pago l'lll di11/wiro ú es
l!·acta Uoyaz, em l\H O, 
ouro 

Re .. :;gato 
J::;'iü, 

.................. 
do empresLimo de 
l:lll 1\110, OUI'Q,,,, 

Ou l'm papel, ao camlJiO de 
H.i d., , ..... , ......... . 

' o •••• o o o •••• o o 

I. HH :000$000 

20' 5!t8: 000$000 

21 '732 :000$000 

• o • o •••• o • o • o o 

:l17 

:!8, 8-íU: 000$000 

H.73i:í:000$000 

1()1.702:000$000 

A de~pezn c;xti·am·din::u·ia, feita nos dou,;; exerci-cios de 
'i9l0 e HH·t, como rucimu se vu, nu importancia de '161. 702 :000$•, 
não ·dP\'1' nem púde ~et· computada uo orvamento orclinario 
para fazer I'esa!Lai· um g-rwnde de{ü:U quundo a sua applicação 
J'oi :l'eita em servi~'os extraoi;clinat·ios e, em sua maior parte, 
ele ordem reprocluctiva. Além disso est:i .compre'hendido nessa 
despeza o resgate do emvrestimo de 187!1, cm '19'10, ;na impor
taneia ·de .:!0, 5.18:000$, ouro. Isto é, o Governo 1contrahiu um 
•~omtH'Om i~so :pa1·a satisl'a:wr um outro, sem augmentar com 
isto a nossa ·divida t'undacla. 

'DC'monstracto como ·l'icou ,que a clespeza extraordinaria as
el'ndeu a 161. 702:000$, vamos agora l!:>tuclat· os de{'icils offi
lJiaes, eviden,~ianclo a dit'fel'enva das di'ras. 
Deficit do relatorio ela Fa-

zenda , , . , ... , . , ... , . . . . , .. , .. , , , • , . , 70.65'1 :000$000 

Com posição elo deficit: 
1." iJteceila i:ndevidamenlc 

excluicla, J\HO, ou saldo 
ele deposito c mais 
45:000$000 ........ ,' ,, 

.:!." EI.'I'O -r~m f::<voi· elo defi
cit, na ;e o n v e r s ii o de 
·H. 880:000$, ouro, saldo 
de 1010 .............. .. 

3." Erro, Pll1 :t'avot• do llc
[icit, na e o n.v c r· s ü. o 
de 3~L2li5 :000$, o Ul' o, 
saldo ele J9ll ......... . 

·L" Declucr;õe;; omittida . ., elo 
1~a~am_ento r~m dinileil'o 
"llnlo aR e;;t.raclaH Hapura, 
Goyaz, :Rôrlfl Cearense, 
Viar;ão Bat!'Iana e porto 
•lo Re.dl'c. em 10111 .... 

5.502:000$000 

• o •••• o, •••• o ' o 633:000$000 

• • ' • '. o o o ••••• ' 2' !lll: 000$000 . 

' 

o o •••• o •••••••• 28. l:l.!O :000~000 
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G." Dedue~•ües omittidas do 
pagamento cm {linheiro 
•feito ú eslmda dt; Goya~ 
e o resgate de cmpr·osti-

mo Jc 187U, Ludo cm 
HHO e cm ouro, conver-
tido ern papel ......... . 

•': 

-1 I. 'i ~lG: ÚlW$000 

79.714:000$000 
A di.ffercnça que• se erwonLra é 

cia de ;cambio. 
Cil"l"O de eonla ou clivergen-

Dc(icil do Relator da Fa-
;,enda ela Gamam dos 
Depu Lados . . . . . . . . . . . . . . ..... , ....... . 
Composição do dc{icit: 

1"', :!"c 3" como aei ma, ele 
accurdo eom o rclatorio 
ela Fazenda............. 9.139:000$000 

-L" Dcdut:r;.ües omittidas de 
pagamento em apol'ices 
pam estradas, iuelemni
zaçües e sa·neamento da 
baixada elo Rio, cm 191J. .\0:%2:000$000 

G."' Deduc(;.ües omitticlas do 
pagamen Lo cm dinheiro 
fuiLo ú esLraela ele Goyaz 
e o resgate elo empresti
mo de· 1870, tudo em 
1010 c em om·o, .conver-
tido em papel. . . . . . . . . . •í'L 735:000$000 

91.836:000$000 

91.773:000$000 

.~ úHfcr·enva ou é erro de conta ou arvergencra de t:ambio, 
ne(icit do :Relator da re

''"'m ela Gamara dos ·De-
putados ............................. 2U5.7U4:U00$000 
Composiçãp do deficit: 

i." Differença, a menos. da 
renda ouro ele .1910, ao 
·t:ambio elu Jü.......... G.S38 :000$000 

:!." Differença, a menos,... da 
renda papel, em 1910.. 757:000$000 

3." Saldo ele ·depositas, de 
:l'!l!O, cxcluido ela receita 5.5.í7 :000$000 

. ·"-" Di'fferea(;.a, a menos, .Ua 
renda papel de 1911.... 30 . .Sl:ltü :000$000 

5." Depeza extra-orçamen-
tm·ia, total, convertida 
<:m deficit. . . . . . . . . . . . . . 161.703 :000$000 

205.731:000$000 
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Deanle dos algarismos a diYeJ:g·uli·~ia ,j tmlpuyuJ, ape~at· 
dv:> dados Oi'J'ieiaes, que 11ii0 pudem ui\'et·gil', 

:lias si islu niio l'nsse J.msl.unle para musLt•at· a insufl'iekneia 
'.l illl,Pt't'i'ei•;fiu desses dados, J'eeon·c•t·iamos ú nwnsagern pi·c,sl
dc•,i!eJal do twno pa~sado, pug. 50, onde tt·atunr.lo do exet·e·il:i~: 
de I!JO\l, su I'!Wüllll'a u ai'Jit·maC\ãO de estat· o referido exet·ei •. :i0 
.i:í .lüruitlallo IJ o JJalaw:o t·es[ÍecLlvo enct:rra1.lo no 'rhcsuut·u, 
dando pat·a a l'euda unlimu·ia, out·o, eom a de applicação e~pc,
;:ial, . Sfí. 7!1H: I '•5$ I (j;!, e para iJOll\'O!'são ele espCJcie, papei 
!~D.HS:O :Si 1$Hl8; enli·elwntu, ·em seu t•elaloJ•io deste all!W, -J[J 
J.twws dHpois da llli'llsagem !Jl'e:;ideucial. o i!JusLt•e llelatot· da 
i.'awnrla da Ca1nara elos Deputados consignou, com algarismo~ 
r li• l'i_11 i I i ,·ns, eon~el'lli'llles ao xerci.cio de 1900, 1como renda onll-· 
I.al'la ,ow·o, D L. 00:! ::377$070, e eomo eonvet·são de C:lpeei~., 
d·l. :JS::i :~:3ü$GDO. 

-~a llli'sma nwn:;agem e ua mesma pag. 50, tratando-se ela 
d:3i;Jll'~a. llllr.Oll tl'allltlS: Olll.'O, iJOilYl)l'Lido elll papel, . , ........ . 
:~'8 :liDO :!j78*:3l>G; onLl'elanto, no pal'eeer do Sr. Antonio Cai·lot., 
pag. :1, \·em o,; a:quella mesma somma ele\'acla a :J(j. 873 :·.\ Uii>'2!18. 

Xa mensagem pl'esiclen:dal deste anno, eneonLPamos pal'a 
dr:{idl' do exerci cio de 1\J 1J, a som ma de 3-í. Oü·\J: 308$075, 
.. ·eoillra a ele .'t(j. I O 1 : 57~$il 43 1constante do pare.eer elo llelator da 
tiuspei.a da Gamam dos Deputados. 

"\. \'ül'daclc ,j ,que, su!JLra'hicla -da clespcza or~.ameula1·ht a 
illl[HII'ttuwia de !li I. 703:000$, clespcmdicla nos .clous ultimas 
exel'eieios de JOIO e 1\HI, com pagamentos a estrada~ de ferro, 
portos, t·esgaLo do empreslimo de 187\J, indemnizações e baixada 
do Jlio de .fancoit·o, !J addieionanclo-sn ú reeeita geral os saldos 
elos depo:>itos, lliiCOIILt•at·emos para o IJXct·e.ieio de Ul:LO um saldo 
de .:!.775 :000$ e pam o exerdeio do I!H1 um ·de['icit ele ..... 
.:!.:1:!1 :000*, t'esu!Lanclo nos clousTcspoeitvos exercidos o ::;aldo 
do: 

-íG-í:000$000 

,\J.)m d.isw ,·, Pl'L'~i~o noLat·-se i(jUe os omprestimos feitos 
pam os ;.;ervir;o,; ela rêcle ccarense, viac.ão bahiana e porto -do 
Hcr.ii'•J e. que .iú foram addic.ionaclos ú nossa divida fundada, 
il\ão l'o!·::ur1, c•ntl·ctanlo, ai11da despendidos em sua Lolaliclacle, 
sendo o Gü\'üt•no t·cspousa\·el apenas pela melado do sct·Yir;o 
elos .iuro~. · 

I'J·ocul.'llllllo demoustrm· com os proprios dado,; ol'J'ieiaos 
tJUü não existe rlc('icU m.·•;amentario nos dous ultimas excmi
eio:;, por não devermos levar t't •conta elo orçamento orclinario 
clespc~as extraorclinarias e oxtraorçamentarias, não pretendo
mos estimular o appeLiLc dos gastadores e inventores ele servi
r·.os novos e ~custosos . .O or~amento commum se equilibra, mas 
ô augmcnlo n)(l.raorcliriario vae pesar sobre a nossa divida já 
hasLan Lo elevada, ele sorte que só elevemos iconcorrer para 
uoYa~ clespe~as, eorn le.rcaç:1o ·ele serviços reprocluc.Livos ou que 
.ini.Pr·cssem :i defesa nacional, ::i. instPucção e 1::í. saude public.a. 

:\~ ésLr·aclas ele l'eno. :í parte o funcçionismo que augmen
lamos Lodos os dias, assim no pe.ssoal com'? nos vencimentos,· 



IJélas e9uipat·a~.ües i~lleJ·minuveis •: .que surgem de toda a 
parte, ;;ao as que ma1s pesam. nas nossas .Uesveza:; extJ•aoJ'<,;a
mentarias; mas tambem sem ellas não poderíamos pJ·ogTIXliJ', 
poequanto a extensão enorme do nosso territorio não ·dispüc 
de outros meios de communica(;ão mais U!JI·opL'iaclos, sem os 
quaes .iúrnais poderemos explorat· e desenvolver as nossas t·i
quczas naturaes. E' certo que ;nem sempr·e as cstmdas do E,;
tado .deixam o J·esultado .que era de esperar; mas, na maioria 
dos casos, o maio1· 'eulpado ,j o JH'Opl'io legislador, que, por 
um laclo, augmenta consicleJ•avelmente os vencimentos dos J'un
cdouat•ios, facilitando ao mesmo tempo reformas e aposenta
dorias, e autorizando, po!' outt·o, a diminuiçã.o nus tarifas, com 
pre,iu izo elas t•endas J'<'speetivas, aeal'l'etando, desta arte, de/'i
cits lHlOt'rnes ·em :>eJ·vic,;os que deviam ·dar gt·wndes ·resultados. 

Em um paiz novo e rif]uissimo -t.:omo o nosso não é de 
est.J•anhat· que as despczas augmentem todos os dias, assim 
pelas nt•eL•ssidacles eommuns ela vida wmo pelo desejo do pi'o
gresso e desenvolvi ment.o mulei·ial que Lodos ambicionam: e, 
si paJ•a isso não devemos JIOUpar esl'or1;os. e mesmo sweri1'icio 
razoavi!l, flJ'e!JUl'ando a 'nossa prospet·idacle e gJ·a·n·deza em fu
turo não "r·emolo, lambem não elevemos abusar do nosso cre
dito, na creação ele serviços adiaveis c não reproductivos, nem 
1.:ontinuar a sutentat· emprezas como a do ·Lloycl, que custam ao 
Thesouro rios de dinheiro. 

Nossa situacão economi.co-l'iuance.il·a não é de desespero, 
sendo lisonjeira a do nosso commercio, conforme se verii'ictt 
pelo augmento ela importação, assim como· as elas nossas in
duJ;trias,1 ,qu:e prosperam :i ·so1mbra ·de um tpro•Lecc,ionismo 
muitas vezes exaggerado. 'Para wc..:usarmos, portanto, saldos 
orçamentarias, basta um pouco mais de patriotismo na poli
tica e uma dóse maior ele prudencia e cautela nos dispenclios 
publi1cos, porque, si o augmento elas nossas rendas não cresce 
propor-cionalme;nte com os ;nüssos gastos, o accres-cimo 1que se 
observa annualmentc nas mossas repartil}ões ,arrecadadolras 
póde dar para ü .custeio de ,juros de amortização de ·serviços 
reproductivos não e;xaggerados e •cuidadosamente fis,calizados, · 
sendo que se impõe a modii'icação no systema de const·rucção 
das estradas ele :!'erro da União. 

Si as ambiçõ-es pessoaes não vierem de novo .perturbar o 
paiz, creando uma atmosphera fie descon1'irunça ·cm toda a parle 
e principalmente nos 1centros estrangei·ros. anele vamos buscar 
recursos de que carecemos para o nosso desenvolvimento ma
terial, não podemos receiar do nosso futuro ,embora os 'Ut;OnLe
cimentos politicas ·dos uiLimos tempos tenham abal·ado pro1'u:n
damentc o nosso 1credito. 

A ·coni'ianca ,que se notava no exterior, ainda o anno pas
sado, para o emprego de capitaes no Brazil, está muito aba
lada, devido !is continuas ·perturbações ·da ordem nos iEstados; 
entretwnto, .ella se restabelecerá facilmente desde que reine 
completa paz em todo o paiz, •Como o6 .de esperar. 

:Si meJ>horar:~os, po!'tanto, ainda mais o nosso systema ele 
arreicadaqão, aperfeiçoando-. os meios de i'iscalizaçã·o; si não 
augmentarmos a~ nos:>as despezas .mortas, ou ant~s, si as te-



clu~il'lliOS; Si não tJI'l'U!'Il10S l'l'Vif.)OS 110\'0S llCill ·diJaltlJ'UIU" a,; 
despexa,; ·~xLt·uot'diuarias; si a urdem •eoutinuar hm!Lenu.la. 
sul'l'ut:U.IH.Io a pcllitit'a as suas umllit;l'H..!S, uão let·emos sómt:ttl•' 
o I't;nmt•u Ln,; • • tJ u i I i I JJ.'lld us. nws J'al'l o,; ;;a Idos o t·c.:a tn e ula l' i os . 

.Dt•trwnsl.t·andu tt.Jlll'. uão ltou\'t! tle/'idl: OL'tamcnl.ario no,; 
dous ultintu,; t!Xt•t·.eieios l'inaneeil'us. u t·~:lal.oi' t.lusle j)Ul'et.:t'l.' 
não leve t•ttt 'ttrenlt• .iusLil'it.:tH' augtiiL'lllu .du clespt:~a, mas JH'u
t.:U"I'lll.' J'<':<ia•dt:t.:t!r: u uo,;so t:I·editu li'iu t:uulpt·omdlidu pelas·uu
tkias t:ll.\'iada,; paw a Europa u diYulgada,; JJ<!Ia iurpr·c•nsa co1n 
apl.·e~itlf;,üe:-; et'l'OIIc~as u t'xag·gcq·adas a .l.'t'~JH:il.u das JJO::isa.s 
cousas l".tlitic·as " rlnau·et.'ii·a,;, 

A uotieia tlu tÜ!/'ieit du Brazil rtiío iuJpl.'e~sionaria lanw, si 
ell:t niiv Lh''-'""'-' sidu fll.'t•eudicla pt:Ja,; uol.i,t:ias das rupclida:; 
pertul'i.tac;tic•s da ot··dt·!lll qu._, lantu de:'llt.:l'udilanr os pai~•·s ame
l'iot.:auus, .tfu sorte• que u L'eslaiJdt!t:itJWlllo·vet·dadeit:o das eil'l·as 
OI.'ÇlliiWIItal'itts [t}I'IIU\'tt-,;t• lllllll lll't!l'~~idat.Je. ,j;"oj O tjliC )ll'Ot.:U!'Ü
JIIO::i •l'liZl'l', 

,\,; ·dL·~tw~a:> <llTUIII<'Ui.at·ia~ mil il.tll'''" i.l'elll e1:e~t.:ido pro
gr·essi \'llltt• •nte tkpu is t.la .llt! p uiJ 1 iea, a e lttulllo-se .ues te mo·rnentu 
qu intupl itnlllas. niiu ltavertt.lu t]uasi difl'er·ew;.a ua p1·oporção 
uuLt·t• u Exet•eiLo t! a ~lal'iuha. Niiu ,;, pot·tanLo, de estranhar 
que ellas allin,jant n t.:t!t•ea dt; :!/ pot· t.:L'tti.O das duspuzas gemes, 
embora tt;uhatnos de latnt;ut:u· ;nii11 tlispot·mo;; .tJu pnclt•t· militm· 
de •CJtte ).tl'tle isanw~ para garanti!: a 'nosstt .tJel'usa n a::;scgm·ar 
a paz no uosso lerr·.itorio. 

Possuindo Yaslas :l't:onlt.'iJ.·as u um l.iiJural iuununsu. 'O 
nosso Ext)t'eit.u não )tassa du :!1. mil honJeus u a nossa t•squaéJL·a, 
que agont ~c reorganiza. 11ão dispõe sinão dt; dous eoura~ados, 
alguns scou.ts e tot·pedeiJ.·os, Tnal guat·twehlos, pela instlffi,eien
t.:ia de marinltciJ•os nncioua••s, tleYida pr·iut.:ipalmentc aos ulti
mos aconleeimuntos ICJUL' des;.;·osLaL·am tão pt·oruwlauwnte o 
pai~ e t•speeialmente a oJ'l'kialidat.lu da nos;;a Arnmda. 

]~rn uu1 período de rem·gatrizac;.iio teomo o em ·que uo~ ael!a
vamos. e e111 uma ,~paea em l]LW liiio ha sequent.:ia 1m adminis
tr:ttt;i'ill "upel'ior, a r.·t•.voiLa da ,\r:mada Vl'Odmdu um grande 
mal, Jet·.inclo a clisciplintl. e porl.urlmndo a reali~a•.:ão dusse ideal 
pelo qual ~e hate111 os mais illuslt•t•s ol'l'ieines da nossa ~Ia-
rinha. · 

Jnfcli~mente, porém, Jti'io 1alll;amos mão dos grande,; re
medios pam exti·ng·uirmo~ o mal pela raiz, fa~enclo uma l'e-
1'órma completa. a exemplo do ;que ofc~ a grande nação at·gen
tina, depois dos moYimcmtos que J.lerturbaram a sua ot·dem 
interna, 'condemnaudo o material velho de •que dispunha c 
pondo de parte os .elementos máos :e preconceitos mal enten
didos. 

Elia proem·ou eom patdotisllw e grande e!ewu;ii.o ele vistas 
reoL·gm1-izar a sua mm·.inha, mandando nstuclar tna J!:uropa um 
grupo dr. officiaes ;n.oyos o de talento, n razetnclo depo.is con
struir navios modernos, de sorte que a ,:\.rgentina conta ho,ic, 
gloria sua. 'CO!ll um pessoal adestrado o f~ompetente, ú frente 
do qual se acha o aJm:rantc Betehder:, capaz du l.tem dil'igir 
a sua esquadra Utniformc e l'ClaLiYanicJtLe pode1·osa. 
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J!:nli]Uallill u~ JJU;-;,.;11,.; :uuigu,.; du ·.l'raLa JH'OCUJ'aJJJ LHJil'Ol'
rnizat· u tlt),.;t•avolver cuut 'iml.lilidade u JltlLl'ioLlsmo o ~t.lu voduJ' 
lflili l.tll', JIÚS JIOS UIJS•eUidtttllUS tiu~Se duver, ]Jül'liCJidO O JIOS:,;t) 
tuutpo lia.,; quesLiuueula~ ·d•.• eantpttlllll'iO e 11a poliLkag·•!ut es-
1.ruiLa, CJuu Lanlo eoJwon·etn pal'll a nossa diminuição aos olhos 
do eslt·an:;eiro. 

Aimla lm pous dias, duspadw::; uu llueuos Ail·os 11os all
nuue i ttvam •lJ ue ele v i a pal'LiJ· Jllll'll o:; ]!;,; La elos U ui dos, em Lraus
pol'Les ele guerra, uffieiaes u l.l:IOO JJltlrillheü·os m·g·enLinos :que 
devem Lripulat· os ·dou; eourat;ados eousLruidos nos estaleiros 
au1e1'icanos. 

•Poderiauws uús, em ieo·udll,'úes sewellmuLes, procede1· da 
nws1mt maneira, t!U\'.iaudo pessoal l.Uonco e sufl'icienLe para 
triJJUiat;ão .de dous eoura•;ados ? 

Depois de lmveJ·mos oe,Dupado o JH'Ílneü·o log·UJ·, 11.:omo po
touela maritima, uosla parLo do conLiuenle americano, oposição 
que devemos proeul'at· relomar, dea;nLc ela vasLidfLO do nosso 
liLLoml o da 1 adlidadc de navegu•;ão dos :uossos ·rios, é clolo
ro~o •l]uu, pela J'ol'l,)>l {!e eit·cumslancias, não osLe,iamos appa
l'Ollladu~ ucsLe mornonlo para proclamar aos ,quatro vuntos, 
que reLuummos ,jú o uos:,;u unLig·o togar .. Esta aspiração não 
das mu;úcs vbinllas, mas pura •l!UU uos mosLremos fo1·Los dcanLe 
Hat:úcs vis.inlms, mas pam J'usgutu·darmos ·a in.teg!'iclade do 
nosso Lerdlorio c os interesses do uosso continente. 

-o poder militar da gloriosa naçfto argentina não 1UOS dos
]Jet·La zulus, anles uos IWillenla e nus estimula, porque é .pre
ciso quu Lodos sejamos fortes- Brazll, .Argentma e Chile c 
uutms uat;úes, ufto para llOS eolloearmos em p·é ele guen·a, 
umas em l'l:eale elas ou Lras, assegurando a paz por esse pro
~esso que custaria enormes sacrHicios maLeriaes ~mas para 
nos garanLü·mos a lodos eont1·a a eubi!.'a, ,que, porventura, pos
sam despcrLat· as uossas 1·iquozas c a e;xtcu.são vasLissima dos 
nossos ter r i Lorios. 

'Não .nos descuidemos, vorlanlo, da nossa clofesa, conci
tando os uo,.;sos viziniJJOs a scguir.:nn o mesmo rumo, nos appa
relllando todos vara •qualquer cvcnLualiclado, no caso de uma 
amctu;a aos nossos eommuns interesses, scn·do ·quo o Bra:dl ti 
o rmiz JIWHOS aeauLelado e o mais oxposlo, pOl1CJUe Lcm os seus 
lHJl'Los abortos e inde.l'cnsaveis . .A ArgenLina Lcm sido mais pro
videnLe do que u(,s, [JOrquc jú dispõe do dous portos militares 
- Baltia Blanea c La lPlta, tratando -da ·eonsLrucção do ter
ICeiro- Santiago- emquauLo que no Brazil ·se discule ainda 
a eousLt·ue~;.i'io do pl'imeiro, •quando noeessilamos de ,construir 
-não um, mas LJLUtL!•o ou ci•neo portos militares, ao longo elas 
nossas costas. 

Ha alguns anuo,; .i~1. tJu•.: se lr:tla da solução doslo impor
tanLu lH'oblema, mas em l'Ul'a perda, pela cstcriliclade da dis
cussü.o, pot· vozes al'doJ·osa, uão ehoganclo os almirantes a um 
aeeOt·clo clefinit.ivo, nem os interesses politicas o financeiros a 
uma •cornbina1;fio ac•·t·1.ttda. J.~onsanclo uns •que o primeiro porto 
deve set· ,construido na nossa lmhia, emquanto -outros preferem 
a Ilha Grande, o ,certo é que. a discussão deste assumplo arr·o-
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Jt..,:utl CillOt·nwmeuLe, devub du des0nu:udu ueunlocime!tlu du 
il.rJnidaúun, p;u·cceudo alé lc]Ue · essa eulasLt·oplw corwot·r·et·a 
JJUL'a a!Jalm· a r·catizw;iíu desse ideal. 

A Yel'lladu ,j que u disiWt'daueia uulre us 1:uteudidus e as 
Hmlia.u(;as du guvut·uu t''':at rcilo eom que até !loje nfLO se r·e
:;olvessu 1:sla medida de Lauta rulevaueia vara a Hossa {ieJ'c:;a, 
apezar da JJua vontade que Lllll'a o easo LeJJJ Llemonslrado o 
u chefe da Nnt:fio. 

]~ si devub du taulu lcwpo a euusLrue(iãu do primeiro 
pol'lo Ju.iiiLat· uu base de over·a(;ües uão Jieou ainda resolvido, 
quanto rnab a dos ou tt·os tr·cs, ou mesuw .quatro, igualmente 
indispensaveis e eujos estudos foram já eoncluidos pelo nosso 
Almil·untado ! 

E' cvillcnlu ·L]ue um pot·Lo militar· sú, <LL]Ui ou .na ilha 
Gmude, ll~o eiJegat·ia pam attcnder ú:; rweus:;idades da nossa 
esquaut·a, uetu vam uo:;sa du!'esa, JJor·quatllo o:; nossos navio:; 
um over·a(;ücs, nu norlu ou. 'no :ml do 1miz, Hão JJOcleriam trans
lJOrlur-se eom Jucilidade vara aqui 110 uaso de prec:isar·em de 
reparos, ou de provisão Llu umu·il;ües du g·ucna ou de booca. 

A conoll'Uie<;i'w de uuLru:; vorLos llJililures ou do base de 
uperac;ões no J'mil, na Hall ia, em ::;, l•'rarwisco e Por lo das 
'l'ones, torna-se igualmeuLe indispeusavel como garantia ela 
nossa defesa. 

Inclusll'lulmeule, mui Lo eut·as eu:;Laru c:;:; a:; coustrucções, 
mas absolutanwnlc uãu lJOtlcmos dispensai-as, deaule ela ne
cessidade impreseindivel ú Hossa defesa. 

O que prc.cisamos é estudar o assumptu, seJJJ part-i JJ1"is e 
eom o maior patriotismo, p1·oem·audo r·ccluzü· a uespeza quanto 
~·ur possível, ;;em pensamento pr·eeoncebido de servir a csle 
ou úquelle iuloresse, JJOJ' mais elevado :que elle pareça. 

Organiwmos uuJ vru0t·amwa ue defesa nacional, dando na 
sua exC!cuc;i'LO Lodu o esfot·ço .cJa .nos:;a inteligencia c do nosso 
palriolismo, mas elleguemos alé o fim sem de'sl'allecim~ntos 
nem temores; por bso, eousignemos a verba do 2.000:000$ 
para inicio da cous Lrucçi'LO elas bases ele operações ao norte e 
ao sul da Hepublica. 

Bem sabemos que não é facil a l'ealização ele um ideal 
granel i oso, por.que os JH'Ogt·auJmas ele reorganização enlre nós 
llUllca são exe.w taclos alé seu Lermo, por isso ,que a idéa do 
rerorma invade todos os espirilus, de sorte que a preoccupacão 
geral é J'azet· alguma 'cousa IIOva na admin·istração, ai1nda que 
o wrvico iniciado seja oplimo. E nem é por outro-motivo que, 
apczar ele a..:har-se na J)L'csideueia da IHepubl~ca o eminente 
reorganizador do nosso Excreilo, a~é !Joj c essa l'.eorganização 
não se ,completou, fieando sem e;xe~cução a sua parle. mais im
portante, que é a do serviço obrigalorio pelo sorleio militar. 

Si o proprio reorganizador do nosso iExerciLo n1ão puder 
executar a sua obra, .quem poderá então '?·Entretanto, este 
:;erviço tem sido execulado na Argentina, de um modo admi
ravel, produzindo os melluores resultados, ode )Sorte ICJUe a 
grande nação vizinha eonta lhoj c •com mais ·de 300.000 conscri
pLos convenientomoote prepar~dos para o manejo das armas, 
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li:ll'i'llihl l'lli.illl,;iaslllll 1'111 ,.,. o,; 111111;o . .; IJII" ,;ii11 ol11·i;.;:Ldu.-; tlO 
"''''i''" ,.,,jJilal· " """'' "''' l!lli'lllll.l'illll ''''·'lllill·u,; das J';unilias 
111ais .. ,.j,·.a,; ,. 111ai,; di,.;l.iJI!:·I.as da .\i'l;t•IILina. 

l'tii'IJ"'' 11ii11 su l'az,.,. " 1111'~11111 1111 Hl'aZil, Jll•td.ieantlu-su 
o soi'l."i" 'llliliLaJ· Uuli.u ·pa1·a 11 Jo:xt•J'eil.o etmlu pa!'a a lllal'illila '! 

U11m "''" a l1•i ""' t'XI~t~lll.:iio, l'llllseil'llLe e;uln .11111 d11 l'illll
pl'ii111'11Lo •dll ,;1;t1 deVI'!', US i',;I'I'IIJIU]u,; I' o . .; l'l!utdu . .; da IHIIIJ'IISiiU, 
>]Ue jiiii'VI'IIf.ll!'a Jll!>iSlllll il:t\'1!1', ·dl•>itt[lpal'l.'oi!l!l.'ii.l.l jllll' ·I!UIIIJ>]I!I.U, 
JIOI'·iJlW Lodo,.; eiJIIIJII'Idll•lldl;l·iiu qu'' 110 SI'I'Vil;.o lia li'aLI'ia illiio 'l1a 
tea:<La,; /11'111· I.Ji,.;Lil!li!I.!IÍI!:<, si11:io 'Jll.'ius lllUI'il.os de eada ""''vidn1·. 

,J(l I.UIIIII~ IIII/ I'Xi!l'lli!llf.l' I'XI!/Ilji]IJ liaS HOeil!datJt.;S ·di' Lil'n 
CJll'' ·~" o/'g;u!izamln pul' l.uda a parl.1•, o quu ·J'aeiliLa ·11111iLo a 
eXI!J'.III,;iiu da ]l'i 1!111' /'1'11/'l,;'alliZa o :i<:XI!I.'I~il.o, IJU:li!LO ao SOI'I.eio 
'llliJiLal.', Jllll.li•lldo /llt'S/110 l.'l•duzil' a lllll •lllli!O ü lli'llZO tll~ SI)/.'ViiJO 
lias Jiluims. 

U::< /'l'gilllt•IILn,; l'sl.:will·ll·illlns 11a .Villa llliliLal' jJ(II.klll ·JH!l'
:J',dlai!II'IILI.' SI'/'ViJ• •dt• IIUdl'll 'Jl:ll.':t O l'li:>Uin ·dusJ.a illljll'USiliiHiivoJ 
llll'dida, jiiii'IJUll/11.11 aJJj SI; 1'/lll!llliJ,/'ll LHIIJJ'Ili'LU na,; •l'll:il!/.'lli.lS e {I,.; 
1/IIII:·IIS l'lhil'.;li]IIS, l.jl/1' faZI'.IJI J>ili'Li• ·di! /IOSSil .J'i11a ~~~ol~it~daiJI', 
JIIHii•lli ;Iili ~~· I"'"Jitll'ill' pa1·a a d1•J'!•sa da '!.i.'.aLI'ia, ·t.'ill urn nluio 
d1: .Jill/1.11'11" ii!LI'Iig,:II·LJ•,; :"· .i;.;ua.lini!IILI~ ndueado:;, Na At·gu!ll.ina, 
.l't'll'a dos '~"IIL1·os, Hos eampn,; ·du llltliLOhi·a~. o~ ·eon"r~1·ipLns, 
e111111.1 todo u EXI'I'eil.n, vivl\111 nas lmJTar:as, unde passam se-

. Jll:tll:ts e Sl!/itallas 1111 -I'Xt!l'llieio ·JniliLar. 
Os glll'l'/.'l!ns da 'ilL•JIII!Jiiml. 1.1'1'111 Jll'flellL'tH.In llldliol'il.l' ns 

IJliili'LidS, a ilygil'/11' I' a vida •llliJiJ,;u· f'/11 IIOSSfl -paiz, i!lll~fl'l!],J.'ll'll
dn-SI~ .i:'1, nfín s(nnt•IILI' :ltqui ,en1nn !!III algu11S ]~sLa·r.los, estalw
kl,iLnt•l!LJL.; miJiLlli'I!S J.ll!lll 11/'ga//izado,; e ll!iljlilY.US ·dO l'f!I\O]Wl' 
ioda ~UIILI', SI~!H.In UXI\t!lli!ll Li!S OS ·dO üllSillu J11 ii it;u• • .Jin:J'UI'iZ1!1C/ltl.•, 

· 11111'('11\ n rc'llil.imos rJfllll J.i·isl.nza, niio poclenws dizr:J• a mesma 
~·ousa P.lll J'Pia~:.fin ú :Ji~~'::ula Naval. · 

10 q11e J•xisJ,• :wl.nalllll'll·LI• na ill!a ,J.ius E11xadas, ti<;;;J.inadu {L 
i nsi.l'lll'.l.:-ii.ll do,.; :l'u Lw·ns ali rli L'al!l.r:s, ,quu ali i ·sfin alo,iado:;, I.Í 
uma. 1:a:-m ill!l.iga da Jazt'!Hia, C0/11 Lodos os IJa/'aelul'.isLieos ·da 
,.,,.nsi.L'IH~I'.ii'' eolnnial. 

1;\ssi'in ,; IJIII' n 1!difidn nnd11 r,sJ.iio os ·dOI.'Jllil.nrios, fJnl'nl'
lllaJ·ia. pllaJ'IIIHI'·ia, set·.r·etar·ia, dit:eeLoJ•ia, ;~ala ~da ~eong.L·ega(/fio, 
at·elliYo, aulas, ~ala ·cln al'lllilllH!IIi.o, b:unllwiros, gal.lincLe .(Je arLi
lllm·ia n lal·a.J.ol'ill-1; ~~nmposLn de• um eol'PO princ~ipal 1eom 
Jlltl'l'llt•s cspl!ssa~. di! ll/11 •L!WLI'U, 1!1.11 -dou,; ·pav.imeuLo::;, Lendo 
!'ada um dPJJ,•s Jlllll'l\ll mais l11~ dous nwl.ros· de all.ura ! NesLa 
Jlill'l.l! \'1)1)/ll-:;1', J'.lllllll di~,.,,~tnos ·n.eima, l.oclos os em:aiJLcr.isJ,ieos 
da. .,~a~a ·d<' f:tr.ei!da, ineln indo salas sem ar· n som luz, eorn al
;;umas soli·da~ 1:\'l'atli's tk :1'1~/To, i.l'll~I!LH.lo ao ;n-os-so ;eoracfio ·de 
bl'azileit·o !.r.isl.e l'L't'ill'clat~ii.o tln .passaclo. 

1\ rssc cm·po princi pai :foram, pour~o a poueo, reunindo 
puxadn,; e aec~t·c•seimo~. ~:nnserv:uncln scmPJ•e o nwsmo pé di
l'l'il.o. pa1·a niio clesl.nm· .(]o i•difit:io prineipal. 

Pa,.;sanclo ao •uul..i·o PdiJ'ido etwoiULra-se, em .JrenLo ;i ponte 
de desPmbarqu c. um ·grande JquaclrilaLero '':m1r::1clo por .quatro 
'f.lal'erl''" cnm·nH~mcnl.n Pxtenstls. Lendo a ;írea in:l.'erim· dividida 
pol' •quatro .;;t;riPs ·rlP paredes sem .ianellas, :l'ormandn -extensos 
eorrcdorcs CJUC dispõem apenas, para sua ventilaç.lio, de duas 



portas eollocadas uns IOXLt·emos. Esses cort'cdot·cs são as aulas 
eon1 os l'esr,.;r·.Liw>s gabim•.Les de eilimica, p1ltysii!a, elr;eLriP.i
d~rlf' e m:H:I>inas, o.l'·fit!ina~ di' J'et't'Pit·o P paiol do mwnLimenLr>s 
r: soiJJ.•r;salen Los. 

A insLalla(;iio ·dr•slas rlept•ntk·nlt~:ias Joi l'•>ila aprovr~ilan
fln-;.H• nnl.ig'C>S ;;alptír>s qur> .~t'l'Vinrll dr.• dnJ10siln dr< •e:u:vii.n ·dn. 
easa LagP, alli PsLaiJ•dr•t~itla anLPs de passar· a illta :'1 fli'OJII'it·
rlatl~> rio tl•:stadn. ]~ l'ni alli 1que os aspimntes n:w:ws t•rt~.Piwram 
os ,;pus t~ollP;;as do n:wio J't.·arwt•z .ft:amw ri.'A1't:! 

.1~111 t·nnlt·asLP, pnr·t~tn. corn todas essas vat·ir.•rladr<s <le 
typos dn t·.onsLrucr;.fw :unLiga o mnciPr:·na, mas sem ennl'ol'l.o, 
dissNninatlas· p••la ilha, er·guu-se ao N. K a eonfm.·l.a\'tJI r; rle
;;a·rt·I.P resir.lenr:ia rlt• r.lit·t~d.nr: tla r<sr:ola, t:onsl.J·uicla <:nrn lnrlns 
as r·PgTas exigidas ptda ltygir•tw ,. prda enrnmorJidacle. 

l~rnl'im, r·nl.t·e os Pdifieios rln r•nsinn ol'rieial, qrw r•nnlte
eronH•~. n un i·en .rprr• ~e púrln r•ornpar·ar· enm n .r.Ja l~srJola Naval. 
,·, o vtdlto panlirdr·o ·da Esr·ola rll' :\l~<di·eina, qun r•r·r,eisa igtJal
Jlii'IILn ~··r· rnt•lltomrlo de qualqu~<r rnarwir.·a, pni~ a :ma pr<~·ma
Jif.>llt\ia ,·, l.amlwrn urn aLI.Psl.adn vivo ennl.nt a 110:-;~a eivili:r.ar;iio. 

':\~,;im, J'l't\OIIltr•:r,.r•tlfln a nr•tJr<ssirl:vlr• r, r•onvnnient•ia dt.< sr, 
nwl!Jwt·ar:, pPin mPnns. os rlnr·rniLnrins do~ alurnnos nn.vaP>', 
pr·npnrnos a emt•rHla. aul.ol'izanrlo o •C:0\'1'1'110 a mandar· ·l'azr•r· 
um nr(:anwnl.o modesl.o rmrn. l't;enn;;Ll'uer;iio of.ln Pdifieio, J>O
dr~nrlo abrir· o er.·PdiLo ,.,Je 200 :OOO:f; pnm os mc•.llwr.·amenl.os 
mais lll'genl.ns. 

Cnnú1 t;r·a naLtrral, rler,ois ela aequisieiio das 'novas unirla
r]r,s rlr• grlf•t·r·a. n nugrnPnl.n .flp c•onsrrrnn dt•. r:nntlnrsLin•l l'ni 
enn,;idr•t'll\'t!l, tnr'11anrJn-sn 1wr· is~o irnprr<sr:indivel .n augrnnnln 
da vt•J·Ita. pnm f'S;;e sPr'\'i(;o; Prtl.r·el.ant.n, l.tmdo sol ieil.arJo n l\1 i
Jiisl.l'O da i\l:ll'illlta a inTpOI'I:HP::ia d10 ~.000:000$, 11 l\Ji,ni,;I.Pt'it) 
da l'az.,nrla a r·••tl1J:r.i11 a I. riOO :OOihii n u:omn. a. r!nrnam dos 
:n .. pul.nrlo,; a 'ennsidl'l'a rlr•rnasin·rln, Yol.nu apr>.Jtas J .200 :IIOII:f; 
pal'a n m:r.•r,,:idn vi:ndoui'O. 

Om, tundo sido e~gol.atla a vnl'hn. fJ eonsl.andn 'CJIW o Go
vr:r·no J)]'dt<~Hie solir·.il.ar.· rrm :t:r·Nlito rle R00:000$1 pnr·:1 sal.isfa-, 
r.r\1.' .;is rlet!e:>sirla{ies deste r•xer:r·.ieio em mnl.r;rin. rle enmhust.iv••l. 
a eleva(:iio .ria vrr·lm torna-sr< impr·r>seinr.livel, prineipalrnenl.e 
enm a vinrla rlr• .nnvos navios, eu.ia eonstrneçüo l.l'l'mina no 
an.no pi·oximo. 

Rronrln assim e nii.o eonvindo quP os vasos de gur!'ra fiquem 
parado~. sc!'vindo apenas de nrnamcnlar;;í.n ü nossa llcllissima 
hn:ltia, ·propomos que a rlotnr:iin seja cle L SOO :000$000. 

A r.·ubr·hca Comnâs.wio uo t:.~lrouaeiro. quü na pronosLa !lo 
C:nvnr·no .ngm·ava r:om I . 00í) :OOO:f;, ouro, :foi r•,duzirla nn. r!a
mm·a dos úr)pll t.adns n GOO: 000$000. 

Cnmpr·ühe.nrle-.~r• bem a pl'eo,r:eupaçiin .iusLissirna ·rJa üuka 
JCn.sn. dn CongTI'ssn, proeuratvln rüdur.ir as despe:r.as. não só
mPnte cleste rninisLPrio, eom ele Lodos os ·outros; mas a verdade 
t:' .que a ve!'ha clr• 500 :000-'ii. Olll'O, para. as fJespezas consignada.~ 
nrsl.a r·ubr·iea, t) inconLc•sLavrlmenLo in;;uffir,ienle .. 

Elia SI' !le;;Lina ao pagnnwnl.o rle yen~im.:nLos de arlcliclos 
militnr·es ·nn Psl.r·angeiro. ol'l'eines r.lo Cor·ro da ,\rmacla •!slu-
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dando na Europa, bem como para occorrer ao pagamento de 
passagüns, ajudas rlü cusLo ü veDJcimentos em paizes estran
geiro~. da eommissiío fiscalizadora das obras dos navios em 
eonstrucoi'ío o do pessoal art.istko auxiliar e mais pessoal para 
os navios em oommissão no estrangeiro, assim como para in
st.ruc(;.iio e adoantnmrmto · rlos oft'ieiaes e pm(;.as e demais ser
v i (;.os techni c os. 

Alr;\m destas clcspezas que correm por wnta desta verba, 
o Governo ter:'t de nLI.rmdm· ao pagamento, emquanto tnão ter
minar a construtcoão dos ult.imos navios encommenclaelos, elos 
vencimentos ela ofl'icialiclarle e respectiva guarnioão, machi
nistas o mais pP.ssoal Lllc!hnico forner.iclo pela casa constru
ctora, por-r!m eom vencimentos pagos pelo Brazil, e como :não 
dispomos de elementos para completar a guarnição dos nossos 
navios, teremos ele tcont.raetar pessoal idoneo para esse ·fim. 

Como se vr\ os serviços siin mui tos e tcomo os teremos de 
pagar elo rJuolrpter maneira, o mais r:u:oavrl rl dotarmos a 
verba eom a somma neerssaria, umil. ver. ICflJe a sua reducção 
não implica dimi,nni(;i'ío .rJr, de~peza, mas uma verdn:deir·a illu
siio or(~amcnt:'u·ia . .Pnr isso cn Lenclemos ·que a verba deve ser 
elevada a l. 000:000$, ouro, conforme a proposta. 

Depois da nlt.ima I·ofol'nHt da E;:.cola Naval, elesappareceu 
o guarda-marinha que nxistia em nossa organização; o Con
g-resso, porém, reslahelreeu essa classe para os alumnos que 
completassem o:'\" anno rio curso de marinha, pela lei n. 2.531, 
de 30 ele clczcmhi'O de HJJof, aut.orhmnclo a ahcrtura do credito 
nercessm·io para o respnctivo pagame,nto. 

O Govrrno JH'omoveu os alumnos que passaram para o 
-i" annn, :ni'ín lançando mi'ío da nhertnra .elr rcredito e effe

. eLuando o pagamnnf.o JWia rubrir.a Cm·po da Annada. e Cla.sse8 
.4.nne:r:as. Niio tendo o IGovr.rno proposto nem a Gamara votado 
a ve1·ha nccrssaria paPa se M:fect.uar o pagame,nto dos novos 
guardas-marinlm. !orna-se nr,eossario augmenf.ar a verba da 
ruhrir:a acima co111 a .qua.ntia de SJ :fi00$000. 

Com a r:onclu~iio do coura(:.ado flio rle Ja.nei1·o, tres moni
tores e t.res suhmrrsiveis, o G'overno ter:'i necess.idade de 
prover ao rcspr.r.t,ivo cqu ipamen Lo n adquirir as munir..ões, 
por isso ,que os ·r.ont.rndos fritos mi'n'ca .inclnrm essas obri:;a
ções. l\'r~sas r.ondieõrs ,-, inclispensavel que o Governo seja 
autorizado a dnspe.ndrr alrí ROO :000$, om•o, para esses ser
viços. ahrinrlo o J•rsper,Livo credito. 

·.Por nlLimo. Lemos a r.omignnr os nll.imos pagamentos no 
ex!3ncicio dr. :1 !ll :-1. pi' la r.onr,lusiio da r·.onsf.rucr::.iio <los navios 
nc1ma m(lneJnnndos c pal'a. os qna0s a Gamara dos Depul.adoR 
nii.o consignou vcrha al;;:nma. 

No exrrcir\io vi;;:ent.c. pela lei n. 2.51,1,, rle 1 de ,ianeiro 
de J!l12. arL. Hi, lr>t.Lrn 1\, fiMu o chr.fr rio .Poder 1Exermi,ivo 
autorizado a fazr•t· as oprrações de crnrli to nocr>ssar.ias ·até a 
qna:ntia .rJc 8, 000:000$, ouro, para attendcr ao pagamento rle 
todaR as p1·estnr,õe;; at.t.inentcs an contraeLo para a eonstrucçii.o 
do com·a~~ado {l'io de Janch·o ·e para ~acquisiçi'í.o de novas uni
dades e matorml para a mnri·nha ele guerra. 
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Pelo decreto n. 9. 528\ de 24 de abril de 1912, i' o i o mi
nistro ela Fazenda auto!'izado a emit.Lir apolices alitS a quantia 
de J03. 000:000$, papel, constando da JeLLm B do rerericlo de
creto o ICll n1pri mmtlo {lO m·L. 1 li, leLLra A, pat·a pagamento de 
pres La(!Ges do~ nav.i os, 8. 000 :000$, ouro, on ·18. 500 :000$000, 
papel. 

Ent.relauto, Jogo em ttbril do eononLc aru1o, foi rcconhe
dda a insul'ficicncia do cl'erlito concedido, pedindo o Governo 
immed iaLnmcnLe o e reei i Lo supplementar de li. 089:701$, ouro, 
que roi igualmente ceei ido pelo decreto n. (). 785, ele 27 de se
tembro de :l\112., aLLingindo as clespezas deste exerdcio, com 
as COIISf.l.'ll'l!t"~'cs .navaes e tucquisi~'ão de material cncommen
rladn, ú somma ele ií.\l8D:701$, ouro, assim clistribuicla: 

Pr·cstnt'ücs elo eontracto do .couraçado IUo de JanciJ"o 
pagas c a pagar, aLú 31 ele dezembro de 1012: 

:l", lt", 5' e G" elo valor· de .t: 2ü7. 500, cada 
uma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0. 512 ::~00$000 

2", :}•, !,•, [)" c li" prosta~;úcs· elo primeiro 
snbnlat.'lno; ~~~, :~a, /11L o ria {]Os segundo 
c Lurer• iro ~u brnarinos, do valor de 
:27ri.OOO fr~. f~adn uma.............. L2GO::I.25$000 

1 n, ~n, 311
,, .1", ila e 'Ü 11 prostaçõcs elos tees n1o-

i!1 i l.ot·cs. do valor de :C 1:3. SOO 11;arla uma :?. • 208 :276$000 
l\Iat.et·ial eneommcnrlarlo na .l~uroí•a....... ::.000 :ooo:;;ooo 

Estando esgotados os ,cr·cclitos ant.ot·izados pela lei nu
mero ::! • 5!1-1. de 1, de .h~neil'o e detn·cto n. \1.785, ele 27 ele sc
t.cmlno, l.udo do 1corre,n1.e anno, o não podendo o Governo 
clcixm· de -sal.isfazer o pagamento das ultimas JH"estaoões dos 
uav.ios em 'con,;tmcl)ilo, f.o1·,na-se imprcscinclivcl a aut.oriza(!úo 
para a ahertnra elo Clrerl.it.o de G.~2:3 :i'íS-1$, ouro, para os paga
J:lent.os seguintes: 
7'' o s•, ultimas prcst.ar;õcs elo couraçado R·io 

(j• 

7•\ 

rlc .fanci1·o, do valor elo ;C 257.500 -cada 
uma .............................. . 

() u H i ma prcst.ar:ão ele ·dous submarinos, 
do valor do 275.000 i'rs ............. . 

s•, n• e 'lO", ultimas prestações de tres 
monitores, do valor ele :C 1:3. SOO, cada 
uma .............................. . 

li.75G:150$000 

'195:250$000 

i. -1.62: ·18.:í$000 

6 .~1,'23 :58~.$000 

Consignadas estas dotações ó claro que o orçamento da 
J\Iarinlm Jicarü mui Lo nugmen !.ado, mas não poderia ser de 
011ti·a maneim, por-que esses serviços são ele ;natureza urgente 
c cliJ ordem contractual, de sorte que o Governo seria obrigado 
a üffcct.ua1: os pagamentos. tornando-se por isso nmcssaria a 
eonsignaçfío flc ·recursos pat·a esse fim. 

Tnl'clizmen te. nó.~ Cfll'J não sabemos conservar as nossas 
1.radiçõe~- cm mntet·ia Ol'I.):J!lTienl.n.t·ia 'conti.nnurnos a conser
val' o 'lltlbil.o .invclcrnclo de nfío enl'ronl.ar n.s rlil':ficulrladcs, 
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quet• 1.•m l'l'/tll.::io it I'Priur:,;iio rlt• eertas dc.spexas acliaveis, quer 
t•tn t•,.Jw;:io ·iÍ doüu;i'io Ol'(:lt/111'/lÍ.HI'in snfJieii3JLLe pnrn set·viço 
du lllÜU l'f':t.tl .imp.l'f'Se i ndind. 

A nossa pi·eoctmp;lC::fio den• ser no se11Lido de confeCicio
um·mo~ u:om Vl•t·darle os fll'(.'alllülllos, dotando as verbas res]JC
cl.ivas da importaneia J!f'nnssai·ia pat·a o eusLeio dos set'\'if;Os 
dos di fJ'et•eilLPs nJi,n isiA•t•ios . .\fio "'' agindo desta maiH!il'a, l.c
l'f'HJOS conslan lr11wn L1• du diseu tit· et•f•d i los Pxi.,·aot··d inaf' i os c 
suppli"nwntm·os, snlieil.aclos pr!ln G0\'1'1'110, sem podennos ·eom 
vaul.n.gr•m intllUf::rtaJ·, diant1! di' l'N!tlllhf'!r·.ida .insuf.l'.i-c.:iene.in. ria 
dolar;iio ot•f;.all~enlal'ia. i::'f•tHlo assim, o mrlhot• é voLa!'mos os 
"''f.:amt'ntus p1·rwun~ndo rlol.a1: as verbas elos mill.islel'ios eom 
as .quanLias twer•;;sal'ias pat·a o~ ruspcetivos SPl'vir;os. 

Depois d1•slas eonsidr•rar;Ges, c suhmei.Lenclo ú r:onsidel':lt·iiO 
do SPnado as emPndns que vão adiante, a Comrnmissiio d1•. 
PintUJ(.'as ~~ r/1' Jllll'f'er•t· :qu1• a p1·oposieão da Cam:ll'a .rJos D~.!PU-
1adus 1]ur• fixa a dr•srw:r.a do 711inislcrio -ela l\farinlta se.in appi.·n
Ytula t'fllil as Sf!gnintes 

N. 1 

.Fica o Governo aulm·izar.lo n nhrit· o crrdi Lo oxf.raorcJi;na
l'in :il.1\ a quantia de <i. t.:?:3 :riR.\$, ouro, p:n·a pagnmonlo clns 
"''llllinl.r!s c niL.imns pt'''sLa';lir•s de navio,; ''111 1::onsLnur:ção 11111 
Ew·opa. t' fJlJP :>r! vrJteel'iio em Hlt3. 
'i' r• H" lll'l:sf.ar;.i'ii'S do Hio df! Janeiro, •11•0 valor 

dn :~ ~G'i'.500, cada umn .•••••.••..•.... 
ti" n ulLima prr~sLa(:.ão de dous subma6nos, no 

,,·alnt.· de ~'i'5lJOO ft•s .. wrla uma .....••• 
'i', R", !I" n J 0" p1·esf.açijes de l.rPs monitores, 1n,o 

vnlo1· de :C J3.800 .................... . 

N. 2 

Co·mbnsl'i.vel 

E!eYC'-~c de L200: 000$ a LSOO: 000$000. 

N. 3 

Pharód 

·I . 'i 511: I 50$000 

., f)[j: 2li0$001l 

t .-i/2: JSt,ij;OiJO 

.:\o n. :13 do pro.iccf.o n. JJO, de JOJ 2, nccrescenLc-sc: 

.l:lfharol de Gnl'dn d'Avilln.-Bahia: 
1 2" flha-,·ole:iro ............................. . 
J 3'' J1ll:1l'01Ci'I'·O .. , .. , ..••.• , , , , , , , , • , •• , ....• 

3 :0011~·000 
2 ;t, 008000 



t 
I 

BalisanwnLo illuminaLivo f\ seeco da ballia da 
i IIm Gr·ancle- !tio do Sanoir·o: 

1 I" plnu·oleiro ............. · ................ . 
1 :.l" ftharoleiro ............................. . 
~ 3"" pl-llli.'Oiei I.'OS a. ;!, : IJOO$ ..• •.......•.•....•• 
1 paLI'iio do relloendot• ....................... . 
:; Jnaehini:-:.tus de .J•eboeador· a .'1.:~1.:!0$ .......... . 
~ :l'oguistas a ~:AHU~ ......................... . 
~ etu:Y.onir.·oB a ono:r; ........................... . 
~ r·Pnlador.'f!S de J.tl eln5sc a 1. :SOO!f' . ........... . 
:J J'f!OJadOl't!S dn :.!" elns,;e a 1 ;.HO$ ............. . 
1 Lele~-;·t·npll bl.a .............................. . 

Plint·ol de l\lnf;'t~-llio ele Janeiro: 
1 :3" plinroleit·o ............................. . 

Phat·ol do l\lolcques (eil!lal ele S. Scbnsl.ii"IO) -

8. Paulo: 
1 :3" pl!Ul'O!CiL',O , , •. , ••••••••••••••••••••••• , , 
:.l J.'úllHtdOJ'f~S lt (i00$ .. , .......•..•......... , , . , 

•Bálisamenfo ele S. Pt·n·neisco- SanLa Cat!Ja

rina: 
·J 3" plwroleiro ............................. . 

P!mJ.•oi<"!Le de La:::um1- Saul.a CaLI!arina: 
1 :.!" pl1:1l'.OIOil'O .... :· ...............•.........• 

Pllal'olel.e de ·SanL'Annn- Idem: 
·J ~~ .. pl'n:u·olciro ....•......................... 

Elimine-se. 
Plllll.'OlcLc ele 

1 :3" p!1aroleiro 

Total •• o •• o •••• o •• o •• o • o • o • o 

N. 4 

Pau a f>mo- Rio de .Janeiro: 
•••• o •••••• o o • o • o •••••••• o •••• 

N. 5 

3:720$000 
:J:OOil$000 
/1 ;H00$0llll 
/j : :1:.!0$000 
H : li·l O$Útlll 
ri:7ü0$000 
'i:0:.!0$000 
:J: li00$000 
" : :l:.!0$000 
:l : .'J "0$000 

2 : ,, 00$000 
I :~00$000 

2 : 100$000 

li O :I :.!0$000 

2: lrOO~OOO 

Commissões no estrangeiro. 
H:esl.aheler;a-se a vc.wlm dn proposl.n, clrwanrlo-se do 

;;o o :üOO$ n 1.000:000$000. 

N 6 

Ao art. '.!.", n. !1, ncereccnte-se:- ... e pnra pagae n. rlif
J'•'l'eJH;a de '\'CJwinwnlns n. offiniae~ qne por oh•crclo rio Ex
ceulivo· tivcreJII e,onl.arlu ant.ir;uidarle dú l.e!llpO. 
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N., 7: 

Onde convier: 
llrt. Fica o Governo auLorümdo a dcsrender al/1 a· 

nnnnl.in. de 200;00,0$ eom n rcr~onsl.rncr:.ii.o rlo cclil'l'irlin da 
Esr~ola Naval. 

N. 8 

'Ao art.. 1", n. ;,, aco['csccnLc-sc:- Ficn. au:;menf.arln. n 
verba dcsl.n. 'l:'lJhrica dn. rruanf.ia ele 8'1 ;(i00$, parn. pa:;nmenl.u 
rins novns gunrrln.s mar·.inhas. 

N. 9 

Fica o ·.Presiclr..nl.n da Rcpuhlica auf.arizadç> .a desrcnrlm· 
:11.r1 a imporLancia de 2. 000: OOO$; 110 excrr.Hllfl de 1 !H~
pam rl:u.· inieio no c.~l.abclecim()nLo de quaf.ro bases de opr.,r·a
(iÕ()S 'nnvncs :na Rnpulllica, sendo nmn. cm Sanf.n. Cal.harinn.. 
out.rn. no R.in JGrnnrle rio Sul c rlnn.s nos Esl.arlos rln. Bahia para 
o norte. 

Sala das Cnmmissõcs, H. de dezembro de :1912. -,F'c
lir:iano J>enna, presidente.- A. A.ze1•edo, ?'r.latm·.- Urbano 
Santos.- Tavm·cs de Lum .. - F'. Gluee1•io.- .F'1·anC'isr.o Srí..
L. de BulhiJes. 

POOBOfH().~O D:\ r:!AM:IRA DOS DEPtJ'l'ADOS N. 110, DE Hl12, A QUI<: sg 
R.Ell!'EI\E O PAI\ECE!l SUPRA 

O Congecsso Nacional resolve: 
'All't. L" O .Presidente ria Republica é autorizado a clcs

penclcr, no ann 0 de 1 !113, com .os seT"Vioog a cargo do Mi,nisto!'io 
ela l\Tnrinha, n. qun,n:tin rlc "" :OH$033$(i88, pn.pel c !100 :OOD~: 
ouro: , , , , 

1. Almirantado .......... . 
2. Inspectoria de E1!'genharia 

Naval .............. . 
3. Auditoria ............. . 
. 1. norpo da Anmada e clas

ses annexas, podendo o 
Governo retirar desta 
verba, :como das 22• e 
26", a i'mportancia ue
cessaria para matri
cular, medinnte con
curso. nas escolas es
tr:mgeiras: dous offi
ciaes subalternos da 

Ouro 

. ••••••••• o •• 

Papel 

1 .. 1. 78 :204$000 

27:00:0$000 
73:200$0,00 
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Armada no curso ele 
consl.eueoiLO naval elo 
Naval !l.oyal College cm 
Greenwich, des~inaelo 
aos alumnos estrangei
ros; quatro onriciaes 
subalternos e seis en
genheiros machinisLas 
offir~iaes subalLernos, 
nas escolas de electri
cidade; cloús officiales 
subalt.crnos da Ar
mada. nas escolas de 
n.viar,rí.o; dons medicas, 
officiacs subalternos, 
nas cseolas de Meeliei•nn. 
c Hygiene Naval ...... . 

G. Gorpo de l\'Tn.ún·hciros Nn-
cionaes ............. . 

G. Batalhão N:wal. ....... . 
7 . :r<:seo I as d c ,Grumetes c 

de Aprcnclir.es /M'ari-
·nheiros ............. . 

H. A rscnacs (i n c 1 u s i v e 
1:800$ para pa
gamento ela eliaria ele 
5$ ao patrão-mór elo 
Arsenal elo Rio ele .Ta-
nciro) .............. . 

0. r.apitanins de Portos (in
clusive 13:000$ para o 
pagamen t,o ela cliaria, 
a mais, de 5$ ao pa
t.rão-m6r e de 2$ aos 
1.6 remadC!orcs da Capi
tania do Porto ela Ba-

1 o. 
H. 
1.2. 
13. 
H. 
Hi. 

H\. 

17. 

h ia) ............... . 
Dcposit.os Navacs ...... . 
Força Naval ........... . 
H os pi Laos ............. . 
Ph ar 6os .............. . 
Es.cola Naval. ......... . 
Directoria da Bibliot.heca 

e Museu ............ . 
Armamento c equipa-

mento .............. . 
Munições de bo()ca ..... . 

1.8. 
1.!). 

Munições navaes ....... . 
1\Tn.t.crial de const.rucç5.o 

naval .............. . 
20. 
21. 

Obras ................ . 
Combust.ivel ..•........ 

Ouro 

••••••••• o • o 

•• o o ••• o ••• o 

• o • o • o •••••• 

• o ••••• o o o o o 

............ 

o o • o •• o •••• o 

••• o o o • o ••• o 

• o • o • o • o o ••• 

•• o ••••••••• 

•• o ••••••••• 

o •••••• o •••• 

o ••••••••••• 

............ ............ ............ 

. .......... . ............ ............ 

:12. Zi\1, : 80(lli\07C• 

2 ,/;7'1 :9!l2$fi2f> 
:::'10:702$000 

1.3811:300$000 

3. (18;) : 02fi~li87 

52::!:875$000 
80:250$000 

3. 702:314$000 
267:800$000 

1.682:860$000 
52() :::l00$000 

91:800$000 

ü00:000$000 
7 .lh7(l :189$-100 
2.000:000$000 

1.fi00:000$000 
1.000:000$000 
1.200:000$000 
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.Fl'eLL•s, passag-ens, aju
das de custo e eomis-· 
missões de ~aques .... 

J~v(•nLuaes ...•.••...... 
ilf!I'OnsLJ·u,lf'fío do Arse

JJal rio J'iio r.lP · .Ta.neii'O 
·Di /'l!llLm·ia do "\J•manwn
t;flllllllissúes 110 e::;Lran-

f:;'l~ ·j I.' O • o •••• o o ....... . 

to da l\1 ari•n•IHl ....... . 
Pam acquisi~iio de em

ha!'ea~;-fio de alto mar 
qun seJ·tíl c•nLl'l~true ú 
Capitania de ]i'Jm·iano-
p,olis ........•....... 

Pam llilfJLii~i(;.ão de um 
rebocador pm·a o porto 
do Nal.al e phm·ó,"s do 
C<nln! ele 8. Jloquo •.... 

'J.'ol.ul ........•. 

On1•o 

o ••• o •• o ••.• o 

o o o O o o O o I o o o 

••• o ••••••• o 

............ ·I· 

O O O 0 O I 0 O O 0 0 0 

Papel 

:370 :000~000 
:!70:001.1~000 

üOCI:OOO~OUO 

ri78 :ríOf.l~llllO 
fiO.\.: OüO~lltHI 

cA..I'L. 2." lleyogam-se as disposições em conLrado. 

•Cnma1·a dos Deputados, 2G do ou Lubro de .(!:IJ2.- Salriuo 
nai'roso .ht:llior. presidr.·nLu.- Autouio Simuao i/os Soutos Lerr.l, 
1" seel·dal'io. -.lnve11al Lanfw·linu de Foria1. :2" ,;ern·ei.:H·io iu-
ti:I'ino. -A .impt·.imi•l'. · 

N. I, G3- 1 D12 

A Commissii.o de Finnw:as exa,minou drl.ir.lamenLo a;; 
rmcnclns :lJII'f'~enl.adn~ ao m·\:nnwnlo d-o l\linistr~J.·io tia Faznnda, 
C·lll .~''.!.tunda cli~ens:"iio. e suiH'Ij Pilas vem cmiLLi1· o st•u pal'l~eL·J·. 

Ns. 1 e 2 

Ao ar i .. I", 1n. 5, leLtras f e a.: 
Eliminem-~c ns 1\'erbas- Reformados da Gurl'!'n. c da i\Ia

rinlla- con1Linuancl,o; o se1·viço de 1.wes verhn~ n. >'<C r feitos JW!as 
clircel.orias de contabilielaele dos rrsrcel.ivos minisLerios. 

Lettra h- Aposentados: 
Especifiquem-se (sendo Jloss iYel) ns m in isf.erios. 

Sala das sessücs .. \ ele clcwmbro de I !H:!.- Olivc·ira Val
ladíio. 

na vcPha 5"- suuprimam-se .as ,consignaç,jes: b « Magis
trados Pm clisp.onibilielaclc »; c, « ServenLuarios elo culto caLho
lico »; 1/, « Rel'ormaelos r.le 'Bombeiros»; c, « lleformaclos da Bl'i
gar.la Pol ieial » ;{, « nernmnaclos da :(iuel'J':l)): (/, « Rei'Ol'lllUdos r.l:l 
!\l:.winlln», pa1·n sL•rean J'L'"'i.alwli•eiclns as JJWsJnas erJnsi.:.;unl;ües 
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nos "''C:tlll<'J!I''~ a qu•• P<~J'LI'/II:CJII, du [uLt•t·iut', da UUI!/.'J'a 1; da 
l\Jat·inlm. 

~a lu da~ ~~·~SÜI·~ •. \ Llt• dt•7.t!J\tbro de I !li:!,- Frnur:isr:o 8i.Í. 
A Cüllllllis,.;fiu a~;edla as t•!l!l:!ldas, JJJ:ts. t'UIJull·l!et:cJido a 

Lt!t'io da Fazl•llda I' sct·iio J.'l::.;'isLt·ados pelo TriiJllllal de Colll.a .... 
us l'''uecsso,; de J't!:I'OJ'IJ!as e ap.u:seuLadol'ias, ul'l'llt'l:tJc u. seguinle 
suJJ-emcuda: 

« 0:; Li lulu:; de ÍllaeLi\"idade sct·iiu 'L'X[II:didus pulo :'llinis
lcdu da Fawnda cscruo ·rcgisLL'ados pelo '!'.dlJUual de. CuuLas. 

N. 3 

•• \t·L. ~", 11. Li- Jtudi,ia-su w;,;int: "\ c real' pus lu,; Ji,;ü<it•s 
nu Ll!l'l'Íiotli.'ÍU da llcpuliliea I) a ol'e\'Cl' a disLt•ibuit;.fio das tJÍI'
t:LIIIlSI'l'Ípt:I}I'S pal'a a lll'l'I'Clldat.:fiu dos Ílll[IOS[tlS dt• :saJ 1\ I'•IJll
SUIJlli, au::;·nwJII.a·n.do üll l'1Jdli7.ÍIIdu o llllllleJ.'O de .l'.is~;aes, tJult
J'ut'lliiJ as n•~el',;;;idadü:; du s•:JWi(:•u, abrindo ns Jwccssül'ios tJJ.'IJ
d i Los c suiJ'II!eLLcndu o:; a dos t'üSpeeLivos ti app.t·ovat;i.io elo Cou-
HJ:esso. 

Sala das sessões, .'J. Lle •kZétubt·o de J!ll:!·. -Oliveira Val
ladúo. 

da 
de 

'"'" Commissi'io ae.ou~ellta a rc,ioit:.i'io da etttelllla. porque é 
cxclusint eompt;tcneia do Collg'l'cs~u l•~g·islat· so!Jre ser·viços 
l'iscali~a•;i.io c Jixa:r as verJJas paru seu ~;usLoio. 

N. 4 

Ad.. ·.F.iea o Poder Ji::xe[;uL[yo nuLot•izat.lu a alJ.J•it· tJt'C-
t!iLI.I~ I'S[WtJÜ\I~H alt'' a iJrtthll'i.'LaJJeia ele J0;000$, pat:a Ot;C.Ill'l.'IJr 
:í:; cles·peza,; .it't :l'eilas e a :l'aZI!J.' t~utn a ot:u•ustJ·ue~ãu t.las 'villas 
prol'l'lat·ias :\lat•etJltal llet:nw:; e D. Orsiua da '-~'.auset:a. 

Sala das sessões, 4 Lle de~embt·o de J.\112.- JJu.euu tl(: 
Pw:va. -P .. Olyr:,wü;.- :l'rwu.re.~ de Lym.- U1·bano Santos.
"L 1l:r:'1'1:clo.- Yicto,·ino illo'ntC'iro. 

A Juaot:ia da Commissi.i•o opina ptda approvat;i.io da t!JUenda 
e o ti Lt.·a ·Os v o los dos Sr~. J!'elicimw Penna, Frands:cu :::ití. c tio 
IlclaLor. 

N. 5. 

Elimine-se a n.ulori~:u;ü.o para o alfandegamrmlo da .i\lesa 
de '11encla:; da Tu Loya, 

Sala das sessões, -í de deze:mbro. elo -1912.-P/i·es Pcr
'tcü·a. 

A Com missão mrunLcm n. proposta para o ai randcgamento 
da Mesa de H.cndas ela 'l'uLoya e portanto a rejeição da emenda 
·sob !n. 5. 
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N. 6 

Auure~uuHLu-,;c out.lu cônvier: 

. l"iua u Pr·usideuLe da ltepubliua auLori~ado a alJrir o cr·c
dllo de ~.\ :::l01::$7GO par·a liquidação das dospezas :l'cil.us pela 
sug·uuda Comrnissão ele Estudos da llêde do Viaeiío CcareHsc 
dur·antu o exercicio de 1011, de accõrdo com .os douumenLos 
cxisLentes na Inspectoria .J?edo1·al das Estmdas. 

. .Sala das sessões, 4 do dezembr·o de 1912.- P·ires Per-
1'eu~a. 

l)ensa a Cornmissão yue esLa emenda cabe no or·çarnenLo 
do l\lirnisterio da Viação e por isso deve ser rejeitada ou reti
rada pa1·a opportunarnente ser examinada. 

N. 7 

A.'ccresce•nLe-se ·onde convier: 
J?ica o Poder Executivo autorizado a manter e Jazer rc

spllitar· a posse, em que tem estado a Diocese Catholica elo 
Coará, do predio e suas dependencias, em que residem os 
ibispos da mesma diocese, nos termos da cscriptura de acqui
.sição c destinação feitas pelo :Governo Imperial, lavrando-se 
iermo addicional no 'rhesouro Nacional. · 

· Sala das sessões, 5 de dezembro de 1912.- Ji'. Glycerio.
illendcs de Almeida. 

Ji não tem mais razão de ser a emenda, porquwnLo o 
Governo acaba de acceitar a proposta do Sr. bispo do Ceará 
para ~ compra do predio em questão. 

N. 8 

Ao art. 5": Substitua-se o per iodo que se segue ;i. palavra 
entregues- pelo seguinte: cm quatro prestações iguaes, adian
tadas, no começo dos mczcs de jwo:ciro, abril, julho c outubro, 
mediante requisição eompctentc, as quantias destinadas ao 
material das mesmas repartições, incluidas na presente lei c 
integralmente as 'co•nccdidas em creditas concernentes :i mesma 
verba- i\Iaterial. 

Sala das sessões, 5 de dezembro de 1912.- Olivei1'a Val
latlão. -J. L. Coelho e Campos.- Gu'ilhe1·rne e Campos. 

A Commissão aconselha a approvaoão da emenda. 

N. ·g 

Ao ar L. 2• accrescénte-se: a abrir os creditas nccessarios 
para a execução das sentenças contra a Fazenda Nacional,· 

\ 
\ ., 
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si tiverem pas~ado 0111 ,iulgadu, vur ~u liU.Vi'l'l.'/11 ~~sguladn L1.Hin,.: 
os recursos legues, inclusive os permiLLidos no P·rocesso da 
cxeeução. 

Sala das sessues, 5 de dezeanbro ele 1912.- Gene1'0SO Ma'l'
fjllUS. 

Niiu diJVU set· app!·ovaua a CJuenda, u:mbura s'•.ia l'LJJ)l'Oduc.t;.fí.n 
du disposiLivo ela lei ,orçamentaria de 1904. O Poder ExecuLlvo 
d o\·e pedir ao Cong;resso, por mensagem, os crediLos necessa
rios ao pagamento das sentencas contra a Fazenda Nacion-al. 

•.. 10 

Onde convier: Augmente-se de 40 :O,QO$ para tres superin
toudcnLcs do servioo de fiscalizacão da fronteira do Rio Grande 
do Sul. 

Sala das sessues, 4 de dezembro de 1!:112. P. Pcrtna. -L. de 
JJulhücs.- Bue·no de Pa·iva.- Victo1·ino Monteiro. -F. Gly
cC7'io.- Fmndsco Sá.- flrbano Santos. -'l'avar·es de Lyra. 

Deve ser approvada a emenda. 
. .. 

N. H 

Altere-se a ·razão ela quota de 1.,36 <7il para 1,% 0/o so!Jr(~ 
a l,oLa(!fi.o da Alfandega do Maranhão, como dete1·mi,na o art. -102 
ela lei n. 2.5-IA, de 4 ele janeiro do corrente anuo, feita a cor
l·esponclenLe correcção no •qualificativo da tabella.- U1·uano 
Santos.- F. j)Jcndes de Almeida. 

A emenda deve ser approvada.· 

HEVISÃO DO QUADRO 00 PESSOAL DAS REPARTIÇÕES DE PAZENDA 

Os serviços a cargos das delegacias fiscaes e do Thesouro 
estfio em aLrazo, continuando este e aquellas a reclamar au
gmenLo de pessoal. 

.os processos ele tomadas de contas se accumulam, a orga
nização do balancetes retardada e por falta de elementos 
o Thesouro não póde cm tempo ut.il apresentar ao Tribuna! 
de Contas c ao Congress,o· os documentos necessarios ao julga
mento dos responsaveis e elos ordemadores, e levantar os ba
lanç.os definitivos das operações de receita e despeza de cada 
oxercicio. 

Sem estes balanoos não se pócle ajuizar da re:;;ularidadf> 
ela gestão financeira, e, menos ainda, da situação das finanças 
nacionaes. 

Refo1:1maclo o erario régio em 1831 e 1850, as repartições 
de fazenda foram ainda ap.refeiçoadas pelos decretos de 29 de, 
,i:.m:eiro de 1859, 5 de abril de i868, 6 de abril ele 1873 c ainda 
por outros anteriores á proclamaçã.o da Republica. 
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. ..\ t·eut·;.;aru ixar;iiu upc.J•ada, JJU uu\'u reg·imeu, pelo decreto 
n. LHi!i, du li de dewm!JL'U de :l~!l~, \'eiu, puré111, peri'LUI'IJUI' 
os SL'l'\'ir;us Llo~~a~ t·eparlir;úe~. exLinguiudu a~ inspcdo1·ius elo 
J'axenda, pas~ando n~ .J'uner;úr•s dL•slas pal.'tl as alfaucle:;a~. sup-

. fll'inlindo as collecLorius, ereaudo dl!IL•gacias sú1nenLe em seis 
E~Ladu~ e0111 J.•eduzicliHSilno pe;;~oal u J'inalmeu·Le uliminarn'clo 
suiJ-dit'r!elol'ias uas rendas, na eoulabilida.de I! ruo eonLeneio:;;o. 

A CXJJet·ietwia ÍlJJpoz log'LI o re:>La!JeleeiJneHLo elas J•ep::u'Li
IJÜ·es supprimidas. (J deei'L•Lo H. ~.1:\0i, de :H ele .ianeit·o de 1801:\, 
et·eou cldcgaeias l'.iscaes, :como suceecltuwas das exliuclas Ll1 é'.
soul·at·ias ci•J .J'axenda, resLHuimlo-llws as fuuer;ües que 1!Javiam 
sido eom1meLLiclas tis aJI'nrurclegas. As llO'Yas t•ci'ormas de :t DOJ, 
HJO.'t e 1!HO eomplt'Ltu·am u ele 18!18 restabelecendo as eolle
eLul.'ias. as .Juntas aclministrativt1s ela fazenda, os cargos de 
Ji!'OllUl'aclore~ e cornütdm:es :l.'iscaes, a :3" sub-clircetoria ele con
tabilidaclr!, a ~" :;uiJ-clit·ecLm:ia elas rendas elo 'l'hesouro. 

« l\Ta,;, pondera u Sr. l\linislro da Faxeuda, pag. 42 do seu 
l'clatol'io, nem a rcJ'Ot'JIIll de HllH. Hcm as subsequentes Leem 
aLLend ido r:onVL•nienLerncnle tis nt•/,!cssiclades das t·cpa:l'Lições 
de 'Jazenda, sendo ainda. llo.ic o ntltllet·o dOs seus :l'un~Jcionarlos 
inl'er.iot· ao exisLenLu ao lcmrJo das autig·a,; thes.ourarias ele 
1'azencla, quando uaquella •!poca o~ scrvir;os não alcançavam 
a metade, uu musmo a Lerr;.a parte dos acluaes. :mm J!HO o 
lllli!Jero dos eseripLumrlos das delegacia,; <!l'U ele 288; inferior 
.ao da,; tlwsoural'ias ent JS!J:I, quu <!J'a 2!15. Dos demais J'un
cclouar.ius era ele :LSli ]J<H'a a,; delegaeia:; •~rn 1\liO, correspon
clenclo os das thcsourarias a 2ft!:\. ]l:iml'i.m, o Lotai para as dele
gacias et·a, em :UJ10, de .ii !t e das tbesoumrlas tilt::l. » 

Co111 J'<!la~'iio :'1s aiJ'anduga,; dix o mesmo J:elato1·io ú pag. !tG: 
(l pessoal rk divr!l.·sas aiJ'anclegns, eu,jn,; Sf'l'\'it'OS l.<'!em au;.:men
t:vlo ''xll·aut·d i uat•ianwnl.u, ,~ i nsu l'l'i eienl.t•. A ea1:r~tll! ia do pes
soal r) sr~n:;iv<'l na r:lassc• dos <'Sel'iplurarios u dos eonf\~i.'<.mles; 
o I'L'SS<Hll das ~apaLazia~, t'lll loclas dias, <!Stú !'t•duzi.~!is;;i:no: 
o quadt·o dos gutu·das J<J'eei~a ~l't' modifieado. · 

Com el'fr.'ilo. si se eompar·at· a I'Pncla at'l'ecadada em HJOli 
com a apu!'ada en1 J!)JJ, vr•t·irieal'-•se-ha uma dil'!';m?nl'a para 
mais de ~dPnttt nlil eontos ele réis. • · 

A :\lfandega de Santos. pot· exemplo, que llL'l.'•.:cadav:l dous 
c lres ·lllil t:ontos pol' mez, Hl.'reeada hoje sete e oito mil contos. 

O pr•s:;oal das all'auclegas em J!)Oli atLinl,ria a ::l.fl!l8 c :hoje 
ü de .1, i li l r•nqll'egados, ou mais 75:3. E' evidenLemcnLe insuf
ficicnl.e. 

Na Caixa '-'•~ .:\mot·l.ixar:iio noLa-rsc igualrnenle que o set·
viço eresceu rnpiclamcnLe'e impüe saeriJ'ieios aos i'un-ccionar.ios 
para. ser allundiclo eom·r!llir•ulemenf.e. A divida publica in
terna passou de GOO. 000:000$ a JWI'f.o de 1:\00. 000:000$: os 
pol'l.adol'es de titulos de 1:3.000 a 2·1. 000. Os sm·viP.os ele trans
:J'creneias de apoliers, de pa.grimenl.n de .im·os e ele· subsLit.uir,ão 
do papcl-mo••da .niio podem ser rdarclnclos. • 

ALLcnclendo :ís eonsiclerações oxpnsln~. 1! a Commissiio de 
pareeet· que sejam approva.da~ !IS cmendns sob ns. 12., :L::!, 
·J.í c 15 que versam sobre rev1sao do quadro do pessoal elas 
delegacias, alfandegas c Caixa ele Amortização. 
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lllil'Jl8NS.\ N,\CJQN,\J" (\'EiliJ.\ J :.!") 

O J•clulurio da J?axcnda ú pag. S:.J diz: · 
«A~ tlesjJezu:; na JJU!JL'cnsa ,\'a~.:iuual le1u uuoirJUul.ado de:;

eoiuJlluualmcnlc, l'at·a pur um JIUL'<t(kiro a esse csludu rl~e 
eousus, lonw-su Jtecessm·io rcJ'ot·mtd-a, ruot·gun izando seus sct·
vi()os, orgunizaudo um .quadt·o do pessoal, que ;uilo possa sut· 
excedido, e limilando· a despmm ú eonsigna~;iio ürçamcnlat·ia. 

Convém que o .Poder LcgislaUvo lJUbilite o Governo a rea-
lizar essa reforma.~ ;~ 

A emenda sob n. li) .que a Commissão propüe uLLer1t!e a 
essa jusla ruclamac;ilo nos let·mos em que ella Joi l'ormuladu. 
Crêa os quadros que não JJOdiei·iio sct· excedidos; l'ixa onlc
nadus, gi·aLil'icaçúcs c diarias .dos :l'unccionarios c operarios. 

O dispositivo elo regulamcnlo vigente que aulot·iza o di
I'ec Lu r da Jrn prensa a 'nomeat· dia ri slas e ar])i lrm·-l/Jcs as l'U
:,;pccLivas dial'ias luw dado Jogar ao augmeulo exaggerado do 
Jlllllwru do pessoal amovil•el, accresc.ido com as tmmas de d.ia
rislns exlraorclinarios que, u1rm vet: norneados, segundo usl;i 
in!'ormada a Com missão, nmwa mais são dispensados. 

A p1·opria lei elo OL'(!amenLo Jadlila o -abuso, entregando ao 
arbiLt·io cio diL·ccLot· a clislribui<:iio de mais de melacle da verba 
dcslinada aos serviços ela ifmprensa e elo Dim·io O(('icial. 

O excesso de clespeza com o pessoal esgota a eonsiJ;nar;.lío 
rcspcdiva o determina pedidos de crediLos snpplunwnlni.'"s, qui') 
se n•pelem annualmi~Illc e nos OXI'I'Ilicins ele i!JH e .1!11~ g,, 
ulevar:a!JL a J. ,1;:;0 ;UOO$ n 2. ,100 :OOU$000. 

·Acr:edila a Cu mm i~são que, adoptada a rcl'ut·ma J!l'"i"'sl.a, 
li<L Olllt"lld:t ~olJ 11. ·Jii, n. Tnqrf'cnsa Nacional '' o Dia1•io 0/'(ir:ifll 
enlrat·iio no rc:;imen da diseiplin;t ot'!,'alnenlaria, nii.o pudl!lldu 
11n lllOilll'lll.o J.li.'CSenle coo-Hat• do augnwnLo ele YCJicinH!Ill.os d11 
pcss0al vcrmm1cnLo, embora recoulw~a a jusLi~'a elo sua reda
maçao. 

N. 12 

'l'HESOUHO NACIONAL . (.VEilBN 7") 

:\o n. a• do art. 1• ela proposição n. 07, elo 1012: 
Ji:m vc;: ele 38 f•• escripturarios, diga-se ~O. 
Em vez ele :.2 2•• escriplurarios, diga-se -1G. 
J~m vc;: de -18 3"" cscripLurarios, diga-se üO. 
Ji:m ve;: ele 3ü 4"' escriplurarios, diga-se .iQ. 
J!:m v c;: de cinco fieis de pagador, diga-se seis. 

I - N. 13 

CAIXA DE AJ\1011TIZAÇÃO I(VEllU.\ H) 

,\o n. LO elo arL. t• da propõsir..ão n. 27: 
Em vez de cinco J •• esc!'ipl.urarios, diga-se scl.c. 
Em vrr. rlc cinco .'2"' nscripf.11J'UJ'ios, cliga-sc sci.IL 
v~.vnr u 
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f~lll \"I'Z d1! l!iJH•Il :.!'" I!Sei'Ífi[UI'UI'iOS, cJi~·a-se Sdll. 
E111 r••z tk> quali'O ,., ... ••set•iplUI.'lll'iOs, di;;·a-su s•!is. 
Em Yuz tlu qualru a,imlnnlcs de t:urn!lur, diga-se ~.:üwo . 

. \u;,:111••11ialla d() :JiG::!\0$ 
dl' 1 ll!:;:;uul abaixo i ur.l i~.:ado: 

pn1·u a dcspeza eorn u uugnwu Lu 

•: 

S. /'aula 

:! !"" PSI~J·iplÚJ.'tll.'i05 ...•..•....... 
'' •J"" P!'lt.'-I'ÍjllUl'Ul'.i.OS, .• • ••. · • • · • · • 
·J ;]" t•:<el'ÍptUI'ill'iO •••.••..••.•.•• 
·I ·Í" t!SC:I'iplUI'UL'iO, ••...• ,, ••..• , 
·J l'itd do liii!SOUI'I! i 1'0 ..... , , , .•. , 
J .l'it•l pam o llL'IllllZI!Tn du coli8-

}lustcuu:t: ......•... , ....••• 

VPnc:imtmtos 

":800$ 
" :000$ 
2: !tOO$ 
:!:000$ 
z:;.oo:;; 

.2: !tOO$ 

Gralii'i ~nt;ão acldicioual de GO 'Yo •• •••••••••••• 

:11 inas Ge·t·acs 

I I" t•Sel'ipllii'UI'io .............. . 
I ''" e:<et•ipLUI.'ai'ÍO .............. . 
I 1'i1!l do lJteSUlll'uii.'O ........... . 
1 l'il'l pat·a o at·mazem d•! colis-

1JU8tltLJJJ ••••••••••••••••••• 

VencimentoS 
~ :800$ 
.1 : OOO:j; 
:! : Hlll$ 

Gt·al.il'ieaciio at!Llir:ional tlc riO tfo •••••••••••••• 
i ,.. t•l · il 1o .•••...••..•••...•••••.•..••.••••••..•• 

Balda 

l I" uSI.!l'!PLtll'llt'!n ............ , •• 
·I ., 11 t•~t.'l.'1pLUl'lti'IO ....•.••....•.• 

·.1 :3" e8l~t·.ipl.ural'io ....... .......... . 
1 .iu t:~Ct'i.PLUl'UI'ÍO .•.••.•.•....•. 

Vencimentos 
,, :800$ 
ft:OOO$ 
~ : ;.ool!i 
2:000$ 

Ul'alil'ical,)ií.O addiciooal de riO o/o ••••••••.•• ,,. 

n:noo:;;ooo 
H:000$000 
:! :.\ 00$00() 
2:000$000 
:.!:'100$000 

:!:-I.OO:j;OOO 

2G:R00$0flll 
1:~ :!t00$000 

40:200ij;OOO 

·I : 800ij;OOO 
I:IJ00$000 
:! : 100$000 

:.! : 100$000 

i3:GOOlJ;OOO 
G:S00$000 
2:0~0$000 

22: /1/!0$000 

.\ : SOO$ü'o0 

.\ :000$000 
2 ;.',O(l$000 
:! :'OOO~WOO 

1a:2oo$ooo 
G:li00$000 

10:800$000 



J I" 
I •)11 -· J •_lu 

oJ 

1 ·Í." 

J' I} !'IIli ln iJ lU.' O 

I'SI'I'i pi 11/'lll'io, ... , . , .... , , , , 
1'~1'1.' i p t.tl/'ll ,. i u .............. . 
PSI!/'! pi 11 /':t/'!0 .. , , , • , , , , ••••• 
•:sei: IJ•lu t·n 1'10, • ••••...•••.•• 

v úlll' i 1111111 I Uti 

-1 : HOO$ 
'1:000$ 
:.! :-HlO$ 
2:000$ 

UraLil'ica•;.üu add il.liullal d•• f.ill % ............. . 

Parâ 

I I" ··~aipl.llraJ·io .............. . 
I ;,., ••ser·iplural'in .............. . 
I :3" l'~l~l·ipi.LI/'lll'iO .............. . 
I I" c·,;,~r·ipLul'arin .............. . 
I l'il'[ dn llii.'Siliii'Piro ........... . 
J l'i••l par·a " aJ·mazr•m '(]p t-·olis-

}Justau:l: ....•..••..•••..•.• 

' . 

I:ROO$ 
., :000$ 
::: \00$ 
:?:000$ 

'2:100$ 

C:l'al.il'ietll.::iu ti•• GO ry,, ....••....••••••••••.... 
GmLii.ica~;iiu al•~ ::o % ...................... . 

n iu a I'UIIrfe do Sul 

:!- !"~" f·~~·t·ip.tul.':li'Ínf-i ............. . 
2 :!"' ,.,,:ripl.w·aeios ............. . 
I ;.l" ,_•saipl.urario .............. . 
J 1 ... esel'iplLII'UI'iO .............. . 

YeJICÍilll!lliOfl 

I :SOO$ 
1:000$ 
2:!,00$ 
2:000$ 

Gt·alifiear;ãu addieional de [;0% ............. . 

. • .Uaaôas .. 
·l I"H P:=if'J:ipLuraein~ .. . -....... · ... . 
2 .:!'"' t':;cL·jplural'ios ............. . 

) .\l'. ' 

Vencimentos 
:1:200$ 
2:1,00$ 

Gt·aLil'ietll;iiu addicional dr• tiO o/o ••• .- •••••••••• 

I:H00$0011 
1:000$1100 
:.! : I 00$000 
:!:000$000 

1.3::!00$000 
(j: !i00$000 

1.!1:800$000 

-1 :R00$000 
1,;(100$0011 
:? : '100$00(1 
:!:000$000 
:2 :• í 00$000 

:2: 100$000 

1.8:000$000 
fl:000$000 
::J: G00$000 

30:000$000 

n: rinll$ooo 
R:000$000 
:2 :-100$000 
2:000$000 

22:000$000 
I I : 000$00Ó 

33:000$000 

(): 100$0()0 
J,;ROOi];OOO 

1 ·r : zoo:;;noo 
5:GOO:f;OOO 

JG:S00$000 
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:no ~\NNAES DO SEN,\DO 

Gual'ú 

1 ln escJ'ii1Lurario .. ,,, .. , ...... . 
:1. ~o t!Set·.ipLurur.iu .. ............ . 
1. :~o eset·ipLUl'tl'l'jo .. .... , ....... . 
1 .i., cscripturario .. . · ........... . 

Youdmcutol:õ 

~:800$ 
3:G00$ 
2:400$ 
2:000$ 

GraLil'icUtJÚO adtlieioual de GO 'lo, , .. , , , , , . , .. , 

iJ!allu G1'0sso 

J 1" escripLurat·io ............. ,. 
1 2" escripLural'io ...... , ....... . 
:l :3" esc ri plurario .. , ... , , , .. , ... . 
:1 .\" csllripLm·ario .............. . 
1 fiel de thcsoureit·o., ......... . 
J j'je\ do at'JOl\Z('ill de coUs-pos-

tlt'tt:r: •................•.... 

Voncimout.os 

!~ :800$ 
3:GOO$ 
2:!t00$ 
2:000$ 
2 :~.00$ 

Gmlifiea(;.ii.u addiei111Jal ele .riO '/'o,.,,.,,,,.,,., 

Santa Cal.hw·'i?w 

2 :L'" escripLurarios ...... ,.,,.,,. 
2 .2°" escripLurarios .. ........... . 

Ycnclmonlos 

3:000!\i 
2:000$ 

GraLificação addicional de 50 o/o • , •• , •• , •••• , , 

1• ' ' s ~SJ)U'I.lO anlO 

1. '.1. 11 csel·.ipLLLl'tll'.iO. o I •• ••••• o o o o. 

1 :211 escripLUl'Ul'io ... ........... . 

Venci m cnl.os 

3:000!\i 
2:000$ 

G1·aLi l'kn(;ão :ulclicionnl de .50 o/o ••• , •• , , , , , • , • 

4:800$000 
:i : G00i\i001 I 
~:~00$000 
:!:OOO:)iOOO 

·12 :800$000 
ll:.l00$000 

10:200$000 

11:800$0110 
:3 : !i00$000 
2:400!\iOOO 
2:000!\iOOO 
2 ;.WOlJ;OOO 

2:.\.00$000 

J7:C.00$000 
8:800$0110 

2G :·100$000 

G:000$000 
4.:000$000 

:1.0:000$000 
5:000$000 

15:000$000 

:3 :000$000 
2:000$000 

5:000$000 
2:500$000 

7:500$000 

•• 



SllSSÁO lllii 11 llF. llllZllliWHO llll '1912 

Scra·ipc 

1. 'L" eseripltll'at·io .. , ........... . 
1. ~o escl'iiJLUl'HI.'iO ............. · · 

VonoimontoR 
:3: OOO'iíl 
2:000$ 

G!'aLificaui'ío acltlicional ele GO o/o ••• •.••.•••••• 

Parahyua 

:1. 1n C~Cl'ÍJ)lUril!.'ÍO ... ,. • •• , • • • • • • 
1 ~u o~el.'iplul'ar.io ............... . 

Vo'ncimontos 

:~ :000$ 
2:000$ 

G!'Ulifieaoi'í.o acldicional ele 50 o/o ••• ••••••••••• 

lHo Gmndc do N m·lc 

1 1° cscrjpturarjo, ........... ... . 
1 2" cscripLurario ..•••.......... 

Vencimentos 
8:000$ 
2:000lji 

Grntifieação aclclicionàl de 50 % ............. . 

P'iauhy 

1 1. 0 cscripturarjo ...... ........ . 
1 2" escriplurario .............. . 

voncimontos 
3:000$ 
2:000lji 

GraUl'iear;.ão adclicionnl de 50 % ............. . 

Paraná 

1 1 o cscri11 Lurario . ......................... . 
1 2" escriplurario .......................... . 
1 ao escripturario .......................... . 
1 -1." cseriplurario .......................... . 
1 J'icl de Lhnsoureiro .................••..... 
1 fi1d JHU'a o aPmawm de coli.I'-JIOslnu:l: • ••• , 

( •• ,.,.. - 11' . 1 1 "'0 ('/. •l O ,1. !Cn(:-ao lH ( JCJOllU ( 0 ·L tfl • , , , , , , , , , • , , • 

3H 

3:000$000 
~:OOOiiiOOO 

5:000$000 
2:500$000 

7:500$000 

:'!:000$000 
2:000ij;OOO 

5:000$00(} 
2:500$000 

7:500$000. 

3:000$000 
2:000$000 

G:000$000 
2:G00$000 

7:500$000 

3:000$000 
2:000$000 

G:000$000 
2:500$000 

7:500$000 

4:800$000 
:~ :G00$000 
2:.\.00$000 
2:000$000 
2: 1!.00$000 
2:1,00!ii000 

17:G00$00ll 
8:800$000 

20:1tOO:)i000 



I 
• 
f 

'I 

I 
l 

I 
I 
I' 
I ,. 
!: 

ANN.\ES DO SEN,\DO 

J/a,·allhüu 

:I. :1 u L'i>l!l' i p L llJ'[l I' i o .......................... . 
:1. 
J 
J 

•)ti 

•.lu ., 
·~" 

l'i>l!l'i[llliJ":ll'iD ••••••.•.•.•••••••••••••.•• 
I :,.;ll(' i i' I Lll"tll'.Í ll, ...•......••..•.•...•..••• 
L'~ I!)' i i' i.UJ'ill' i IJ ••• , •••••• , •••• , •• , ••• , • , •• 

11 'III a:,onos 

:1 ·I" e se t· i p Lm·a J' i n .............. . 
·I ''" f'RI!I'ipi.UJ'[lJ'iO .. , ••••••• , •• ,. 
:1 ;)" f'SI'J'i(ILUJ':ll'in ... , •••••••• , •• 

. ".!. .'1" I'Si:I"Í(Ii.JJI':ll'iO ..... , •••.••••• 
:1 ricJ ;h: lli<'~IIUJ'f•iJ'IJ,, •• , •••• , •• 
1 i'iPI lill tll'lll:lZI'Jll f.ip noliS-JHlS/(l/1;1! 

YrmcimcntoH 
G:OOO$ 
G:OOO$ 
;~: 000$ 
:?:GOO$ 
:1: (iiJO$ 
:J :li O O$ 

GmliJ'ica~iio ndd.ieional de GO% ............. . 

noua:.. 

:l ·i" r;wripturarin .............. . 
:l 2" esel'ipLlll.'tll'ÍO .............. . 
1 fiel di' Lilf'i\Olll'f•il'l1: .......... . 
:1. l'i<•l dn :JI'IIltlZI'Ill df' r:olis-pos-

to.U;J: •••••••••••••••••••••• 

· Vl"nrimcntos 
:3 :000$ 
2:000$ 
:2:000$ 

2·:oon:;; 

GJ·nl.il"i.-:ru;iin nr!dieionnl rJ,, ;,o% ............. . 

AI ranr!8gns: 

2 conf8r8nl8s ....... . 
.'J /1"' flSI!I'ipi.lll'[li'ÍOS ... . 
·i l"inl dn l.liJ•snu l'f'il'n .. . 

.Em ver. de: 

N. J5 

Pawi 
Ordenado 
:J :SOO$ 
I ::100$ 
I : LiOO$ 

7:GOO$ 
G::?OO$ 
I : (i00$ 

87:2 quotas JUl mziin dr 1,:?.1 % sohrr n lnla(;iio 
de I 7 . 000 :000$000 ................... . 

Dign-~ro 11n lalw!la I'Xpl ir·ativn: 
!H·I. qunln~ na l'nz:in do• I.:H 'ló snlll"r n lnlneiin 

du 17. no o: OOO:jHlOO .. , ••••.•• , ••••••••• 

.j :800$000 
:l; (i00$000 
:.! ;.\IIO:]H)OO 
;!. :000$000 

12:800$000 
li :I, Oll!fiOIIO 

:U:l :200$(1(1(1 

G:D00$000 
G:000$000 
:J : 000$00(1 
:2:GOO:iill00 
:3 : (i00$il00 
:3:000$000 

23:600$000 
H :800$000 

35:100$000 

:1 :000*000 
:!:000$000 
:!:000$000 

2:000$000 

0:000$000 
.', :f.í00$0110 

:1.:1 :GOO*OOO 

Qnotn 
' IR X :2 = 3G 

7 X ·'I= 2S 
f; 

~" I •' 

210;ROOifiOOO 

??i :snn:;;ooo 



SESSÃO E:M il IJE lll'Z8MDI10 ll" I \l 1.': 

Pw·nuhulm 

Ord ennclo 

·i g·urrt·r.ln.-mM ••••• o •••• o ••••• 

F.lll V()Z rle: 
1'12 ·(\tlol.n~ na t•aziín dr! .:!.:!1 r;;, soht·n a lnlat;fí.,, 

dn iíOO ;Oilfl$0fl0 ...................... . 

Digrr-sn: 
1:!11 f!IIOI.a~ 11:1 L':lZiÍO dt• :!. 'ti~% ;;n)ll'f! fl Joi:"lt.:iín 

d" ;,no :OIHl$ilfiO ...................... . 

Nn.l 

01'ilrm:uln 

o ••••••••• o • o o •• 

Em vez rln: 
·ii:: quolas nn l'azão rlr! fl,:1 'Yc solll'f! n lolat.:i"tn 

de ·.100: 000$000 ...................... . 

D igu-so: 
'l.:?·í quol.a~ na raziío rJ,, !), I fl 'ir soht·n rr Jntrr~;iín 

de I 00:000$000 ...................... . 

2 nnn fopcn l.oR ....... . 
~ ~·" esr:r·ip,Lut•arios ... . 
2 l'io·is rio thei-iO\ll'f'irn. 
:1 l'irl r!P :umar.r!lll para 

o sr:r·vi~o df' col'is-
1JOs lau:1: .••.••.••• 

Em vc•z r],, 

:J :~008 
I : :JOO$ 
I :fiOO$ 

2 :fiOO$ 

i:fiOO* 
rí:200li\ 
:1:200$ 

:?:GOO:f; 

LR:OOO$ 

R7rí quol.rrs ·na t•aziín rln 1,.20% ;";Q]Jr•n ·:1. lolrwfi,, 
rk I li. 000 :000$000 ................. " .. . 

Dign-sn: 
\lfiO quol as na l'fl~.iío rir l,:l:! '/Íl solm• a Jolaf'iír 

,],• I Ci. 000 ;000$000 .•• , •••.••.••••• :.: 

Quotu 

I,, 

11. :.:!00$0()() 

I:? : '' 00$000 

Qno1n 

12 

H: ;)00$0011 

O: I S0$0flfl 

Qnntn 

l. fl X ;?. = ::!fi 
7 X ·'Í =:?R 
SX:!=Ifi 

1\XI=I\ 

I !1'!. :0!.10$00:1 
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344 ,\NNAES DO SENADO 

I gum·lla-mrír 
.J~rn v ex do: 

v\ 1'(/0(I.j tÍ. 

. ' ...... ' . ' .... . 
Or<lcnnuo 

2:100$ 

H2 rruolas na m;.:fin.de 2,0% sobro a loLnr;ão 
elo 300:000$000 ...................... . 

Diga-se: 
121 QUoLus na rar.iio do :3,20 o/o sobt•o a loLn~·.fiO 

do :300:000$000 ...................... . 

Bahia 

Ord onn<l o 

" confcrnnlcs ........ :~ :800$ 7:GOO$ ~. 

·Í 1"" oscriplUi'Ul'ios .... J ::300$ G:200$ 

·L2 :800$ 
Em voz de: 

883 qnolas na razão de 
O,Oti sobre a lo-
tação do ré is 

J.I.1000:000:J; .o o ·J :13:000$ 

Diga-se: 
nn QUOlas na razão de 

1.,8 sobro a lo-
taçfí.o de ré is 
-l!r • 000 :000$ " . 2G2:000$ 

Yü: l rwia 
OrllonntlqR\ 

1 guarda-mór ·················· 3:000!jl 

Em V07. r)(); 

137 rruotas na rar.ão rlc G % sobro a lol.a(Jiío 
elo, 2GO: 000$000 .................•.... 

Diga-se: 
JltO quoLas na rar.ão de 13,7% sobro a Jola()ão 

rlc 250:000$000 .....•...•........••.. 

1 O :Jn• r\~CJ•ipf.urarins. 
Hl !t"" rse1·ipl.u l'rt 1·.in~. 

J:io de .T n.noi1'o 

OJ·clenucloR 
:1;ô00$ 
2:HIO:j; 

:w :000* 
2·í :OOO!il 

GO:OOO$ 

(111 ot.n 
'.1.2 

8:700$000 

O:G00$000 

Quof.n 
:18 X 2=313 
7 X'"= 28 

(i~ 

.J l 

·'· 

Qnotn~ 

15 

JG:000$000 

·.1 r.: 7ri0~000 

Qnotnfl 
8 X lO= 80 
G X !O= GO 

HO 



' 

SU:SSÃO EM 11 Dl~ PEZE!viBRO DE '1012 3tt) 

Em vez de: 
2.017 qnolns na rn?.fío rle 0,07 o/n solwc n Jn-

lar;fío do 72. ooo: 000$000. . . . . . . . . . . G08: :, oo~oon 

Diga-se: 
2.1G'i f)uoLa:> na razüo de :I,O·l o/n sobre a lo-

Lar;iio do 72.000:000$009. . . . . . . . . . . 'i ltS :800$000 

Santos 

Ordenndos 
Quotas 

1 chefe de secção n .. G:OOO$ G:OOO$ 20 X 1= 20 

8 confer·enLcs a ...... ri :.\00$ lt:3:200$ 1.8 X s=H·i 
.. '!.O li e se !.'i p Ltn·ar i os n . .\ :800$ H:ltOO$ 1G X 3= ~tR 
.. 
::1 fo)U"' esfJl'iP Lnmr i os n.. 3:GOO$ 10:800$ 1lt X 8= IJ2 -:lO ~~(o.ll cscri p Lu rarlos a. 3:000$ 30:000$ 10 X 10 = 100 

'!O /j.Ull escrip Lurar i os n. 2:000$ 20:000$ S X 10 = 80 

1'24:400$ 4:31 

Em vez ele: 
t. 008 ·quotas na razão ele 0,8 o/n sobre a Jo-

Laçrto de 3G. ooo :ooo:;;ooo...... . . . . . . 288 :ooo:rooo 
Diga-se: 

:! • 532 quotas na razão ele 1,00 o/o sobre a lo-
tação de 55.000:000$000...... ...... GG0:000$000 

Da força elos guardas: 

Em vez ele: Solclo Q.rnt. nddc 

Guardas . . . . . . . . . . . . . . 1 :020$ 1 :%8$ :120 HiCt : riii0$000 
Gr·al.iJicação annual de 

200$ · para farda
mento ao comman
danLe, sargentos e 
suardns .. . . ..... 2G:200$000 

Diga-se: 
Guardas ............. 1:020$ 1:0GR$ 1:35 G24:880$000 
Gratificaçüo annual de 

200$ pura farda-
menl.o . . . . . . . . . . . 28 :2.00$000 

.. 
·I r,onfcrrmLn a ....... . 
4 eslll'ipl.ur·ar•ios a .. ,., 

1) . 
aJ•anaan · 

01'c1 tmatloR 
:·; : ()()()$ 

:1 :OOO:j; 
3:000$ 
G :··IDM 

9.:400$ 

t~nnl nR 

1ri X :1 = :IG 
R X .'J = 32 



li /\NN.\ ES DO SENADO 

Em ver. rle: 
2Hl quol.as na razão rir' 2,:31 '/'r snhl'•' n lolneiin 

de 1 . :.;o o: ooo*ooq ................... . 
Diga-se: 

~!lli quol.as na •·nziin dr! Z,iH % ;;o]H'I1 n lnlnçiio 
dr! ·.1 . riO O: 11011*000 ................... . 

S. F1•m1r:isr:n 

01•1lonndm~ 

'! gn n rrl a-m rir· ............... . :J :000$ 

Em vez de: 
·!.riO q nol.ns lln razão dr :!.ri % so

IH·n a lnlar.:iio dr! J•rii;; 
iíiíO: 000*0110 . . . . . . . . . . . . ·1.3. 'iii O: OO(lij; 

Di.ga-se: 
1fi2 quol.a;; nn rnzão clP 2,7 % so

ill:u a lolat;iio dn I' ri .i~ 
iiri(l: 000*000. . . . . . . . . . . . . I·L R ii O: 000~ 

Pelo tas 
Em vrz de: 

I gna••cla-mril' .............. . 
1 iii quol.as na raz:io dr• l.fi % so

lH·e a Jol.açiio riP ,. ri i s 
3.000:000*000 .........• 

Di g-a-::;c~: 
·JRi rpwtns na J•aziío clP ·l,fi % 

.~o]Ji•r• n lolar:iio rle J'ri is 
3.000:000$000 ......... . 

1 eonl'm•enle ........ . 
li :.!'" f!.'WI'ipi.UJ'Ill'iO;";, .• 
:1 l'ird elo lhrSOJH'f'if•o .• 

.Em vez dr: 

c o 1'1/.1 /1. b ri 
Ordenndo 

:3:000$ 
I : fiOO$ 
I ;.100$ 

2 't!'l nunl.a8 na J•azlio dn ·l,ii % 
solli'r• a lnl.neão dr• rr~i;; 
1.~00:000$000 ......... . 

Diga-se: 
:11:1 qnolns na rnziio r)p li % "ohJ•e 

a lolar;[ín rlel,'rOO :000:);000, 

0rl1011lHl0 

:1 :000~ 

,, ii : 000:]\ 

!oR:OOO$ 

:3 :000$ 
lZ:HO[I:í\ 

·I ;.IOO:j; 

fi:i:OOO$ 

O ' , J ., •] Jo 
n·J ' . '· •i' 

:J:.í: l 0(1$000 

i I :700$01l0 

Quotns 
12 

QnotrtR 
lií 

R X R= r.V. 
s 



2 conrcronLe~ n ...... . 
lt ,.~,~~,. eseJ'h•LtH'tll'.ius a. 
1 l'iel tlu lilfJ~OliJ.'eit·u .• 

E:m VI)~ tle: 

Po1·lo A.l1.1(JI'C 1 

Ortlunullo 
:l :ROO$ 
l ::JOUlj; 
I :tiOO$ 

'i : tiOO$ 
ii :.:? lH I lj; 
I : liOII$ 

GOU rprotus na razüo do 'l,::í 'ln snlit·e a lolar;ün 
de J O. OOIJ: OU0$000 .. , •••••••••••• , •••• 

Diga-se: 
rii.:! i[ li O Las 'lia mzfio rlt.• J ,i l 'ln sobt·e a ln

Lnt;i'ín dtJ Ju.uno :Oti0$000 ••••••••.•••• 

Plol'irtn o polis 

1. l'iel do wcsoul't'iro ...... , .... . 
1 l'iel dr~ nr·mazrm (Sr>rvit~o r:olis-

,,oslan;r:) ... , ..... , ........ . 

.Em vez de: 

Or<l~nn<lo 

·:!: tiOO$ 

I:GOO:ii 

lt :200:ii 

222 quotas na razão de G 'i'r ;;obre a lnla(:fín 
de iOO: OOO:j;ilOLI •••••.•• , ...•.••. , •••• 

J)ign.-so: 

2·'1-í quotas na l'nzfio de ri,"\l '7< solli'C a lotar;fío 
tltJ 700:000$000 •••••••••.•••••••••.•• 

N. iG 

lm.]l1'Cilsa Nacional 

Qnotaf.i 

1.8 X :.!. = :lli 
7 X .'J =:.!H 
t{Xt= H 

·.1 GO: 000$000 

l'il:OOOii'OOi'l 

Qnntns 

:I -'t. 

s -

~1G: 000$000 

•Art. O pessoal da !fmpernsn. Naeional 0 Dim•io Of{icial 
scr:í. n constante das tahellas c quacil·os srgu inLrs, qw• St'I'Ün 
PT'fJOnt: h i elos pcolo;; sei'V()'Il Lu m:ios dn qu adm ;wtn a 1 oh~r 1'\'3 nt.lt.l-~t • 
a or.·cir1rn t.ll' antiguidade de r:acla um: 

Imprensa Nacional 

Pessoal 

Cnttl~Ol'in. 

:l rlircctnr ........... . 
:1. t:Jlüff1 cJp SN~Çfío ..... . 
" I"' f!SI'I'ipl.lll'fll'ÍIIS .••• 
"''"' 1'1(" o ,.., I l .),-,,, ••.. ''I ••.• 

Orclcnnllo Grn.tifi~nr:-;in 

R:000$000 ~ :000$000 
~00$000 200$000 
:J3:~$:3:~:!. 2HH$()üH 
2Gli$GGG. 133$~33 

'l'~ncimento totnl 
12:000$000 
7:200$000 

2 ·I :000$000 
.:IS ;·\00$000 



ANNAES DO SENADO , 

·-
Cnto~:orin 

10 3"" diLas .•.•.•....••. 
j(j /!"" uiLos ............ . 
1 Lhosourejro (2: O O O$ 

para quebras) ...... . 
1 fiel ............... ~ 
1 auxiUar (diaria 8$) .. 
1 almoxarii'e .......... . 
1 Jiel ............... . 
1 apontador geral ..... . 
1 ajudante .......... . 
1 archivista bibliothe-

cario ............. . 
1 aj uclan Lo .......... . 
1 porteiro ........... .'. 
1 mandador .......... . 
2 guardas-portões .... . 
4 continuas .......... . 

45 serventes (diaria de 
-i$000) ..•... ' ... 

Inspectoria technica 

Ordonndo Grnti!ionciíó 

200$000 100$000 
iüG$GGG 83$33~ 

4GG$GGG 233$333 
200$000 100$000 

3:200$000 1:000$000 
2:400$000 1:200$000 

233$332 116$666 
200$000 100$000 

200$000 
1G6$66G 
200$000 
200$000 
1G6$GG7 
133$334 

100$000 
82$334 

100$000 
100$000 
83$333 
GG$66G 

1 inspector teclmico.. . . · 400$000 
1 ajudante (na Impren-

sa) . . . . . . . . . . . . . 1.00$000 
1 encarregado do archi-

200$000 

100$000 

100$000 vo ele modelos. . . . 200$000 

Revisão 

1. chefe . . . . . . . . . . . . . . 300$000 200$000 
1 ajudante . . . . . . . . . . . 300$000 150$000 

f.í revisores, .sendo dous 
ele rnachina....... 200$000 100$000 

1'2 conferentes .. . . . . . . . 1.60$000 80$000 

.Q((icina de comJ)osição 

I mestre ....•........ 
1 ·contra-mestre ..... . 
8 c·hcf'es de tul'ma .... . 
8 n,iudantes (dim.•ia ele 

10$000) ........ . 
1G operarias ele 1 • rJlasse 

.(cliaria de 8$500) •. 

283$33.\ 
. 21.:3$331, 

21,0$000 

141$006 
1.0G$01Hi · 
:120:f;OOO 

-

Vencimento totnl 

:lG: 000$000 
18:000$000 

8 :·400$000 
3:000$000 
2:920$000 
4:300$000 
3:600$000 . 
4:200$000 
3:000$000 

3:600$000 
3:000$000 
3:000$000 
3:000$000 
G:000$000 
9:600$000 

65:7UlJ$000 

291:820$000 

7:200$000. 

6:000$000 

3:600$000 

308_:_620$000 

0:000$000 
5:400$000 

150:400$000 
34:560$000 

400:180$000 

5:100$000 
3:840$000 

34:500$000 

20:200$000 

.40 :537$500 



Cutogori11 
20 opcr·ar·ios do 2" classe 

(diariu. do 7$500) • 
25 otwrarios de 3" classe 

(diaria do 6$500) . 
30 operarias do .\.." classe 

(diariu. de 5$500) . 
:L O aprendizes de 1" classe 

(diaria de 3$000) . 
Hi aprendizes ele 2" classe 

(dia ria de 2$000) . 
2 tiradores ele provas 

(cliaria ele 7$000) . 
:L aj udanlc (cliaria do 

5$000) ......... . 

Compo11içtio (seeçtio lle 
· 11enh01·as 

:L ajudante (diaria de· 
9$000) ......... . 

0l'lllmaUo Grntificn~i'iv 

·-~ 

3 operarias de 1." •Classe 
(diaria do 7$000) . 

:1.0 operarias do 2" ·classe 
(diaria elo G$000). 

:1.5 opcl'tU'i::ts de 3" classe 
(diaria de r.i$000) . 

:1.5 operarias dil .\." classe 
(eliaria elo .\.$000) • 

[} aprendizes de :L" classe 
(eliaria de 2$000) . ___.. 

:LO aprendizes ele 2" classe 
(eliaria de 1$000). 

:L tirador de provas (dia-
ria de 7$000) •••• 

O((icina de im1J1'CSS!ÍO 

1 n1estre ............ . 
1. contra-mestre ...... . 
3 chefes do turma ....• 
4 a,iudantes (diaria de 

:1.0$000) .••••.•.• 
1 u operarias de 1• classe 

( diaria ele 8$500) • 
15 operarias de 2" •classe 

(diaria de 7$5M) ·. 
20 operal'iOS de 3" clasRe 

· ~(diaria de 6:j;500). 

I • • ' 

233$332 
:Hi$110 
200$000 

:I.Hi$666 
J05$5u'5 
100$000 

3-í-'.l 

Voncimunlu lutat 

54:750$000 

{)9:3:1.2$500 

G0:22i3$000 

10:950$000 

-10:9[}0$000 

5 :1:1.0$000 

'1:825$000 

3:285$000 

7:605$000 

23:700$000 

27:37G$000 

2'1:900$000 

3:650$000 

3:650$000 

2:555$000 

937:900$000 

4:200$000 
3:800$000 

10:800$000 

1-1 :G00$000 

1.6:537$500 

H :062$5DO 

1.7: 1-G0$000 



aso 
-C'ntogol'itt. 

12 npr·rndiz,~:-; de 111 classe 
(diaria do ::l:j;OOO). 

15 aprendizes de.:!" classe 
(cliaria de :!:j;OOO). 

5 en:;r.·adaclores · (dia ria 
do 7$000) ....... . 

2 eortadOJ'f!S ele papel 
(diaria de li$000) . 

l mullmdor· ele pape I · 
(diuria de 6$000) . 

J eou Lado r de edição 
(dlaria de G:j;OOO). 

'·~ auxiliares Lln eonLadOJ.' 
((liaJ•ia dn ·:-i$000). 

~ la,;udore~ de :l'ôrn1a, 
(cliaria cln 1$000). 

2 furHJidot~s ·Ue r o l.o 
(diai'ia du !1$000). 

l eucar·re::;ado da pl'cnsa 
hydr·auliea (cJ.iar.ia 
do 5$000) .•.....• 

·I r•Jwari·Ggaclo de depo
sito ·de follla (dia
J•ia de R:j;OOO) ..... 

:1. contador: (!I; r ·o !li a 
(diaria cln li$000) . 

2 auxilitn·es (diaria de 
G$000) ......... . 

Ol·dcutu.lo Ul·atificu~,;lio VcnciuwJJtu totul 

13:1.10$000 

lO:!lG0$000 

i2:77G$000 

.1.:380$000 

2: ·I UO:j;OOO 

2:1.00$000 

7 ::100*000 

2: !l'20$000 

2:!l'20*000 

1:825$000 

1.173 :iOOJ!;OOU 

2:!l20$000 

2:LD0$000 

3:G:SO:l;OOO 

E·ttcadm·na~:ão- Sec(:rio düs · senhoJ•as 

Catcgol'in 

a OJ)Ol'al'ÍUS dr; 1" rllaí'SC 
(diaria ele 7$000). 

J O opor·m·ias dr; 2" classe 
(diaria de li$000). 

Ordenado Gratificnt:iio . Voncj_mcnto totnl 

7:GG5ft;OOO 

2J.:!J00$000 
J;:; opemrias dr! ;~" classe 

(dial.'ia de 5$000). ···-
13 opprar·ia:> elo .\" r:lassc 

27:37G$000 

(dinria de -1$000). 
113 a'prendizes cln :t• classe 

( diaria de 2$000) . 

2J:!J00$000 

11:680$000 

L 528: HG$000 



CI~Ü'/o:Ul'in Ol'ilonudo Oratificnt:;iu Voucinwn1o total 

J li!I'SLI'I' • • • . • • • • • • • • • :t:.l::l$331 j I G$Gli(j ~ ::!00$000 
2, O[I(.'J'tll'iOR th~ J1

L e]a:-iSI.! 
(di a r· i a r.!,. 8ij;[i00) ·. G :·:?OG$000 

.-, np .. r·at·.ios llt! :!" classe 
(rlial'ia dr! 7$500). 5:1t75$000 

3 1.11 "'r·a•·ins du :1" e lasse 
(diar·ia dP (\$300). 1:715$000 

2 apr·e11d i:r.e,; r.Ju :1." .r:! asse 
(I . · I n&()00) ·J .• ·J.''Oiii,"()()Q c rar:ra L·~ ,,,,. • " 

.j, apr1•1Hlizos de .zn classe 
(diaria de :t$000). 2 :D20$000 

o r fi ui o a r/c u l'lt'V'I/."1'{/. 

·I JlWSLr•r •••••• o •••• o • 

3 gr.·avn.dot·c·~ lil.lJogr.·a--
phos eh.• t" elass•J 
(rliar·ia ll•• I :3$000) 

;.:Tavar.Jor· df! 2" classe 
· (diaria de I.J$000': 

J ;,;l'antdor de 3" classe 
(r.liaria tle :10$000) 

]'/1/.jii'IJSSI.ÍO lflhU{f'I'U}Jhica 

I lllf'SI.I'P . . .. . . . . . . . • . . 23:3$:332 
3 uper·ar·ios de 'l" elasse 

(diar·ia de 10$000) 
·5 t!penu·ios ele 2" cla;;se 

(r.lirtria ele !1$000). 
;, OJH•I'Ill'ios de :3" elasse 

r.liaria ele G$000). 
fi mar:;iuaclo!'es (cliaria 

de !,$000) ..•...... 
J .illJJH'essor numerador 

(cliaria r.! e 7$000) .. 
-l apr·ellcli:t.t!S rle J" r.lassc 

(diat·ia ele :3$000). 
i nprendizes de zn elasse 

(diaJ•ia de 2$000) . -· 
8 aprendiz•!;; ele 3" e! asse 

(cliaria ele l$000). 
3 limpadores de peclea 

(diaria de 5$000) . 
t conlaclor· de edir;.fio 

(diat·!a d•.~ G$000) . 
1 eouLaclm· de p a p c I 

(diuria de G$000). 

JJ(iij;(i(i(i 

H (i$Güü 

·" :200$000 

:1" :233$000 

t, :OHí$000 

:.l:GG0$000 

IJ:200$000 

JO:fJG0$000 

1 ·I : fi00$000 

JO:OG0$000 

8:7fi0$000 

2:55tí$000 

1,;380$000 

::í:IJ0$000 

2:!120$000 

G :1.75$000 

2:1!10$000 

2:·Hl0$00U 



SI~!Wli)OS ACCBSSO!t!OS (Hül\WNS) 

B·ncade1·nar:!io e Ul'oclmm . . 
Cnt.ug-orin 

1. moBLt·o .... : . ...... . 
1 tJontra-mestro ...... . 
:3 chefes ele turma .... . 
3 ajudantes (dia!'ia clfl 

10$000) ........ . 
10 operarias ele 1" classe 

(cliaria ele 8$500) . 
1::i ope1.·arios de 2" classe 

(diaria de 7$::i00). 
17 uporurios ele 3" classe 

(diaria ele 6$500) . 
8 aprendizes do i" classe 

(cliaria de 3$000). 
1·í aprendizes ele 2" classe 

(diaria ele 2$000). 
:1 dourador (diaria de 

0$000) ......... . 
3 auxiliares de doura

dor ( d i a r i a de 
8$000) ......... . 

1. aprendiz do 1" classe 
( r.liuriu ele 3$000) .. 

2 li.JII'lHlcli:WS de 2" claSSI~ 
(cliaria ele 2$000) .. 

1 gravador xilogJ.•apliu 
· rle 1" classe (diaria 

ele 0$000) ....... . 
1 gravador xilogr::tPl!o 

de 2• classe ( d1arm 
ele 7$000) ....... . 

2 gravadores xilogra-
phos de 3• classe 
(dial·ia de 6$000). 

2 aprendizes de '2" classe 
( diari a ele 2$000) . 

2 .operadores (photogra
vura) (diaria de 
12$000) ......... 

1 ajudante de 1 n classe 
(diaria ele 8$000). 

2 ditos de 2• classe ( dia7 
ria de 6$000) ..... 

:1. prototypista (diaria 
de 8$000) ....... . 

1 aprendiz de 1" classe 
(diaria de 3$000) . 

2 apNmrli;,cs ele 2• .r, lasse 
:(d iarin. de 2:j;OOO) . 

Ori.lonndo Grl~l.i.ficu!:iío 

233$334 116$GGG 
200$000 100$000 
200$000 100:Ji000 

VcJwÍm1.HÜO lotul 

4:200$000 
3:600$000 

10:800$000 

!O:SC0$000 

31:02ti:j;OOó 

H :002$500 

40:332$ti00 

8:700$000 

10:220$000 

3:285!ji000 

8:760$000 

I:ODti$000 

1:460$000 

3:.285$000 

2:550$000 

-1:380$000 

1:460$000 

8:760$000 

2:020$000 

4:380$000 

2:020$000 

1:005$000 

t :.i GO!jWOO 



Of'j'iciua de Paulttt:,7n 
Ca!u~ul'in. Ordt!llllUG G1·at.i fic·r~r;iín \'pneirnc•nlu lutai 

i ll!t'Si.l'l~ o o o o o o o o o o o o o 
.1 OpPr'al.'ins de Jn t~la~se 

(di:tl'ia ele 8:jH300) o 

5 uppr·ar·ios ele 211 elasse 
(dial'ia de 7:);500) o 

7 Llpt'lotlloÍfiS di' a" fJ]:JSSe 
(di:uoia drJ G$500) o 

.1. apt·~-~tHlizus ele Jn elassc 
(rlial'ia rll' :1:);000) o 

8 apto•~ndizes de ~"classe 
(clitu:ia de :!$000) o 

2 pas;;adot:t•s ele pariel 
(cliaria Li•: G$000) o 

:!::l:J$:J:H I I l\:;;l\liü .'t: :!00$!100 

Uut.H~ol·ia 

1 Jlli'Si.loU o o o o o o o o o o o o o 
0 1 -oJ'J'ieial-pt!I:Ho (clial.'ia 

do 10$000) o 000 00 o 

4 openu:ios de i" classe 
(cliat~a de 8$500) o 

5 opermoios de 2• elasse 
(diaria de 7$500) o 

13 npe1oa1oin~ de :3" elas>a) 
(di:tl'ia de li$rí001 o 

4 UJ.llot'lldizt•s dt! Jn tllas'se. 
(cliatoia de :3$000) o 

oí UJH 0 1°1H:Iizes diJ ~" elasse 
(cliaria de 2$000) o 

Ül'tlnnado G1·ati rif•:u:fio 

::!:J::l$:33·1 llü$l\Gü 

Electtoicüladc e uwtorcs 
Ca tOA'Ol'ia 

1 elw J'n .. o o o o o o o o o o o o o 
1 noiudante (diaria ele 

10$000) o o o o o o o o o 
2 clceLricisLas de 1" rllas

Sf1 (clialoia ele rt5 is 
7$000) o o o o o o o o o o 

3 t~lC!t~tl·ieiRtas de .'2 11 elas-
se (diatoia de r!Sis 
G$000) o 0 

........ o 

G cneatoJ:IJgados de mo
Lores (dia ria de 
5$000) .......... 

2 aprendi:~,cs (dia ria de 
3$000) .. o .... o o o 

Vol. VIII 

Ordunntlo Ora ti fit•nr;iio 
0 211$110 105$555 

']:;! :·í 10$000 

13:687$500 

IG:li07$rí00 

•l : :J 8 O:j;() o () 
5:810$000 

·Í :380$000 

Yl'ildlllellto lolnl 

-í:200$1JOO 

:3:650$000 

1'2 :·H0$000 

J<l :ü87$500 

.'t : :JSOJiH IIJO 

2:\JZO:f;OOO 

Vl1 Ut~imcnl'.o toLa] 

3 :GOOliiOOO 

3:650$000 

6:570$000 

1.0:050$000 

2::1.00$000 

1.762:500$000 
23 



:ANNAES DO SENADO 

0/lir:inas tlc 1'e)la1'os de macldnas 

Cntogori<> Ordenado G·1·ntificnçúo . .Yoncimonto total 

:1 n1esLre ............ . 233$33-:i :l16$6GG .1:200$000 
1 ofi'ieial-perito a.iudan

Le ·(diaria de róis 
10$000) ........ . 

:L ajustador de 1 n classe 
· ( diaria de 9$000) . 

:L a,jusLador de 2" classe 
(di ar ia de 7$000) . 

'2 ajustadores de 3" elas
se (diaria de róis 
6$000) ···•······ 

i official torneira (dia-
ria de 8$000) ..... 

i official-ferreiro (dia
ria de 8$000) ..... 

2 ajudantes de ferreiro 
(dia ria de 5$000) . 

2 aprendizes (diaria de 
2$000) .......... . 

i malhador (diaria de 
5$000) .......... . 

2 pedreiros ( diaria de 
6$000) .......... . 

1 ajudante de malhador 
(diaria de 4$000) ... 

:J. Uiilolador (diaria de 
6$00,0) .......... . 

:~ ·' •lo t··.· . .-: • 

Expedição da Imp1·ensa 
Ontcgorio. 

1 chefe .............. . 
2 oxpedidores (diaria do 

. 10$000) ......... . 
2 ·conferentes de volumes 

( diaria de 7$000) . 
2 entregadores de volu

mes ( diaria de ré is 
5$000) .......... . 

2 chauffeurs (diaria de 
7$000) .....•.•.. ·: 

90 obreiros a serem dis
tribuídos pelas of
ficinas de composi
ção, ·encadernação 
e brochura ...... , 

Ordcnndo Grntiíicnçfio 
233$334 i1fl$666 

.. · ,, 

.. , 

-' 
. \ 

.T.otal . ...........• ·~· .................... ... - ' 

3:650$000 

3:285$000 

2:555$000 

2:Hl0$000 

.2:0.20~000 

.2:020$000 

3:650$000 

:l :4.60$000 

:1:8.25$000 

4:380$000 

·l :460$000 

.2:190$000 

1. 801 :6715$000 

Vencimento totnl 
4:200$000 

7:300$000 

5:110$000 

3:630$000 

5:040$000 

147:825$000 

:! • 976 :!H0$000 



« Diario Official » 

llcdacçüo 

:S. Calt•;:ol'ia Ortlouudo GJ•utificnc;Jio 
·I l'Ptlat~lnt·-dJcJ'c ... , .. Oliü$üü7 :~:J:"I$3:3:1 
~ rcJuelurcs ....... , .. 100$000 200$000 

Ins}Jet:loria lcuhu.ica 

1 a,judanl<) do iuspcei.Ol' 
Leehnieo no Diario 
()'/'( • • l . •)•.l;)I!!•J•I:) . una . . . . . . . . . "'"'~:r..,..,~ 

1 auxiliar (di a 1' i a de 
8»,''.000) ........... 

ncviluío 

N. .c'alt'~UI'Ía 

1 eliul'u .............. . 
-L a.iudanle .......... . 

1.:! J.'e\' isclf'eS ....•.....• 
12 JJOIII'<'l.'CllLCs , , , , ..••• 
ü C•Jnladol'cS de Jinlia ... 

Oi·dc•IIIHlo 

~{1)0$000 
::lOO:f;OOO 
200:f;OOO 
lli0$000 
200$000 

1Gü$üüü 

a 1'11 j i fic•:•c:ií n 
200$000 
-J ;,u:;;ooo 
100$000 
~0$000 

-J00$000 

E;r:Jit:t.lit:tío (t:OJi/.)J'I't:hcwltJII!lo a tloiJI'II.ffi}Jil., co~·~ 
lru·a., apnr•at:lio c dislrilnl'it:üo) 

:L ell(;l'l! .............. . 
·-L a.iutlanLo ........... . 
10 auxilares (cliarin ele 

7$000) .......... . 
10 dolJI·adores (diaria ele 

(1$000) .......... 
5 cnlre;;aclorcs (clial'ia de 

oiljiOOO) ......... . 
1 eal.'l'c;;aclot·cs (cliaria 

de 1$000) .......• 

2:J:J$:J;J.í 
222$000 

O((icina tlc coli/.JJO.dção 

1 ellcfe-pa;;inaclot· .... : 
1 a.iudanle ........... . 
2 auxiliares da pagina-

cão (diaria de réis 
10$000) ......... 

233$332 
222$000 

:l Hi:f;Gfili 
ill:j;OUO 

1.1G$litHl 
111:j;OUO 

3!Hi 

Yt~ucÍIIILllllo lutai 

1.:!:000$000 
•;.H :000$000 

~3:000:j;OOO 

ü:000$000 

~ :!.120-~000 

11:3:20$000 

Vt~llcÍIIIt 1 11lu l(llfil 

ti:Oli0$000 
G :·Hl0$0iJO 

1,:3:200$000 
:1-1 : ri!i0$1)1)1) 
:! 1 : !iOll$1100 

1GG:-G80$UUO 

·Í : .ZOOijiOOO 
lt.: OUU:j;UUO 

25:Gtí0$000 

21:000$000 

í ::l00$000 

[i :8-10$000 

228:270$000 

.j :200$000 
1:000$000 

7:300$000 
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O!·donnUo Grati!icu!:Ü.O VoucimcJ.ÜO LuLal 

3 planl.on.isLas (diar·ia du 
:1.0$000) ........ . 

2 tiradores de provas 
(diaria de 8$000). 

:3 yigias (diar.ia i.le réis 
H$000) ......... . 

I ~:ruar·da-Lypus (cliar:ia 
de 10$000) ...... . 

.,. ajudantes (diaria de 
6$000) ......... . 

30 c.ornpositores C!ffecLi
vos (diaria de ré.is 
8$000) ........•. 

Linol-ypia. 

N. C1üe~oria 

:1 chefe ............. . 
:L ajudante .......... . 

':1.0 operadores (dial'ia de 
8$000) .......... 

1 mecanico (diaria de 
10$000) ........ . 

3 auxiliares (ri iaria de 
5$000 ...•.. •.• ... 

Ot•tlontulo · Gt•a.J,ifir,ru:fio 

233$33~ 11G$GGG 
200$000 100$000 

O({iciua (le i·mp1'C8SÜo 

· '1. mestre . . . . . . . . . . . . . 23:3$:~3·1 1.1.6$Gtifi 
'1 ajudante . . . . . . . . . . . 222$000 I :li$000 
2 operarias de i n dasse 

( cliaria de 8$500) . 
5 operarias ele 2• classe 

(diaria ele 7$500) . 
2 engradadores (diaria 

de 7$500) ....... . 

Of(kina de sl"ereot'I/)Jia 

'i mestre . . . . . . . . . . . . . 233$331 :f:lfi$666 
1 ajudante . . . . . . . . . . . 2.22$000 1'1.1.$000 

12 stereoLypistas (diaria 
de 8$000) ....... . 

2 caldeadores (diaria ·de 
58000) ......... . 

10:!150$000 

5·680$000 

8 :'520$000 

3:650$000· 

8:736$000 

87:G00$000 

378:106$000 

Yelldmuul.o l.otnl 

1:200$000 
· ~l : G00$000 

28:800$000 

3:G50$000 

5:175$000 

·Í :200$000 
-1:000$000 

6:205$000 

13:687$500 

5:110$000 

,, :200$000 
. •\ :000$000 

3r:i:Ot.0$000 

3:650$000 

4.74:923$500 



JZ le c l ri ci dado 

N. C a J,f~J.:OI'ÍII 

1 elnt;Lr·i1:isLa diJ I" ela,.;
SIJ (diar·ia de ,.,;is 
'i iji()I)Q) ..•.•• : • •• 

:.! el~~~eta·ieisl.as de 2• 
lllassiJ · (diar:ia de 
Gij;OOO) ••.••••••• 

ajudanl.e. do pm·lp i r·o. 
2 eont-inuns .......... ~ 

·.1 O ~~·r·vünLes (diaria de 
l(ij;OOO) ......... . 

80 eomposil.ores supplcn
l.es, que perceberfio 
n. rliarin. dos effe
etivos que fn !La rem 
ao serviço. 

Sr.sf.ns, serões e serviços 
nxLrn.ord i na ri os ... 

·200$000 
·I ::::3~:3:3.1 

1.00$000 
GGij;rHili 

31i7 

2:555ij;OOO 

~.: :J80ij;OOO 

Hll :R58ij;GOO 

:1;(i00$000 
·Í ;800$000 

·L -1 : G00$000 

501t:858$500 

~1 00 :000$000 

Ar: L.· üs aduaes r~l~l'even Les sepfi,o n.provnit.ados por 
ordnrn de n.nLiguiclade r~ pcll.' JIWreeirnnnLn r:nmo escripLuParios •· 
:\s ouf.J·as vaga~ ;w!'iío Pt'i'l'tll:llidns por· r'OIImn·so na fórma 
na lei. 

ArL. A rlscripLm·açii.o das ol'fieina~ srr·:í · l'eil.a JWios r•s-
cl'ipl.m.·:u·ios designados pr>lo rlirecl.or. 

Sala das Comm issiif's, ·li de dexembro de I!H2 .- PcUciano 
Prmrm. Prf!sirJenf.u. -L. ri!! IJnlh.ríes, Relni.OI'. -F'rrw.r:isu' ..'M. 
-fi'. Glttcel'io. - 'J'a.VO.I'i!S tle L'/1'1'0 .. -A. A::.r:rNio. - UriJauo 
Santos. - Wctorino Monteiro. 

E' novamente lida, posta em discussão, que se cncm;ra sem 
rlcbaf.e, f! appr·ovacln. a :·NI:wr;:io final cln. emr~nda r.Io Senado :'r. 
proposir.,ão da Camm·a n. IJO, de 1 !H ·1, que manda eon;;idnr·r..r 
eomo ernwndida no posto rir !!" Le!ll!lll." n t•(•i'oi'IIIH dn !!" eru.lnt.c· 
2" l.enente honorn1·io .Tos1! Vieir·a da Cosl.n. 
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O Sr. Francisco Glycerio (·)-Sr. Presidente, recebi dtl 
Ther·ezina, eapil.al tlo Estado r.lo Piauily, o seguint.e telc
gr·amma : 

«!logo-vos dig·ncis informar Senado verdade falsificação 
f.clegrarnma lir.lo .Pires Ferr·cira. Não ameacei ninguem; rcspon
snlrili:r.ri pnsitivanii!nle 1\figuc•l nosu, seu secretario do PoLicia. 
rm.~n l'Nll iznssem r.lesnento clles orden::tram poe saldados rlo 
polieiu contra um filho meu. .Dia1•in dn Pümh11, 27 do no
VPillhl'o, .orgão r.lo Gover·no, nm·rando iuclo, desmente l.el0- · 
g-rnrnma 1\liguel. Não pertenc;o a partido pnlil.ico algum. Sau
dacJues. Demoslh.cnes Avelino.» 

Sr. Presidente, tcnh o mui to prazo r cm sm· o aprcsen lanl.•~ 
'drsl.e telegramma que me foi passado por aquelle distincl.is
simo magistrado. 

O nobre Senador pelo .Piauhy, por mais de uma vez, tem 
arguido no Dr. Demosl.henes a qualidade ele part.idario · apai
xonado .. An Dr. Demosthones Avelino ou conhec}o. desde 1ROO. 
pois que esse magistmdo J'oi um dos primeiros nomeados pelo 
Governn Pt·oviRorio, dl'!poi5 da reforma ,imliciaria, um dos JH'i
mciros um data c tamhom um dos primeiros como ,iui~ :1'0-
dcral. pelas suag qualidades. 

Não quero de fórma alguma irrHar o nobre Senador pcoln 
Piauhy e menos ainda os seus amigos, a comer,ar pelo Presi
dente do Estado; apenas venho trazer ao conhecimento do 
Senado c da opinião publica o texto deste tolegramma, que 
ropulo a expressão da verdade. pelo elevado apreço cm que 
tconho a palavra elo Dr. Demosthcnos Avelino, ,iuiz J'ecleml no 
Esladn do Pianlw. 

Era o que 1.inha a dizer. 

O Sr. Ferreira Chaves (pela onlem.) commm1 icn. qnc o 
Rl'nndm· Sá Fr0ire, por motivo elo enformidarle n1n peRROa rle 
sna J'am ii ia, tum deixado ele compm·ecor :\.s sesr;iies. · 

O Sr. Presidente -.A Mesa :fica inteirada. 

OnDEM DO DTA 

·vot.aç:.ão 0111 2n discussfio da. pJ'OJ)osi(;fi.o dn. Canuu'n. doR 
Dl'!pnf.:lrlo;; n. :10:3, dco HlJ2, mandando r.rmsirlernt· do nLilidacln 
puhliea a Associaciio Commercial ela Bahiá. 

O Sr. Presidente-Não ha mais numero no rcei·nto. Vn•J 
mnndal' proceder· :í. chamada . 

. Procedendo-se :í. chamada vorifirm-sc a anseneia elos 
81•. Pedro .Borge~. Luiz Viannu, \Vnl:ft•ello Leal e Fclippo 
Scllmillt (-!.) • 

. C*) Este discurso · nli.o foi rcv\sf,Q pelo Ol'ador. 



·sESSÃO El:l'r H DE DEZEMBRO DE 1.912 359 

O Sr. Presidente- Responderam ú chamada apenas 30 
Srs. Senadores. 

Não h a numero. 
Fi cu adiada a votar;.ão. 

CREDI'l'O PARA PAGAMEN'rO DE' SOLDO A. OPFICTAES 
DA BRIGADA POT,ICIAL 

2" discussão ela proposição da Gamara elos Deputados 
n. :1.34, de 1012, :mLorizando o Presidente da Republica a abrir, 
pelo M.inisterio elo Interior, os creditas supplemenLar de 
22 :81G$7fl0 c cxLraorclinario de 18 :510$GOO para pagamento 
rle diffcrença ele soldo que compete a officiaes reformados da 
Brigada Policial e do Corpo ele Bombeiros e dando outras pro-
videncias. · 

Adiada a votação. 

CllEDI'l'O PArtA Dl'SPEZAS DE RECEPÇÃO DE HOSPEDES ES'rRANGEinOS 

2" discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 155, ele 1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir, 
pelo Ministerio das Relações Exteriores, o credito supplementm· 
de 300:000$, para attender :'is despezas no corrente exercício, 
com a recepcão de hospedes illustres em representação de go
vernos estrangeiros. 

Adiada a votacão. 

CREDI'fO PARA PAGAMEN'l'O DE FUNCC!ONAR!OS APOSEN'l'ADOS 

2" discussão da proposição cl:t Gamara dos Deputados 
n. 1.58, de 1.!H2, autorizando o Presidente ela Republica a nhrir, 
pelo Ministerio da Fazenda, o credif.o supplemcntar ele 500:000$, 
para aU.ender a clcspezas decorrentes de novas aposentadorias 
de :funccionarios fecleraes. 

Adiada a votacão. 

CEHTIPICADO DE BNGENIIEIRO MIUTAit 

3• discussão elo pro,iecto elo Senado n. 77, de 1912, con
cedendo certificado de engenheiro militar aos alumnos que 
concluirem o curso ele engenharia militar pelo regulamento 
do :1.005, e dando outras providencias. 

Adiada a. v o tacão. 
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LICJ;;NÇA A J'YNJIHO ll.\ '1'11TNDADg 

:3" d iscuss:io . da p J'Opo~ i•;iin da C:mmJ.'a elos Dopu tndos 
n. 1:10, df' 101:.!, aulrll'iznndo n PJ•osideJILu da llPpublir~a a cnn
~~l'(]<'t' lie••nta pnJ· um :llllln, enrn Ol'uunadn, :l L~·ni1·io C.:•lsu du 
'l'l'indnd••, ,iuiz dco dii'l'iln rll> All.o .i'JII.'i'Js. 

A ri i ada a vntn~~iio. 

J.ICENCA AO D/l, PJnJ;;s 8 ALBUQTJJlllQUJ' 

:J" cliscussiin do pr·o,ieeto do Senado .n. 7 ;,, ele I O 12, eon
codcndn ao Dr. Anlonin .Joaquim Pi1·es dr. C:u·,·allio e Alhu
qucJ·qurJ, .iuix da ~" Va1·a PedeJ•al dr.sta Capital, "'"is nwzns do 
Jir~r·n(:a, cnm OJ'clr~nado, p:u·a .li':üam .. nln de saudo . 

• Mliacla a vota(:iio. 

O Sr. Victorino Mon·teiro (pda m•rl!?m)- Sr·. PJ•csir!f'n te, 
V. Ex., lliüllwJ.' do rpw n ingnern, sabe qne ••si amos nos nltinws 
rlia~ do :~wssfío n pnl' ·issn tn1no~ IIPC~f~s:~ifhldt~ dt~ tlJYt·oveil.al.' o 
luJ>>pn, lll<'Smo POI'CiLJe sul'ia r.l11 l.odn. a J;Ollvnninneia que o nl'r.:n
llll•nlo r.Jn GueJ•J•a voll.ass·e :i. Cam:u·a dos Deputados . 

. l:í. ••sLanr.lo puhlicar.lo o pa1·eeer da COI·n.missiio sohl'e ns 
nuwnrlas apJ'PserJtadas. eu rcqucJ·eria a V. Ex. que COJJsul
Lassn o Sr:~naclo, easn l1nuyesse numr~J.'O, se enneedia uJ•gencin 
para que usse pm·eeor· J'os;;e immer:liatamento r:liscuLir:lo e Yolar:lo. 
N:in ·nw rarr:•er) que po;;sa haver qualquer diseussiio, visto que 
o :Bsumpto .i:í foi lat·gamente discul.ido neste recinto, Lendo 
sido suspensa a diseussiio apenas para que a Commissii.o .>e 
manifestasse sobt·e as rerr:~rir:las emendas. 

O Sr. Presidente- Devo ponderar ao llObl'ü Se.naclor que 
nii.o lm nume1·o pa1·a Yota()ii.o r!n J"f'CJlWI'imenLo que :wnha de 
a1tt'f!Sflll Ln r. 

Nar.ln nw.is lla\"enrlo a l.mtar, \"OU Jevant::u:· a sossiio. 
J1Psigno para ordem do dia ela seguinte: 
Votnr;.iio •~m 2" discussão da pJ•oposir:.ii.o ela Camara do~> 

Deputados n. ·10:3, de :I!H2, mandando considoral' elo utilidade 
puhlien a A;;sociaciio Commerc.ial ela Ballia Unclu:ida em. m"rlem 
1fo dia se•m JWI'I!IJC1', a 1'eqne1•im.ento do Sr. Francisco Gl11cerio : •• 

Votnciio em 2" discussão ela proposieiio da Camal'a elos 
nep11 ta dos n. J:H, .ele J 9J2, autorizando o .Presidente da llcpu
hlica a abrir, pelo l\linisterio do Intcriol', os creclitos supple
mcnl.nl" de 22 :S.HJ$700 ·e exl.l.·aot·dinm·io de :1.8 :519$GOO, rmra 
paganwntn de dil'r,~,·cnr,\a de soldo que compeLe a officiaes l'O
foJ•mar.lns da J3J•igar.ln l'nlieinl e do Corpo dr.~ Bornlwii"Os n r:Jrmdo 
nul.ra~ JH'O\"idr.•nf'in~ (1"1111/. Jim•ecer f'avoravr:l ria Cmn:tnissfio de 
Pinmt!'IIS) . 
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VoLnr;fí.o cm 2" rliseussfío da proposic.:fío dn Gamam rlos 
Dr;rmLaclos '·'· ·J::í5, de_H!LZ. ~wLol'i;-.ando o l'l'<'sidellLe da Repu
]J~ 1ea a a]JL'II', pnlo l\1 lllJRLül'JO das Hdat:li•!s gxLm·iot·es, o rn·c
rlüo :mppli)lll'~'!''~'.' dn :3110:000$, pal'a aLI.endct·. i1s rlespe;-.as, n.J 
eOI'L'I'ilLI' ''x~·J'eJeJO, ,,om a l'Pr:epc,;ão du IwspPrll's illusLrcs em 
l'i!PI':•sf'TILl~ta_? eh~ :-:·o:Cl'III>S f!SII'allgi!ÍI'OS (r!0'//1. Jlfi.I'!!UfJI' {a:tJOl'fJ.'/)(1l 
da Goumt.t.SSIIO tio .Vt.?/.a'I'IIJfi.S) , 

VoLac.fí.o Pll1 _ 2"' cliseussiio da pr·oposi(;iio da Cnmal'a dos 
n';tnilados '!. J ::íH, de ;J!l_J2, auLtll.'i;r.ando o J't·nsidenLu ria llepn
lille:l a ahl'll', THelo J\1 llliSlr!J'iO da Fawndn, " e!'edilo snpplo
llH'II L;u· de ::íOO :000$, pam nLtcnclel' a dt!spe;r.as r.J,,,JOJ'l'f)JlLes de 
lJOVa:< nposenLadorias de l'unee.ionaJ•ius Jerler·;ws (cmn Jlll.1'cccr 
{at•m·a:t•el da Comtrnisst1o de Finart('as) . 

YoL:v;.fío em ~~" cliseussiio do pl·ojeeto do Senado n. 77, 
dr! -I fll~. enmedenrlo eet·Lil'iJ~atlo de engenlwiro mil i Lar aos 
al11mnos que eoneluiJ'Imr o etn·~o ri•• nngrmlJUJ'ia nJiliLat· pelt> 
1'''!-:'lilamenLo de ·I \lOG, n . cl;í. ouLr.·a~ JH'nvidi_!lleias (o{(u·rer:ülo 
,,drr. Co·m:tll:issl1o dr! :1/nriuha r: Gnm•t•a) . 

Vol.a,_;fí.o ""' :1" d i~e11~siio dn. pl'OJ1'-'~i(;iio da Gamara r].-,::; 
:nnpuLados n. ·I:111. de t!li:!, aul.oJ·izanilu o l'l'I'SifJe'nl.e da Ilepu-
blirm a enneefkl' 1 ieew;a pn1: urn :wno, e•'m oJ•den:vln. a Ly1dt'io 
Cr~Jsn da 'J'I'indarln. juiz de dil.'eitn do All.o PI!I.'ÚS (r:om Jlfi'I'Ur!CI' 
(a.'l.'ornl•d tia Cmnw.issilo de Ji'ht.o:nljas) • 

Vot.aoiio mn :3" rliseu~siio elo projecto do Senado u. 74, 
do J!H2. coneedendo ao Dt·. Antonio .Toaquim Pire~ de Car
valho e Alhuquerrtue, ju_iz da ~ .. Vara Federal cle:;l.a Capital, 
snis .mezes ele lieen~.a. enm ordenado, para LratarnenLo ele saneie 
( of'j'erechlo 11da Cmnw:is.wio de Phw'll('as c r:mn e·tne?ldn aJ>Jl?'il-
vtrda. mn 2" rU.çcu.sst1o) . 

Crml.inu:lf;.fío da 2" di~1:nssiio da vroposic,:.üo ria Gamara dos 
Deputado~ .n. ·IO!l, r.Je ·.!.!HZ. J'ixanrlo n. despeza do MinisLerio da 
Gw~J·r·a pam o f!Xm:cicin de I!H:3 (co·m JUI:I'Ut:r:·t• f'a:vot•a.ocl da 
Cnm:Jnissrío rir: Phw.n.r,!as soln•t: as u-uwndas O.Jl'I'Cse·nlrula.~) . 

Cnntinun.c;fío da :3" rli~rmssiio da proposi(iiiO da Gamam. dos 
Deputados n. 1, du 1.00:!, lleeretandn o Codigo Civil Bra~ileit•o 
(t!0'/11. J){f'l'f!IJnl' da Cow:m·issr1o Bs1wdo.l snln·r: as rmwn.d11s a)J'I'r:.
st:nlados t: o((m•et,r:urlo ollli'IIR r: 1lfllo c-rn se}JOrwlo do S·t•. MoniZ 
p-~·r.d·nJ) . . 

3" discussão ela proposir;.fío da Camn.ra elos Deputados_ n. ·1:1.5, 
de ·I.DI2, aul.rwi;r.ando o PresidrmLe da Republica a abt'll.', pelo 
l\linisLel·io ria Viar•.fío P Obras Publicas, o credito supplementar 
de t:33: GRG$liG8, p;u·a pag:unenLo a J'unceionm·ioR da Tnspeetori_a 
Fedel':tl das ]~stJ·arla:< de Fet'!'O, exeedentes elo quarlt•o, e suppr~t' 
n. insu l'l'ieieneia da~ Yl'l'llllS lTI\'fl!ILuaes e maLfll'i:tl de nxt~ed~
enl.e ela liW~IIl:l. I'UJilll'l.if:iiu (r:o/11. JW.t'r!I!C'I' (o:tJOt'o.vd r.la Cmtl:onssan 

tlr: Fbt.anr;as) • 
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3• ~iscussüo da proposir;fio da Gamara dos :popul.n.dos n. 48, 
do HJO', mandando desat·L·ancbal.' os enfermen·os-móros grn.
eluml?s cr~o tiverem mais ele 20 anuos ele serviço, o d(L outras 
Pl'OVJdm1mn.s (corn Jlarecr:r (avoNwel da Conmâssr1o de lllrt-
1'hth?· e Gnena c su.ustilulivo drt de Finan~Jas, já 01JP1'0Vado em 
2" r/ISCilSSlÍO) , . 

3" discussiio da proposir;üo da Gamara elos Deputados n. :f.O.'J, 
de :l!J:l2, autorizando o Presidente ela Hepublica a conceder li
r'IJ!J<.!U com todos os venr,imenfDs a José Vie.ira da. Cunha, :l" es
Cl'lpluarario da Inspecf.ol'ia J!'edoral das Estradas de Ferr·n. 
pam fratamcnlo ele satlcle (com. emenda da Cornmi.1·slio de Fi-
1/fln~:os approvada cu1. 2" düeu.sstw) . 

. 3" discussão do projoct:o do Senado n. 7G, de 19J2, anta. 
l'IZando o .l'l:csiclcnl.r! da Hepublica a eo.nceeler lir~cnr::.a por 
qual.ro mcr.cs eom ordenado, ao bacharel .1\ntonio ele Amorim 
G:n·cin .. inir. snbsLil.ufo :federal na socorro do Cem·:í. para tra-
1.nmcnfn de ~a.nrle (o((rn·eC'ido Jlela Com.rnisst.io dr: Fhumr;ns). 

Lrwanf.a-so a sessiío :'i 1. hora o !:iO min11fos. 

170" SESSÃO, EM 12 DE DEZEMBRO DE HJ12 

PnBSIDBNC,1A DOS sns. PINHBTHO 1\fACIL\DO, PHBSIDJ!:N~.·r.;; FEnnmnA 
CIIAVBS, -J.• SECilE'l'AniO E PllDilO BORGES, 3" SECnE'J'AniO 

A' 1. hora da tarde, presente rminero legal, abre:.se a 
sossií.o, a que concorrem aos Srs. Pinheiro Machado, Ferreir::t 
Chaves, AJ•au.io Gríes, Pedro Borges, Lnclio do Brar.il, Lauro 
Sodrt\ TJrbano Sanf.os, Mendes de Almeida, J!'rancisco Sá, Ta
vares de Lyra, Cunha Pedrosa, \Valfredo Leal, Siglsmunclo 
Gonealvcs. Gonçalves Jferreira, H.ihoiro do Brito. Guillwr·mn 
Campos, Coelho e Campos, Oliveira Vallncliio, Lu.iz Vianna, Ber
nardino Monteiro, Moniz J!'rore, Nilo Peeanl1a, Sá J!'r·eire, Au
;:;usf,o de Vasconcollos, Bucno de Paiva, Bernarqo Monteiro, 
Pelioi~no Pcnnn, Alfredo Ellis, Prancisco Glycerw, Lco_poldo 
de Bulhões, Brar. Abrantes, A. Ar.ercdo, Mete!! o, José MUI'
t;inho, Generoso Marques. Alencar Guimarã.es, Felippe Schmiclt:, 
J:Iercil.io J"uz, abclon Baptista c Victorino Monteiro (H). 

Deixam de comparecer coü1 causa justificada os Srs. Sil
verio Nery, Jonathas Pedrosa, Gabriel Sa,lgado, Artlu~r Lemos, 
.José Eur.ebio, Ribeiro Goncalves. Gervasw Passos,. P1~·es Fer
reira. 'rhomaz Accioly, Antonio de Souza, Gomes Rrbeu:o, H.a~
mundo de Miranda, .José Marce!lino, Rny Barbosa, Joao Lmz 
Alves, Lourenço Bapt.isf.a, J!'rancisco Portella, Alcinclo Guana
lmra, Campos Salles c Gonzagn. .Tayme (20) • 

E' 1 ida e posf.n em cliscussilo a acta ela sessão n,nterior. 



·sr:ssÃO EM 12 Dl'l DEZE:'IlDRO DE UH2 :1()3 

O Sr. Alfredo Ellis (')-Sr. ProsidmiiP, pedi a l)U]avra 
sohre a nela porque na Labella do or(;mnelllo ria J!'nwnda I1a 
aJ.gTms ert·os que creio são l.ypographicos. 

R' me~ intuito :l'nr.m· as devidas l'ectiJ'íeaoões rlc Jút·nut CJlF' 
por or;ca~wo ele ser voLaclo o orçamento om :1" discussão a 
Comnnssao. do nodacção possa :l'ar.oJ.' as con·ecr:ões ncecssnria~. 

. ~Ia eng·anos o h a erros. Vou apontai-os para fJllO a Conl
m Jss;Jo os tome na deviria eonsicleração. · 

Na reforma, Sr. Pr·esiclcnte, reclama-se mais. um ajudanl.o• 
rio ATinr"rla-rnór·. Do Jael.o, dado o movimento, chulo o incl'f'
mcnl.o c desenvolvimenl.o c.laquella a!J'andoga, 1) inrtispensn.yel 
que a Commissão aLLenda a essa nccessiclade. 

Urfl a.iuclanl.e ele g·twrcla-môr não pôde absolul.arnenlc far.et• 
O SOI'Vl(!O. . 

Niio venho pr1'!gar aqui a convenioncia de se angmenl.al' o 
fnnccionalismo publico. Eslou í'allando cm favor do J'iseo, 
eomo 1mt.riota que se inlet·cssa pcln boa arrecadação claquella 
alfandega. 

Niio hn po~sibilidaclc, St·. Presidente, ele um guarda-mór 
eom um sô ajudante evilar o contmbando. E' bastante co
nhcern·-;;e o movimento que prosenLemenl.e tem o porto de 
Santos. Accresce ainda, Sr. Presidente, que muiLas ver.os lm 
ncccssidaclo urgente do n,iudante do guarcla-môr, na respectiva 
lanrlha, fiscalizar a entrada da barra, huna que 1\ perfeila
men te acc.essivel, podendo-se dar facilment.o o con trnbando. 

A outra rectificação necessaria é a seguinte: 
Noto o Senado que o quadro que ora vae ser reformado c 

ampliarlo data de mais ele 20 annos. 
Pelo quadro antigo aquella alfandega dispunha de 1.20 

g·unrclas: para nLtendor, entretanto, ús necessidades elo servi(;.o, 
o AI'. l\fi11isLro da Fazenda, sem autorir.at;.úo legislaLiva, auto-
rizou o inspector daquella alfandega a contractar mais 50 
homens para aquelle serviço. 

Portanto, actualmont.e existem alli -170 guardas. i\Ias, o 
proprio inspector ela alfandega voiu a esta Capital rccln111n1' 
ma. i:> Hí ,guardas, e o honrado Sr. i\linistro ela Fazenda con,. 
coJ·rJou com essa medida. 

D1t-se, porém, agora um equivoco, e é que, na tabella não 
:foram computti.clos os 50 que .i:í. existiam, de modo que, n~o 
sondo rocti:ficaclo este ponto, chegaremos n este absurdo: dl
minuir de 175 guardas i35, portanto, diminuição do pessoal. 

Outro erro, Sr. Presidente, que pretendo corrigir, e o 
faco chamando pura o caso a at.tenção da digna Commissfí.o, é 
rderentn ao pedido que diz: 

«Mil qui·nhcntas c t.rinta e cJ..uas quof.ns na razão cl0 
1,00 % sobre a lotação de 55.000:000$000. ~ . 

Provavelmente trata-se ele um erro typogrn.phJcO, ha dou;; 
:i.eros quando devia ser um o 20 centesimoR por cento, pm·:1. 
esl.ar' ele n.ccõrclo com n lol.açiio elo 55 mil contos. 

(*) Esl.c d.isem·so nfio :foi rcvisLo poJo omdor •. 
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. .Pm·eeP. f(Un. n C::ommis~ií.o qu_iz r·oc!nzie a rnz1io, mas isto 
sr;f'ra urna rr11qu r dado poPqrw OfJliiValerm em diminuir os ven
nrrnr•ntns dos cmpr.·ngmlos daquella alfandega. 

Niío df'sc,in augllwlltnr· vnncirnr~ntos, mas, neste naso nií.o 
pos~n Pnneor·dat· enrn a rlirninuiçiio de vnrreirnnnl.os do :l'rJ.rr'ccio
lllll'los qur• lwm IIWI'I'Pf'ln da Pal.r·ia pnlos sr•t•vir,;os ·r·nlevante~ 
qrrr• a ,.fia JII'Pstu.m. 

J\ All'a.nrle;.m ri•• 'Ranlns r\ urn VPI'rlarlnir·n Pntnsi par.·a o 
'rfii'HOIIf'(J. · 

. Basla rliwr·-su qrrn nqnella aduana duplicnn a sua r·ondn 
r.l rspo11dn ~ln 11111 pr•ssoal rln RG a H li r•mpr·ngnrlns, rios qnaos .iá 
1 rll'anr 1'1' I. ll'adns ·I r;. · 

Or•a, !,iJ•turrlo. r,J~s act11ar!s nmpr·sgmlos os_ clonntos, os que 
.o;n aeham rmpossrhrlrtndos, elifJg·a-sn a ennclusao de que aquolla 
all'nndega, rpw I'PIIde r~em rnil r'onl.os, srí rlispüe de riO e poucos 
nrn p r·rogatlos. 

PurtarJin. narla nrais .insto qnn frNrceionar.·ios que tanl.o 
l.r·alrallranr niín sp,ianr s:wrif'ir,adn~ 1111~ ~Pus veneinrenl.os, nfi:) 
so l'l'r·an 1 J•ed ww.iío. · 

'J•:u· niín d;~sl',in ae,er·e::willro rwrn desejo ::u.rgmenl.o, nr~rn o~ 
""'"'" i"'dir·. 11ras nnl.nrHin qnr! snria nnm i11,iusl.it.;.a elnmorosa 
si, por· Yf\lll.u r•a nssr's l't:uweiollal'ins sr.>l'l'r·ossr•rn r·r•drwç;ií.o nos 
FiPIIH :U~tll:lPK YO/If~ilnPHI.OS. 

]~,·afn nstas as ·~nnsidl~l':ll.;lins qnn r·esolvi :f'axer.· pal.'a l'e-
1\l.il'ir,ar· ns f!llg':tllos r.• Jll.'f!nncher· n~ l:wrnras r:la l.al11•11a do Ol'l}a
JIIr•fll.o da Ji'azonda. 

Pr!r.)o :í digna Comrrrissii.o que l.omc om eonsicleraçú.o e á 
Cnmmissiín de lledae(:fín quo l'esl.alwlr.t;a a vcl'clado, aprovei
l.andu a oeensifío p:tl'a mais rrma vez clramnl' a at.tencfío para a 
liPer•ssidadr• irnpr.·nseiudivel dn mais unr Jogar· dn n,iucl::nll.e de 
;,nr:rr·da-rnr'll', nl'inr fi,, su pnr:lt•l' l'azer 11111a lina fisrmlização •. 

l~r·a 11 """ l.inlrn a dizei'. 
]~' :lfllll'n\rnda a ael,a. 

O Sr. 1" Secretario d:í ennf.a rln segnmt.o 

:mxPmDJENTm 
Ofl'ieios: 
Dous rlo Sr·. l\linisf.r·o da ;\larinha, t.ra,nsr~1iLI.inclo. as men

sago'lls ,,nnr qnn n Sr.·. l'r·csident.e ria Hcpnhlwn.. J'CSI.rLue rlqus 
rln~ :wl.ngrapllos das r·esoluçrios do Congr.·nsso Nacronal, sanemo
nadas. qrw o autorizam a: 

n) a aln·ir· " er.·eclito cxL1·aordinario de L :I. H :5G!l$372 ao 
11lf'SI1l0 minisl.erio ].l:l.l'a OCCOl'l'Cl' ao pagamento das despozas de-
flf)]'l'l~lli.PS da lei n. ~.~!lO, ele 1\1:1.0; . . 

b) ennsiclcrar· rf'for·mado no posto de alm1rante q VlC~
almir:ml.e refr11'marln eom a gl'arluar,:.ii.o desse posto Anlomo .Lmz 
\'011 Hoonlroltz.- "''"hiYr~-se um dos mrtograplros u ~ommu
niquc-:;t.' ú Gamara, renwLI.endo-se-llw u outro • 

. - ---. '"'":' -~--:: 



Dous do ::lt•. 1\lini~Lt·u da .l<'awmla, Ll'all~miLLindo a::; IHUII
sagcns euJJl que u St·. PJ·esidonte da Hupu!Jiirm restituu dou~ 
dos au Loc,p·apliu~ das J•esoluvüus do Con,:;rossu Nacional, ~an
eeionudas, que auLol'izarn a: 

rt) a ttiJl.'Íl' ao JlWSHIU JninisliJJ.'iO O e!'Udil.u du :WU :UUWJ;, 
suppleuwlll;u· ;í. vel'lm J 5" do Ol'~\tllllulltrJ vigunLe, pal'lL aLLendeL' 
ús dopczus corn o Iovanlalnnn.Lo do cadusLro elos proprios na
cionacs; 

I!) a'JJJ·ir, ao mus.rno minislm·io, o crodlto de ü ::WO$.'t!JO, 
para pagamento de vencimentos dovidoB a Verano Alonso Gomi.ls 
de Alrnuida. -A1.·chive-se um dos auLogt·aplios e eornmuni
quc-se ;í r.aniill'a, remcU.mlclo-se-1110 o optro. 

O Sr. 2" Secretario dul)lat·a que nfio lm pat·cccL·o::;. 

O Sr. Hercilio Luz-St·. 1'1'1\SidenLe, tomarei a aLLell\:·[í" 
'dn S1X1ado pot· JH.IIWn~ Juinul.os. Vou dai' alg-u11m::; explieaoües 
ao Sunado o ao paiz riu 11111 ael.o ele adnli.nisl.rw;ii.o quando 
fll i govOL'llarJOI: do J!:stado de Sanl.a CaLiiariua, c que J'oi cn
:volvirlo entr·n. uuLt·os eomo al.l.enLaLor:io :í. sobet·ania nacional. 

lle.l'irn-rne :í. eonecssfín de terras feita a COJnpanllia Han
scaLica que, enmo sabe, o Senado, 1) a eossionaria da Com
panhia Golouizaclora de TJamlmrgo, de JS.~!l. Essa companliin 
é urn legado do Impel'io, prusLou ao paiz, desde sua :l'uncla~.i:í.o, 
sct:vi(;.os rrmes iw meu Estado e portanto ú Nac.ão. 

]!}::;sa empJ.'QZa J'tmdnu nucieos de pormla(;.ão que l1o,io; 
:formam as irnpol'l.anl.es eidades du ;rninvillu rJ S. Beul.o. 

:Esse cn11Ll·:wl.n l.fío malsinado, agora, na ouLt·a C:tlrliU'a 
• e Ha irnpr·unsa, Jll'l!eisa de df\l'r~sa quo vou resu1r1il-a e o Henarh 

;Yüi.'<Í fJUC, urn vez dn Sl\1' 1.1111 acl.o m:í.o, 1:! um acLo du llenc
rner,)nt:ia p:u·a o :.;'Ovet·no ele Santa Cai.IJal·ina . 

.Pol' dispo::;ivãÓ eonsLil.ucional as terras devolul.as passanun 
nu domínio elos J~starlos. 

Essa empreza, quw colonizava em San.l.a Cal,bm:iua e por 
coneessão :J'oiLa pelo Govnmo Imperial, pediu a conLinuação 
dos Javores de que gosava. O Govel'no da União mandou que 
ella se enl.endessc eom o govel.'no do JI:sl.aclo, o unieo eompe
tonlc para resolver sobre o assumpl.o. 

A' visLa disto, !.ornei cm eonsiclCJ:a()ão a sua prd.i1;fí.u. f]ur! 
üonsi~Liu rio segu inlr-: cOLHJCssii.o do uma ú1:cn. de r.oo mil 
hocLares, que ll1c foi eoneedicla em l.el.'ril.orios de :30 mil heel.arcs, 
sob. a conclivão de pagamento, povoamento e reversão, no 
praw de 20 anno:;, daqueiies l.eJ•ril.orios que não esl.ivessem 
colonizados. 

Isto se deli a .J)el·lo do 20 annos: daqui a 1.1·es nu quai.t'll 
mmos, mais de d(lus i.IJn:os .desse terril.orio, ern vir·l.ude da 
clausula conl.racLual, 1'eve1·tr.rão ao J~sl.ado, e então sor:í ocrm
sião elos patriotas que se insurgiram conLra csl.a concessão 
irem am praticar o sentime.nto de bem servir ao paiz, pro·
movondo a colonizacão desses terrenos, ou deixando-os in
cultos, como melhor entender. 
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J~11Le1Jdo CJilO a CompuulJia l:IansoaLica prestou c p!·csta ao 
puix so!·viço;; imporLunLissimos, sem acurL·etar onus para us 
eol'l'Cs pu!JJ icos. . 

A União coloniza, fazendo uma propaganda dispendiosa, 
rluuclo tm.·I·as gl'UluiLas, coucedendo favores exL1·aordinarios aos 
eoJonos, mani,endo po1· prazo não pequeno a sua subsistcncia. 

A companhia i'ax tL1do isto, sem custar u menor dcspcza 
]JaJ•a os coi'ros do Estado, nem da União. . · 

.I!:' lamcnlavel que c.m um momento de crise como este 
f]ue atravessa essa associa,_,ão bcuomcrita, cm vez de contar com 
o IIO:'iso auxilio, tenha contra clla u propaganda dos que ·são 
euul.rarios (L inlerfcrenciu da j.niciutiva particular nu coloni
zn(:ão que, como sabem aquelles que conhecem este ussumpto, 
é multo p1·ecarin. . 

A proposi Lo disso, falia-se no perigo allemão. Entretanto, 
St·. l)resiclcnle, em Santa CaLharina ninguern receia esse pe
rigo o ninguem o receia, porque todos sabem dar-lhe o devido 
valor. 

Na populaefío gcrmuniea, isto é, na populaoão não latina, 
alli exi.~tenLe, lm uma parLe que reulmonte é oriunda da Al
lcmanha, outra ela .Austria c ou Lr·a muito importante ele slavos 
1J uu, umJJora se confumla com os gerwauiuus, 1!10 é muito 
iuf'cnsa. 

Não vejo p01·quc o meu J!]stado esteja. agora. sendo scmrn·c 
lembrado como a .Allemanha na J\mcrica. Não é verdade; éi 
uma l.ml1;la. . · . 

Depois, isto depõe 'f.:ont.ra a nossa virilidade, contra os 
nossos sentimentos de patriotismo. 

O Bra:~.il, que soube se manter integr·o, conservando suas 
f1·onleiras desde o tempo em que esLuvamos sob o rcgimeu da 
i\loLropole, porque l1a de ser agora inferior ao Brmdl de cnf.fto, 
quando se pretendia occupal-o por exercitas aguerridos sob · 

· o uommanrlo do genemes noiaveis ? : 
.Acho que o patriotismo manda que silenciemos sobre este 

facto c que cuidemos do progresso do pafz, do bem-estar c 
da ordem, por outros processos. 

E' o que tinl1a a dizer. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Francisco Glycerio ( •)- Quizera tambcm, Sr. Pre
sidente, tratar, perante o Senado, de assumpto que se referisse 
ao PL'Ogl'esso do paiz, ao bem estar das populações, ás necessi
dades reaes do serviço publico. conducontcs ú grandeza do 
Brazil repu,blicano, -como tão brilhantemente c com tanta au
toridade acaba de fazer o honrado Senador por Santa Catha-. 
ri na· mas infclizmenlc, a minha attencão é desviada dessa 
situ~cão que eu quizcra ta~ to occupll:r, para vir pert~rba:r _a· 
serenidade do Senado, refcrmdo-mc ainda uma vez á srtuacao 
estranha que atrayessa a ordem :publica cm um dos ~stados 
da Fcderacão. Rcf1ro-me, Sr. Presidente, ao Estado elo P1nuhy:.; 

.( •) JJ:stc discurso não foi revisto pelo orador •. 
' 

• 



... I~outem, c.lepois de rno haver retirado da se~siiu du St)lladu, 
l'Ui.JU.IJl O SCg'llllli.O tOJClgramma; 

(Lê) 

.... « ,i\Ions!'!r~hor· .~opcs hoje J!I'eso, retido iuuo1nmunicavd 
IJU.Lll.cl~Jo!ww elo hslado, som er·nne algum, desuff'ronla a odio~ 
s~uyelm·w do Govomador. lloceiarnos soja as~assinar.Jo. Po
Jwm .P?rtl!rbanclo ordom, JH'endeudo ui dadúu~ iuul'J'ensivo:> 
opposwwmstns g-overno. Gereule Apostolo, .Tosé de l\lour:/ 
rJuvauwnl.e preso, perseguido.» . ' 

Assignado A1Jostolo, que é o jornal orgão do mousenhot• 
Lopes . 

. COlJ?O .V. Ex. vê, o estado ele exeit.aQão publica, em 'rlw
l't~zma, iazm prever i' actos ainda mais gt·aves EJ'fecl ivamente 
Sr·. Presidente, o C01·r·eio da Manhã traz hoj c o segu'ülle tele~ 
e-ram ma datado de llontem: 

(Lê) 

, , « 'l'h~_reziJ;m, 11 -,.:o\caba ele set· mm· Lo o maj9r de poliui.:t 
Ger·~on JngueJredo. Nao so saiiiJ ao cm· lo quem e o autor da 
morte. Alguns attrilmem-n'a ao Dr. Francisuo Falcão devi.c!.J 
a ser este espancado por policiacs, commandaclos vor 'Gerson, 
.;nos u!Limos dias cio governo do Dr·. Anlonino Freire, geral
mente considerado o mwndante do espancamento. 

Policiaes, que percorrem as ruas clisparaudo ril'les, pren
deram monsenlwr Lopes, duas irmãs deste o José Moura, ge
rente elo Apostolo, o qual ha pouco i'óra barbaramente espan·
cado pela policia, Jicando em estado laslimavel. 

A morte ele Gerson é por todos .iulgacla méro dcsi'orçl) 
pessoal daquella sua Yictima, mas o governador não pcrc!e-:.1 
o ensejo de mais uma vez af'l'r·ontar monsenhor Lopes, que 
poucos momentos depois foi assassinado ú·iamento com dou~ 
tiros de riJ!e, por um policial, mandataria do escrivão federal 
Maiaquias Chagas, quando aLmvessava cm canôa ·O rio Ptu·
nahyba. O governador elo Estado, mamlanclo provocar por· 
todo modo con1'lictos dia rios, conduz a população ao desespero,, 
Policiaes ú paisana percorrem as ruas ú noit.e, com infernal 
algazarra, atirando de rii'lc. ~ 

Sr. Presidente, eu não desejo ele modo nenhum atl.rilmir 
ao governador do Estado elo ~iauhy, directa ou indirectamente, 
a autoria desses factos. Elles são tiio graves, elles depõem 
por tal í'órma contra os instincto~ .liberaes que ~le ordin~rio 
caracberizam os nossos homens pohtJCos, que eu nao me ammo 
a dar credito ao que insinua o telegramma. l\las o que ~ facto 
é que aquelle estado de perturhaoão da ordem publwa no 
lliauby é perfeitamente lastimavel. . . • 

O anterior tolegramma, que eu hontem recebr a tarde, , 
pedia-me providencias. i\fas a quem as pediria ? 

O Governo da União não tem nas suas mãos poder nenhum 
para -:reprimir taes abusos, u não ser que a j Lisli~.a 1'ederal, 
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inl.m·viudu l••gal " uppiJI'i.t!llallll!lil.r! 1!111 'J'III.'I.'u~iua, llll.!di:lnl.'! 
l'f!,fj!'liSi(:·iin 11\1 l'f!IJUJ'SU du fw.IJt.•tts-r:oi'J.iUS, IJOI' isso IH'U\'IH.:as~;~ 
o C.ovnl'll" J• •;d•:.J·:.ti a OJ'dl'llill' _o liiOVJliWIII.o da J'u!'()a J'edel.'al, 
em. Ul.'1.1il111 a .l:~ei11L:u· a uxueu():_w thJ senl.ull(:as seeeiuuaus, mas 
ct·:w IJl!u os Ja.cl.us se IH'otlwm·a1u .eom l.al rapidc;,, que úão 
:fo1 poss 1 v e! a m ng·ue1n !'NI u e l'ül' hu.IH:as-cm·p·tt.s. 

Ri mt l.ivesse !.ido l~lllll eomH.Il!IIÍeaf;iio IIJais dul.ida, mai~ 
cluLall1ada liunLern, o l.et'JU L'equet:Jclo; mas l>l'usl.wnclo al.l.unr,iio 
ao l.elt'i:;'J.'am_rna, yi .'"IL"' n asf<ignava :;ilnplusmenl.o Apuslol,; 'J 

por l,'l'ilLIUUIJta clüiXUJ de l)l.'üpal'ltl' UJrt l'eCUI'SO ele /ut.iJ!JllS-COI'jJ'U.S 
cm .I avo r de monseni10I' Lopes . 

. Pelo LelegTa}lllna vublieado lw.i" nu. Crwruio riu. Mu:nhü, 
tc_llegranlllia que ".du eui,'J.'espoll.denl.o d-usl.r! .IUI.'II:.tl, vu.iu qlle l.nl'ia 
SJdo Lempo perdido, SI f!ll l.1vesse, puJ.'\'f)llLLll.':t, requel.'idu o 
haiJeas-r:orpns, 1 HH'IJLlU .IIHHlSeiiiiOI.' Lupes .i:'t. dtoixou de uxisl.i t'. 

Sr. J>rusidenLf!, a pnlil.iea aetunl na ljtmsi l.ol.alidadn dos 
J~stados ~:• !nspi1·ai.la " dit·i;,;·icla po1: 11111 pa1:Lido ellf)i'iarlo piJI' 
l1~rnens cn~ llliiiiLI~S, por lloJTJ~\·IIs eliei~JS de sel''.:i~.:.os :í. eausa pu
blJCa c rm,1os f!lll':wl.eres, ll!U,IOS son.L.IIrH!IlLos sao para a N:u:ii.o 
que sol'ft·c a ae1;.ii.o da sua politica; uma garantia de esi.ÜiJi~ 
lidade 'ela Ol'rlen1 pul.tl'iea. 

Niin podendo, flOJ'IJlll, apjwllal.' p:u·a o Gnvm.·no Fer.knll e 
menos ainda pat•a o govurno do :J!:sl.ado; pnl.'fJLlü I!] lu ele urn:t, 
J'úrma ou ele oulra csl.ú um eausa, eu uppell:u·ia pura o elieJc 
do .Partido Conservaclo1:, 

]!::' preeiso Ler llem vista qw, a pulitiw do assassinato sú 
po1]ei.'Ú efHHiul'.il' a oul.1·os assassinatos. · 

'.E nesLe easo, fH.wgun.Lo: 
Quae:-; sfín os o tais ~~xposto:-; iÍS repJ·esal ias n iÍS vi ngTlltças "? 
Cet·l.o que .niin são os t]I.H! esl.iio elo l>aixo, são os quo 

csLão dn eima: esl.es 1! que l'icarn cxposl.os ú polil.iea do at·rnfJilo, 
:i polil.iea. da morl.e, :'ts l'üJYl'f\Sal.ias, ús extincções elo poder 
pelos meios !rregulares,. _ 

Sr. Pres1clcnle, a era actual nao comporta semelhanlcs 
processos. 

Isto :l'ar.-mc Jemb1:ar oul.eas 1)poeas elo l.ernpo do Trnpm·.io. 
Ouando os poliJ.i.cos do pa;.;saclo nii.n l.inlm111 al.l.ingirlo ainda 

a un1 gr;í.o d•l mode1:n(;ão poli l.ica nos seus aelos, ü ossns sn 
desviaram, a ponto de eomprOiilC\LI.er a sugul.'alH.)a publiea c a 
liberdade individual, duu-su o J'ael.o ·mu.il.o eonhccido na his
toria polilica do Bt·azil: a subida do partido conservador nrn 
1.868, eu,jo pt•!meiJ:o .gabinete foi., i'orm.ado uxaclnmcnte pelo 
chefe elo pari.Hlo eonservadot.·, o ::;1·. V~otwonde de lLaboral1y. 

A Corôa enliio. quando ab!.'lu o Parlamenl.o, leu o pro
gramma desse partido, que· se expressava por esta synthesc 
admiravcl: · 

«A harmonia elos Brazileiros I » 
Em seguida comcoaram, porém, as derrubadas c os assas~ 

sina tos. 
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Enlfin, 81:, l'J:usitlelllu, u HI'Hlllle puula Hn11ieiu Fuulonl'llu 
USt.:!'uveu u eelelJJ·u e eauslien suueto cm que dizia: 

« Sagt·ada snll;•dr)J'ia 
D1ms Ln pagTIIJ r•sla hat·monia. » 

Mas isl.o, Sr. Pt'IJSidl:illt•, se rwssou. ern 'lt!ü8, quando subia 
o pu1:lido eonservudor eont o ga!Jinetn du 1.G de ,julho. 

O Sn. Ar.FnJmo ]~l~l.IS -ll.a quasi meio srJeulo. 
U Slt. .Fn,\Ncrsco G 1~ Yi; llil!U- En lrelanl.o, um plcnu rc

;,dnJen l'IJ[Jublienno, em piPno sc•eulo XX, no aii.IIU da :;raca de 
l!l I~. ainda as luta~ pol itieas se eat·aet.e~:izarn pelaR perse
g-ui(!GIJS r• prJios mais htu·Lmt·ns assasúhatos. 

O Slt. Ar.l·'ngüu J!:r.r.Js- E pulos irwcnclios. 

O Sit. FnANCIK1.:o Gi~YC"HIO- Qunm ri o homem politico 
que• 1mhiu l'rJriclo df' rnorlu no Piauhy (Pa.u.sa.) 

Um saecrclote, um homem revestido de qualidades que 
dnviam e elevem inspil•aJ: respeito a toda .g·en te. 

J<J' certo .que o morto de lwntem era um politico, mas norrt' 
as suas palavms, 11um os seus ael.os destoavam dns .suas quali-
dades sacerdoLaes. · · 

.Pois, RenlJm·e·s, si llin padt·e não fH\de fazer a politica nos· 
J~sLados quem a poderá fazer ? 

Dnlmldc o meu nobre amig·o (diriuhulo-so ao S1·. Nilo Pe
. ~·nnha) 'Senador pelo. Rio de .Janeiro, está pré;;ando '0: verdade 
eleitoral. · . 

8i anlus dolla nii.o r:ol'l'igil.·!no~ os nossos aelos de mando c 
de inioloraneia, como ~~ possivel obter-se o respeito ás mi
not·.ias no ealo1: das lu Las eleHoraes ? 

Si no silencio elos ,:;abinfJles. si os que l.r•em a re;;pousahi
lidadc efJ'ecLiva e {\levada dos W>VI!l'nos dos povos, decretam 
J'L·iameiüo assassi11alos. como e1•nsuraJ'-sí', S1·. Presidente, que 
os lwmcns no ~.:alor elas pelejas, diaul.e das. tlr:nas. eornmetLarn 
actos menos pr·udenles e menos discretos '! 

S1·. PJ•csidrmle, trago siniplesmenLe ao Senado o meu pro
l.nstn. aclveeli ndo, po1'1!m, aos polilieos qtw Pstão no poder que 
este 1:, .insluvel, que os pa1·tidos polil.iens nunrm podem contar. 
eorn a sua pel'lnanen~Jia no rloder: pnl' um larg'O .tempo, senão· 
enrn a IJOrlf:lil.'iio de regula1·r•m os srJus nel.o~ pelo juizo e pelos 
sentimi,nl.os da npinifio puhliea. sohr.Piur!n di~linguindn-se pelo 
respeito devido :í. lihe1·dade individual. . 

Si isl.o ·assim •l nos pa.izf's ern que o s~·sienm de ;;overno 
::;e desempenha da sua all.a func~.iio soeinl re;;ularrnenl.e, quanto 
mais no nqsso, nm que nfio ila par.J,irlos eonsf.il.uiclos. · Oln quo 
os governos, a prnpria F1,deraçii.n. r•~<l.iio na immNJ in.f a depen-
dencia elo pocleJ: cen lral. · · 

Si amanhã, po1· quulqUPI' r·a;o:ii.o pf'T•feit.nrnenl.c explieavel, 
na situa\ifiO em qui' nos aehnmos, o Governo do Piauhy se· 
modificar, quem pódc responder rwias represalias ? · 

Vol. vrrr ·J4 
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Eu não as aconselho, mas os factos podem vir a pro
duzil-as. 

Sr. Ill·esidente, a situar.iío é esta: o Governador do J1stado 
cst(L na immediata depenclencia elo poder central. A Pedcrac1fio 
é uma perfeita irrisão. :Qcsde que o poder central moclificii. a 
sua ac~.ão cm relaciío a esta ou úquella unidade ela União, os 
Governos tremem e eíLem, pre1'el'inclo 1:etirar-se a lutar inu
tilmente contra os meios fornecidos pelo Governo Federal cm 
favor dos seus novos amigos. 

Porque se recusam a lutar ? 
llo~·que não vivem da opinião, porque não legitimam a 

sua. ex1stencia por nenhum servico publico, porque não sfiu 
mms do que dependentes elo poder central, não teem in1'1twncia 
nenhuma, são agentes claquelles que se dizem eleitos, não são 
mais do que agentes- eu ia dizer ela confiança, mas não digo 
-não são mais do que agentes do interesse ·da politica da 
.União. 

· O Sn. Com.uo E CAMPos -Mas fazem muita cousa por 
conta propria. 

. 
' 0 S~t. FRANCISCO Gr.YCimro -· Eu nüo digo que .não; não 

digo que os governos locaes se,iam melhor intencionados do 
que o Governo da União, nem estou responsabilizando o l)rc
siclente da Republica pelo que fazem os seus amigos nos JJ:s
tnclos. Jnstou pedindo ao Partido Conservador, ele qual :faz pari i! 
o nobre Senador que me h ourou ·com o seu aparte,· que pro
videncie no sentido de se evitar esses factos, porque elles :nfio 
ofi'ondmn sómcnto a honorabilidade politica dos homens do 
Píuuhy ... 

O Slt. !Ar.FnEoo Jnr.LIS -Do Brazil inteiro. 

O Slt.l<'MNCisco GLYC~>mo- ... ollcs dizem respeito, antes 
do Ludo, ú conclucLa elos chefes do Partido Conservador, os 
quaes, se.ia-me JiciLo dizer, nem sempre Leem culpa do que se 
passa nos Jnstados. . 

Os chefes do Partido Cori.servador toem assistido- c~ uma 
verdade que é preciso que fique consignada- impassíveis aos 
incendios, aos bombardeios e ás perseguições havidas nos Es-
tados contra a sua vontade... . · · · 

JTI!les vivem figurando de partido politico, de inJ!uenciu, elo 
preponderancia; mas a verdade é que esses chefes não teem 
nenhuma influencia, nem preponderancia. . . • . 

Os chefes do. Partido Conservu.dor, muitas vozes, ou o sc1, 
formam seus planoR politicas, de accôrdo com os seus verda
deiros amigos nos Jnstados; mas outras ordens são expedida~ 

·de autoridade superior, ele modo quo o Partido. Conservador, 
dezenas de :vezes, tem visto suas ordens desacatadas e seu~ 
amigos prejudicados c apoiados do Govllrno .. o clel'ei~o esl:í 
em que o Partido Conservador não quer resist1r ao ROl, para 
melhor servil-o·~ 

', .. ) 
' ' 

.• 
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Quem ·ó capaz do conLosLar aquillo qun e~lutt diz<•iido '! 
O ])arLillo llcpublicano 1S eomposLo dn hnii!PIIs :illulst•t•.•: 

ittl'elil':Utcnle, por!Jm, assislc ao sact·ifieio 1k suus atnLI-(ns SI'"' 
podet· dcfondcl-os, porque umn. outra vontn.clc se conLrapúe 
Hfí.o digo :'L vonladc, mn.s n.o seu pensamento. ' 

O del'cilo osl:'L cm que os .chefes do ParLido Cm.lsct·vallnr 
vil·om conservando cssn. appn.rcncia elo prestigio, quando não 
toem na rcaliclaclo o governo poliLico da Nação. 

Não estou Jallando com intenção de perturbar a acvão Llo 
Partido Conservado1·. Que interesse menos digno pretenderia 
eu ? SubsLiLuir n.lguem ? Eu seria capar. de, por esses meios, 
substituir alguem na chefia do Partido Conservador? Não, 
porque meus processos são dil'.l'crentes. . 

Aconselho prudeJJcin. a meus amigos, aconselhei sempre; 
era o uWmo a manil'estar as minhas queixas, aconselllanllo a 
uniüo, aconselhando a ü:ansigencia cm maloria secundaria; 
mas no dia em que foi mislor saldr, cabi com cllos. · 

Não supportoi de Jórma nenhun1a csla sHua~'ãO do favor·, 
esta apparcncia de prestigio politico cm beneficio da minha 
situação pessoal. . 

Não é por IDIJI'O orgulho pessoal que assim procedo e assim 
mo cxpr·imo; mas porque entendo que a dignidade politica dos 
homens que toem responsabilidade ele poder, assim o exige. 

Si pensacs que o povo não comprohcn"clo pcrl'oilaonmtc esta 
situa(;ão dos homens politicas, enganai-vos, porque quanllo um 
Esl.ado muda ele situação polit.ica, o povo sabe do onde par
Viram as ordens pam csLa rnodificaf;ão. J~ntiío, não sei su Ja;, 
eonsideraçücs philosopldcas, mas sei que !'i daquolles que se 
f\OTlsidcram chefes do pm:Lidos polif.ieos c toem a r·cspntlsabi
Jidadn da situação. 

Sr· . .Pr·csidonLe, en lenho a eonvieçiío de que si .a respnnsa
ldlidncle do Partido Conservador se pudesse cxorec1: livJ:emeuL~, 

' as eousas caminhariam de outro modo mais regular. 
Não se pódo ser mais sincero c impar.cial. 
Sou advorsario- po()o licença para ter a honra de soJ• 

adversaria do .Partido Conservador- mas pronuncio-mo r:orn 
essa sinceridade. O chefe do partido não tem a liberdade de 
acção; por mais prudente que cllo seja, encontra. todos os d.ias 
o contraste á sua liberdade nas deliberações por parLe do urn 
poder mais alto, crue se ergue para lhe contrariar os mais bem 
intencionados dosignios. 

Creio que Lenho fallado eorn a maior sincerilladc e 1'ran
rrueza, dizendo aos illust.rcs clwl'cs do Partido Co.nsorvado1· quü 
JH'CSLcm !Jcm attcnçiío ao modo eom.o sua responsabilidade vac 
sendo julgada pela opinifí.o publica . .Escutem I ~eodos os bar
baras assassinatos, tudo isso quanto se csLú. passando pn.1·a 
vergonha do Brazil, tudo IJ pelo povo af,tribuido aos cllf!l'es 
do Partido Conservador. Do modo que SS. EEx. não pro
curam para seus amigos o sobretudo fJara o paiz sobre o qual 

_ exercem essa accão, uma situação do par. o de segurança. O que 
então fazem ú. frente de seu partido '! AcceHarn os factos con-
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s~Jrnmudn~ '!_Ma,-; culão, eol't!ssum, vir·tualnwnlc, que nada Lli
rrgc•m, que vJvnm ao sabor dos aeontecimeutos. E, scudo assirrt, 
eumn JIOdenr leg·iLimar sua ae0ão ? 

i\'!'1s 1•stamos, Sr . .Prcsidcnto, 11as v e,-; perus Lia elek.ãn pJ·e
sidl'rwial. Qual 1.\ o eriLm:io CJUtJ vai prosidir a escolha do 
s~reecssor do l\Iar·echal Hr!rrncs ? Qual é a agremiação poli
twa qu1! pt1de dizer· :í Na1;ão:- « OJTere1;.o os SI! nome; e II e 
sabrmí. hom·ar a alta adrninistmção da Republica.» ? 

Urn partido que se aprr!senta (IOI.'ttnte a opini.ão puJJliea 
Nllwrl.o eom esses :l'aelos deprimentes, poderú, licitamente, ploi
lt•tu· urna ull!içfío '! Nfí.o visteis, Sr·s. collser·vaclorcs, eorno aealHt 
de se fa~nr.· a eleil.)fí.o Jli.'Csidem:iul nos Estados Unidos, onde os 
·partidos são sm:ular·es, onde sn viu pula sBgurHJa ou lcrceir.·u vez 
o fH'Csidullte da Rupublica derrotado'? Um lromern eminenLe, 
elroio. dr! pr•t.•sl.igin, 1~111 uma campanha crue aLLJ.'ahiu a ullerwflo 
dn Lot.lo u rnundo eivilizado, essl! lwmen:i ~~ del'l'oLado e no dia 
seguintl! lodo o mundo sabe que o i'acLo estú plenamente eon
summado. 

~las os lwrnuns poli licos do Bt·azil não . SIJ envergonham 
diarrtn dP fados -corno t!SSe da Amnriea do Nor·te '! Qun vae se<· 
aqui 1•;;sa .1~lei~'ão ? Qual vai ser: o orgão da opinião nacional, 
eapa:r. r! e ·guiar o povo brazileiro na escolha rJe seu su flJ'UllJO 
.rrmgi;;Lrado '! Os homens do .Piauhy? ]!:' possível. Nas derno
cf'neias, os mais !JumilrJes pódcm ser· os direetores mais avi
sados do povo. Quem sa!Je su de lú vir:ão ? 

· O que a Nac.i'io nfío pi'lde é, na quadra em que vamos entr·at', 
eollrer vantagens praticas, ele ordem moral c de ordem poliLiea, 
du Pai' tido Conservador. 

Vou Lel'minar, Sr. .Presiclerüe, e o Jal,)o deelaranclo que 
l.tlnlro o rnaiOJ' inter:esse patrinl.ieo e rcpublieano em que os 
Jwnrorrs t!UtJ tl!ern a r·espon:;a!Jilidadl! da situação aeLual, do!Ia 
:s1J dus•~l11fHJrrlrern eabu!ml!nLe, não sú para glor·ia sua, c.:omo 
Lambem para a grandrJza da Hevublica. (MttUo IH.J1n; ·rrntUo 
bem.) · 

O Sr. Sá Freire- .Pedi a palavra, Sl'. PresidenLe, sim
plesmente ]JUra solicitar• ele V. Ex. que nos termos elo regula
iúcnlo dctet·mirH1 se.iu inehrida na or·clern elo dia ela proxinra 
sessão, sem Jll't!juizo das rnal.erias or·c.ament.al'ias, o pro.iceLo 
u. 442, que :roi ha mais ele 1.5 dias distf'ibuiclo :í Commissão 
de i\Iarinha ü Guerra. 

O Srt. PrtllS!ImN'rg- O .nobre Senador ser:í opporlunamente 
aLLcndido. 

ORDEM DO DTA 

Votaoão em 2" discussfí.Q da proposi(;ão da namarn elos 
Deputados n. ·.1 03, de :1.!1-12, mandando considerar ele ulilidad.;J 
publica a Associa,.fí.o Commercial da Bahia. 

Ucjcilada, vae ser devolvida á Gamara dos Deputados. 

• • - • • .. ;;;:.!-=. -"'~-- ' :-.. ---·:::: 
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VoLUIJlLU I.Jlll ~" dbt.:ussão ua !JI.'upu,;it;illl tia t;alllill'a du,; 
Dupoludo;; u. 1:3-i, aulurizamlo o P1·usidenle da llutJU!Jiit.:a a 
aiJl'Ü', v do ,\Ii IIislerio do luLel'ior, os t.:ret.lil.os supplt.:menlai: 
du ~~ :t!l!i$7\JU e t~XLl'UUI'dillUl'ÍO Llu .lt! :G I\J$1iUU, para lJlll:ill
menlo du dil'J'ei:enl.)a de soldo que t.:ompule a ul'l'ieiaes rel'or
mado:; da BI·ig"ULia l 1olii.Jial tJ Corpo de Butubcü·os e damlo oult·a:; 
p1·ovidencias. · 

Ap provada. 

VoL;H;ão J!IJl ~" di:;eussi"to da JJl'oposi~ão Lia Camam dos 
Dcputaclo~ n. JG5, de .l\JJ~. aulorilmndo o Presidente da flepu
blica a abl'ÍI', pelo Miui::>Let·iu das Jlelai.)ÕCs ExLt:t·iot•es, o ut·e
<.iil.o :;uppliJII1JJIIlai.' de :30U :UOU$, !)UI'a aLLuudet· ús despexas no 
t:UI'J:enl.t• exei.·uieio, t.:Oill as rei.JO!JI.)Ües de IIu:;pedes illusLt·es ow 
J'tJ[H'tJSülli.Ut;itO tlt! gtJ\'t'l.''ilOS esi.J'Ung·eii.'US. 

Ap rn·ovada. 
· VoLnt;iio 1'111 ~" clist.:ussito ela [ti·oposit;.ão da Gamara elos 

Dnputaclos 11. JG8, ele L\H:!, aulol'ixamlo o IJI•r:sidente da Repu
blica a abi.'ÍI.', pelo l\·linislcrio da Fiuóntla, o ei·udiLo supple
JiltJIIIar de. 500:000$, pam atl.onder a despezas t.leeot't'eitll's de 
lltJYas aposentadorias de Juni.Jt:ionarios l'edet•at•s. 

Approvuda. 

Volat;ão em :1" discussão do pJ.·o,jei.Jlo do Senado n. 77, 
dr: ·1.\ll.::!, c:oneedeliLIO eui'lil'ii.Jado de engunheii·o milil.ai.· aos 
alumnos que concluírem o cui·so de engenhat·ia mil.ilal.' pulo 
r~>gTilamrmlo de Hl05. tl dú ·Oul.ras providencias. 

Appi'Ovado, vae ti. Com missão de Redac:~'ão. 

VoLn(;iio em :3" cliscussão da pt·oposiciio t.la Camara rios 
Deputados n. 1.:30, de JOL:!, autorizando o .l'I·esidenle chi llepu
~.11 ica a wnc:edet' lieença por um anno, i.JOin OI:denado, a Ly
nii.·io Celso da Tf'indade, Juiz dtl dii:eilo do Alto Purt'I.~. 

Appi.·ovado, vae lÍ. Comrnissiin di' ltedacr;iio. 

Vol.a(;.iio rlm 8" diseussi'í.o do pi·o,ieclo do Stmado n. 7·1, 
. de HH2, eoi.Jt:cdcndo ao DI'. Antnn i o .Toaquim l'ii'f's t],. r.arvnlho 
e Allniquei'QlW, ,juiz da 2" Vam Fedr•ral desta Capital ;;ni~ 
mPzros tJr, I ir:r.nça, eom Ol'dnnado, para I.I·aLamt•n l.n rir• sn.ude. 

i\ pp !'ovado, v a e :í. Com m i"siio dt' lledaeçiio. 

OP.Ç .. IMEN'T'O IH flUJUin..l PA!l,\ I Ot:~ 

Con linua~i'í.o da 2" cJ iseusRi'ío ~la propo;;;ição da Cnmarn. rio;;; 
Dr.pul.aclns n. ·100, dr ·10·1:!, fixando a dPRflll?.a rln i\linisi.PI'io ria 
GtWI'I'a pa1·a n AXPrcicio dP !Ot.'l. 

O Sr. Francisco Glycerio ( • :~- f';r·. Prf'sidPn l.t', en as~ignei 
com rPRI.ricçiir;;; o paT'~cm· soht'f' o pl'O,jf'f:l.o rm rlf'h.at.r, qup 
or(;a a;;; clc•ilpcza;; dn Mini~t.erio ela Guerra, e n l'iz pm·qtlf' l'ni 

(•) Este discurso niio foi I'cvisto pelb ol'adOJ:-. 
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npprovnda uma emenda aprosentacla pelo nobre Senador pelo 
Rio Grande do Norte dando ao Governo a dclcgaoão de reor
gani:~.ar o ensino militar. 
. Todos os Senadores c Deputados que escrevem patoccJ:os 
inicium-n'os logo com estas observações: «Nada elo autol'i
:~.anüos nos orcamcntos. Isto 6 contra a Constituição c cnnLra 
os ·bons costui11cs republicanos;» mas, quando chega. a octJa
sião .. surgem as poiores autori:~.açõos. 

Sr. Presidente, uma auLorizaoão no orçamento não é nma 
irregularidade desde que olla se,ia. limitada; mas, no caso 
oceorronte, trata-se de uma delegação ao Poder Exccul..ivo para 
roorganir.ae o ensino militar, isto 6, delegamos, ineonstitu
eionalmrmto, a nossa compef.encia constitucional para o Exe
cutivo excrccJ.:.a ! 

Por que assim procedemos. Sr. Presidente ? (Pausa.)' 
Por preguiça, ou por ignorancia. . 
Não h a fugir. Ou nós tomos preguir;O:, pouca vontade de 

nos desempenharmos do nossos -deveres legislativos, ou so.mos 
:ignorantes, :não temos •Compotencia para o cxcrcicio elo nosso 
mandato. 

E' preciso dizer is Lo fmncamente. Sei que, dito isto, pela 
minha inferioridade, em relacão aos meus collegas, ó inutil; 

· mas o povo brazileiro fica sabendo que os Senadores, cm voz 
ele exercerem a sua unica :funccão, que é legislar, delegam esta 
:l'uncçiío ao Presidente ela Republica. 

Agora, Sr. Presidente, um outro facto. 
Foi votado e discutido nrrui no Senado um projecto rcor

gani:~.ando o ensino militar. Esso projecto foi pum a Gamara 
dos Deputados, llt sofi'reu modificações c vollou ao Senado c 
n~i 9hl. . 

Em v c:~. dos Srs. Senadores tomarem conhecimento deste 
J1rojncto o votarem-no, delegam ao Podet· Executivo a fncul
rlado ele :fazer a reorganiza(:.fio deste ensino no orçamento da 
Guerra. . · 

O Sn. Vrc:TomNo 1\roNTErno-1\fas C'SI.c pro.iceto ninda nfí.o 
:foi submcttido ao nosso conhecimento. 

O Sn. FMNcrsco Gr.YCJlnro- Mas nós não podemos ignorar 
a cxistencia delle. · 

O Sn. Vrc•ronrNo 1\IONTmno dá um aparte. 
O Sn. FMNcrsco Gr.YcEnro-V. Ex. póde fallnr franca

mente. porque votou contra a emenda. Procedeu como mn 
hnm Senador da ncpublica c eomo velho republicano. 

Si o Poder Legislativo o o Presidente da Hcpuhlica se 
rocommcndam tão mal ii. opinião publica, si as mais altas au
toridades elo paiz dã.o este exemplo, eorno é que estas mosmns 

. anf.m·idarles f.lwm. n. pretrmção do -corrigir crimes populares, 
crimRs commcl.ticlos pelos individllos do povo ? 

Qunm 6 que nos castiga, a nós .Senadores, que, esquecidos 
do nosso dever sag1~ado, o sacrificamos ? Quem nos castiga ?. 
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Haveria um unico meio: o.. revogação do nosso mandato, 
mas a revogaoão do nosso mandato depende do povo e o povo 
brazilciro não tem o uireilo do voto, vive manietado, vive em 
um posto apartado dos mandarins, que estão no Poder Exe
cutivo e no Parlamento. 

Posso ser taxado ele exaggerado e de pouco respeitoso; 
ninguem, porém, me poderá taxar de pouco sincero, de menos 
patriota. 

Sr. Presidente, o Presidente da Republica, na sua plata
fórma presidencial, verberou as autorizaoúes ma cauda dos 
oroamentos. Entretanto, S. Ex. tem usado desta autorizaoã•l 
para fazer r·eformas. 

Exemplo: a reformo. da instrucção publica do ensino su
perior. 

Essa reforma foi feita em virtude de uma autorização no 
oroamento. 

Seja dito, todavia, ·que esta autorização consignava al
gumas disposições fundamentaes; mas o Governo Federal ex
cedeu-as e fez uma reforma completa. 

Não digo que não tenha sido uma reformo. intelligente, 
mas foi uma reforma inconstitucional. 

As-ora quer se fazer a mesma cousa, quer se dar ao Pre
sidente da Republica a faculdade de fazer a reorganização do 
ensino militar por sua exclusiva competencia. 

A. auto1·ização ,i:i está dada, porque a consignação de umn 
tal autorização no orçamento, com a responsabilidade da 
maioria desta Grisa, é uma lei. 

Lei, digo mal, porque o que é inconstitucional não é lei, 
mas é um facto. A Republica não vive da lei nem do direito; 
vive Jórn da lei e fóra dos factos. · 

Ha poucos dias ainda, referi-me a uma entrevista de um 
iJlustre brazileiro o Sr. Oliveira J~ima, que declarou que a 
l'estauracão do imporia, monarchico seria um grande bem.· 
Este homem politico está no seu direito pensando assim. Elle 
não adverte, porém, que, si fosse possivel a restauração da 
Mono.rchia, esta teria, por sua vez, de passar por um período 
semelhante úquelle que estamos trilhando. Não se lembra disso; 
não se lembra que si fosse passive! essa conversão politico
social, vinte annos depois os mais ardorosos defensores do 
1•egimen monarchico seriam os primeiros a ter saudades do 
regímen decahido. 

O Sn. A. ~zEnEDO- V. Ex. tem saudades do Imperio '! 
0 Sn. FRANCISCO GLYCE!\!0 -· Si V. Ex. me julga capaz 

disto ... 
o Sn. A. AzEnEDO- Por não .iulgal-o capaz disto é que 

estou perguntando. 
O Sn . .A.Lv'REDO ELLIS- O povo ama a Republica. 
o Sn. FMNCISco Gr-YcE:mo- Sou incondicionalmente re

publicano; mas não sou l'eP.ulJlicano. parp, ;vive~ dC posioões 
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offi!Cio.cs, para impô1· o meu domínio pm•f,idario: sou repu
blicano para que se viYa denl!'n da lei ó do di !'Cito, para que 
se promulguem lois... · 

O SH. Ar.Fmwo Er.r.1s- Pn1·n J'elieidaclc rla NaçfLO: para li-
bertar, mas não p'ai·a opprimir. · 
. O SR. PnANCISCo GJ.Ycgnw- Qual seria a monarchia capaz 
de melhorar a situa(iii.o actual ? Seria uma monarchia ser
vida por homons lwnost.os, serlo;; e .inlclli;;;-cntcs. 1\Jus a Repu
hüca tem homens honestos, serias e inlelligentes, capazes de 
a. eonduzirem a melhor destino. 

O silencio responde a estas minhas considcL·ações. 
Todos os Srs. Scnaclor~~s sabem cru e 1; mn crime v o Lar 

essa autorizaçií.o, mas não toem coragem para se insurgir contra 
esta sil.ua(iiio. Isto r; que revolta: esta situação não é repu
J)Jicana, não é monarchica: é uma situa"iío deem·Nmte elo Es
tado f6ra da lei, despol.ica. O que imrera & a vontade ela maioria 
do Senado. . 

P,rovavelmenlc. o .Presidente da H.epuhliea, .avisado de que 
não havia tempo de se votm· a lei da organização do ensino . 
militai' concordou na .inclusão dessa au Lorização. Não sei s0 
foi ouvido ou não. mas sei t:ltll\ sr estas minhas palavras che
garem :aos ouvidos do Presidente da Republica. elle estar1l• de 
accürdo commigo. · 

O SR. FMNCisco SA- Não apoiado. Essa autorização não 
podia ser dada sinão pelo St·. Presidente da Republica; nós 
temos a. ·collaboração de escravidão. 

0 SR. VIC'l101UNO MONTEIRO -V. Ex .. tem razão, vem d;a 
terra da luz! ... 

O SR. FRANCISCO S.{- Que tem a terra da luz com isto? 
O SR. VIC'l'ORINO · :1\'fON'l'EIHO- Combateu a escravidão. 
O SR. FRANCisco ·Gr.YCT!JR.IO -Acllo que quem promoveu a 

inclusão dessa disposição anti-constitucional foram os cheJes 
parlamentares. que, surprehendidos pela •falta de tempo, por,qn.~ 
antes •nã.o cuidaram elo andamento do projecto que esti'L em es..; 
tudo na Commissão de Marinha e . Guerra, se apressaram em 
incluir essa autorizaçã.o. Vão perguntar ao Sr .. Presidente da 
Republica e elle J•esponderú. por essa fórma. 

A mesma cousa ;Cjuer me parecer .que aconteceu com as ' 
emendas do honrado Senador pelo Rio Grande do Norte. 

O Sn. · TAVARJ'S DE LYRA- Vou dar as razões que me · 
guiaram. 

O SR .. FRANCisco SÃ- E as razões por que a Commissã.o 
·mudou de voto? 

0 SR. TAVAHES DE L'l'RA-Essas nã.o posso dar. 
o sR. F&\NCISCO Gr~YCERIO- s. Ex. apresentou duas 

. emendas .de autoriza~\ÜO: a 1 •, para que o .Poder ExecuUvo re
for:-me o ensing militar; a 2", estabelecendo as bases para o 
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ensi,no nos col!egios miliLares. l~ssas bn,ses abonam o elevado 
orlterio do hom·ado Senador velo Itio Grande do .Norte. 
'(A2JO'iados.) 

;mu, nh Commissão, votei contra a autoJ•izaoão para a l'e
i'orma do ensino miUtar e votei pela emenda em relaoão ao::; 
oollegios militares. 

Provavelmente os amigos do honrado Senador pelo lUo 
Grande do Norte pediram-lhe a inclusão da primeim emenda, 
porque S. Ex. tem duelo provas' de seu espirita altamente 
educado nos trabalhos legislativos. (.Apoiados.) 

O Sa. Cm~uro E CAMPOS- Um senso legislativo aclmiraveJ. 
0 SB. FBANC!SCO GLYCEIUO -1\Jcho, portanto, que a emenda 

nã.o póde ser acceita na primeim parte, mas sim na .segunda. 
O SB. A. AzErmDo- Ao contrario elo ,que pensa o l10nrado 

Senador pelo Ceará. 
O Slt. FRANCISCO Gr.YCERW- Sim. S. Ex. 'votava contra 

toda a emenda. · · · 
O SB. A. AzlmEDO- O pensamento do honrado Senador não 

era esse. S. Ex. consentia na au.torizaofio. 
O SR. FRANCISCO S.oí.- Eu entendo que R e deve autorizar o 

Governo a re-rormar o ensino milHar segnndo as bases .que o 
Congresso estabeleceu. 

O SR. FRANCISCO GJ~YCElUO (dü·irtinrlo-sc ao S1·. A. A::.e!·crloj 
-V. Ex. está vendo que labora em equivoeo. Qui~ procn1·ar 
bons companheiros para sua má ·companhia. 

O SR. A. Azmmoo- Peco a palavra. 
O Sn. FrtANcrsao Gr.YCERIO- No ponLo de vista consl.fl.u

cional, V. Ex. é um máo companheiro. 
O SR. A. AzBttBDO -Vou provar o contrario. Meus compa .. 

nlleiros são o honrado Senador por S. Pa11lo o o homarlo 8o
.n ado r pelo Ceará. 

O SR. :r'RANCrsco S,t- Por minha parte. é uma compnnhin. 
que muito me honra. 

O Sn. A. AzBrtlmo- Obrigado. O mesmo n:í.o pensa o hon .. 
rado Senadot• por S. Paulo. 

O Sn. F,IMNCisco Gr.YCERIO -ii\fíto companheiro rí termo, 
parlamentar; nada ha ele offensivo para o meu illustre collega 
a quem vou ouvir com toda attenofio. Por isso, Sr. Prcsidentt,, 
sento-me. 

O Sr. A. Azeredo (·)-Sr. Presidente, o honrado Senador 
por S. Paulo, o meu nobre amigo general Gl;vcerio, I])Os havia 
it.mear,.ado na rC'ommissão elo :fazer esse d.iscurso. Ho,ie S. Ex. 
f.inha mesmo, por mol.ivnR diversos, dese,ios de ocr.mpar a ít•i-

(•) Este discurso nU.o foi revisto pelo orador. 
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buno. do Senado, e o mais demoradamente possível. De :fórma 
que até era natural que, por um incidente parlamental' qual
quer, me obrigasse a tomar a attenç.ão do Senado por alguns 
momentos, justificando o aparte que dei ao honradv Senador .. 

Não procurei, Sr. Presidente, quando aparteei ao honrado 
Senador, as boas companhias de S. Ex. e do meu illustrc 
amigo Senador pelo ICcai>á, mas gosto de estaL· l:lentprc eom ellas. 
Tenho muito prazer sempre q:ue pOS$0 estut> de aecôrrlo com 
ambos e digo isto alto e bom som, porque não é, nem acredito 
que será, a ultima vez que esteJamos ,iuntos. Pelo conl,rario, 
estou convencido de que terei ainda a foriuna de estar de novo 
ligado a SS. EE:x. 

0 SR. FRANCISCO SÁ -Este é o meu voto. 

O SR. :A. AzEREoo-~~ 'companhia é iucontestavelmente boa 
para mim. Se não pensa da m•)grpa fórmn o honrado Senador 
por S. Paulo,· a culpa não é minha. 

Entretanto, devo declarar: na Commissão de Finanç.as, 
quando se tratou da q:uestão ora em discussão, levantada .pelo 
honrado Senador por S. Paulo, da suppressão· dos collegios 
militares. a votaoão não se apurou completamente, c a provo. é 
que o nobre Se.n:ador por S. Pa11Jlo, da suppressão dos coiJeglos 
militares, a votação não se apurou completamente., e a p:rova é 
que o n.obre Senador por S. Paulo, G·Ue havia dado na Com
missão o seu voto favoravcl i'L

1
emcnda apresentada pelo illusLre 

·relator do areamento da Guerra, acceitando a suppressão dos 
collegios militares, vem hoje declarar perante o Senado, como 
anteriormente o havia feito perante a Commissão, que acceitava 
a proposioão da. Gamara dos Deputados, onde vi,nha consir,'1lada 
a verba nooessaria para os Collegios Militares de Barbacena c 
do Rio Grande do Sul. 

Creio, portanto, que, neste ponto, quem veiu apoiando 
aq:uelles· que tinham dado o seu voto pela continuacão dos col
lcgios militares foi o honrado Senador por S. Paulo. 

O SR. FRANCisco GLYCEJUO- Mas. V. Ex. tamhem mudou 
o seu .voto. 

O SR. Vrc•romNo MONTEIRO- Elle não estava presente. 

O SR. A. AzmREno- Não assignei exactamente, o parecer 
do meu nobre amigo Senador pelo Rio Grande do Sul, em· re
laoão ao orçamento da Guerra, porque, tendo no primeiro mo
mento pensado em dar o meu assentimento ú emenda 'aprescn
t.aclo. pelo nobre Senador, modifiquei este modo de pen:sar 
deante das razões apresentadas pelos illustres. Senadores por 
l\Iinas Geraes e pelo Rio Grande do Norte, de sorte que .não 
prestei a minha assignatura ao relataria elo n.obre Senador pelo 
nio Grande do Sul, exactamente porque não queria concorrer 
com o meu voto para· a suppressão do ensino mi.litar. ' · 

O Sn. VraTOnrNo MONTEmo- Mas V. Ex. estava no seu di
reito de vota~ contra.: 
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· O Sn. 'A. .AzEI\llDO - Não quiz na occasião, como S. Ex.· 
viu peri'eitnmcnte, po1· so tratar ele uma •qtwslão ele economia e, 
J'allanrlo o illustro relator 'com certo calor a respeito do as
sumplo, resolvi então agum·clar-mo para occasifLO opportuna 
quo Julguei ~er a ela apresentac-ão da emenda do illustre Se
naclor pelo R10 Grande do No r te. 

Assim, Sr. Presidente, hoje posso dar o meu assenLimen lo 
;í emenda, a qual perante a Commissilo o illusLre Senador pot· 
S. Paulo pensou dividir para colher os votos de cada um dos 
sons membros. · 

E nessa occasiilo, Sr. Presidente. o meu nobre amigo-, o 
Sr. Senado1· pelo Estado elo Gearú, declarou ,Ci'll.e concordava 
que se desse autorização ao Governo para reorganizar o ensino 
rnilitar, acceitando, portanto, a primeira parte, discordando elo 
honrado Senador por S .. Paulo, que consentia na segunda parte, 
mudando, portanto, de voto. 

O Sa. F.r..\NCisco SA- O meu modo de rpensar consta :uo) 
parecer. Dei:.o por escrip to. 

O Sn. A. AzEREDO- A ultima parte da restri,cçilo ele V. :Ex.: 
basta para justificar que V. Ex. acceitava a primeira pal'lc.· 

O Sn. FRANCisco GLYCJmro- Desde que rfossem votadas as 
bases pelo Poder Legislativo. 

O Sa. A. AZEREDO- O que quero provar, Sr. Presidente, é 
que a compamhia dos honrados Senadores me honra muito, mas 
que o honrado Senador pelo ICearú pensava que se podia .ad
mittir a autorização ao Governo c;uanto á primeira pat•tc, ·em
quanto cruo o honrado Senador por S. Paulo pensava do mesmo 
modo em relação á segunda. Tanto isto é verdade. Sr. Presi
dente, que, em plena Commissão, eu lombrei o alyitre de si! 
adiar o debate pitra que o nobre autor da emenda pudesse mo
dificai-a neste sentido, e mais tarde disse, de accôrclo com o 
nobre Senador pelo Estado de !\:Unas, o Sr. Bueno de Paiva, que 
se entregasse o assnmpto no relator do parecer para qnc n~l.c 
o modificasse e pudesse a Commissão votar sem discrepancia 
pela emenda apresentada pelo honrado Senador pelo Rio Gr.·ande 
do Norte. 

Creio ,que foi isto- o que se passou na Commissão (]c Fi
nanças, não havendo embaraço nem mudanças de yotos que 
pudessem comprometter a qualquer elos membros daqnella Com
missão, porque, si houve mudança do lado de coá, mudan(;a tum
bem houve elo lado de l:i. 

Era q que tinha a dizer. (Muito bem: mtlito bem.) 
O Sr. Tavares de Lyra- Sr. Presidente, o :!'acto tlc ter 

sido o autor da emenda que acaba de ser tão ardorosa.mcntc 
eombatida pelo nobre Senador por S. Paulo. obriga-me a vit• 
dar uma ligeira exp!i<cação ao Senado. · 

Quando se discutia o orçamento ela Guerra no seio ela 
Commissão de Finanças, tive occasião, com os IJOnrados Sena
dores por 1\Iinas. meus illustres amigos Sr. Bueno de Paiva c 
J!'eliciano Penna, ele dcclarm·-mc vencido cm rclac-lio aos eol
legios militares. 
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.PosLoriornwnte, r·ol'Jeel.i•nclo soln·e o assumpto, reconheci 
que nii.o cru justo que, no momcmLo cm <1ue este orc.amento er:i 
sobr·ecurregudo de despczus, Josscm supprimidas as verbas re
lativas ao ensino, e, por isto, tomei a liberdade de redigir uma 
emenda que suhmei.Li á considerar.fío da Commissão quando eJJa 
teve de 11ar parecei· sobre as emendas apresentadas no correr 
da segunda discussão. 

Esta emenda foi ·combal;ida pelo honracló Senador por São 
Paulo em uma ele suas partes. 

S: Ex., applaudindo. aliás •Com elogios immerecidos ú 
minha pessoa, a parl.e relativa ás bases quo o:l':l'ereci para os 
colleg·ios militares, divergiu da primeira parl;e c;oun,nto ao ensino 
militar em geral, sob o 1'uncln,menl.o de que a delegacão era in
constitucional. 

Sr. JlresidcnLe. eu. não sou dos que entendem que o Con
gresso nüo pó de, 1;111 alguns easos, delegar autorizações. En
l.r·etn,nl.o, J•espeito n op.inii'ío do honrado Senador que, quando 
chefe do parl.iclo e cl.irector cln, maioria parlamentar ela outra 
Casa do Co.ngresso, cauçou-se ·de dar o seu assentimento a esta 
praxe que S. JJ;x. agm:a concl em na . 

Não entrarei na aprcc.iação elos motivos ... 
O Sn. FR.'\NCJSCO Gr.YCEIUO d<.i um aparte. 
O Sn. TAVARJ,s·m;; J~Yn.A-V. Ex. terú. a'bondade ele me 

ouvir com a mesma toleran.cia com que ouvi V. Ex. 
Não entro na apreciação elos moti.vos que levaram o Jwn

rado Senador por S. Paulo á modificaoão elas sua~ Vl?lhas opi
niões. 

Entretanto, S. Ex. ha de permittir a nós ouf.rJ)s que in
sistamos na nossa opinitio ele G'Lle podemos, dentro elos limites 
que a iConstiLuição nos traç.a, cl&r ao Poder Executivo autori
za()ão para, em certos •casos, reformar serv.ioos. 

Sr. Presidente, eu :fiz parte do mesmo Governo a que per
tenceu o honrado Sr. ü\l'arechal Hermes, quando S. Ex. oecupon 
a pasta ela Guerra. . 

· Acompanhei por isso a acçã.o de S. Ex. por occasião elas 
reformas intl'oduziclas naqueile departamento ela União. 

Devo dizer mesmo ao honrado Senador c ao Senado que 
um dos regulamentos expedidos por S. Ex. está referenciado 
por mim quando Ministro do Interior, e o fiz,. Sr .. Presidente, 
para dar, validade, 1nos estalJelecimentos ele ensino c.iv.il, ao::: 
diplomas conferidos .pelo Co!legio Militar. . · 

Quer isto di:r.er que conheço, pelo menos cm traços largos, 
a or.ientação e criterio que presidiram •á obra aclministativa do 
Sr. llfarechal Hermes da Fonseca quando ·cogitou .ela reforma do 
ensino militar. 

Vi depois, quando S. Ex. abandonou a pasta da Guerra, a 
~ua Ol'ientação mutilada. o sou pensamento um pouco closvir-
f.uaclo na pratica. · 

Por· essa razã.o, nada mais natural elo que, 110 momo.nto em 
que eu dava uma auf.ori:r.aoão para reformar os collegios mili
tares, amplial-as para todo o ensino militar, ele modo a armar 
S. Ex. dos elemenl.os necessarios para realizar. uquillo _que S., • 
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Ex. ,julgou sempre .ser a orieulut;úo mais ucerluda cm maLel'iu 
de ensino militar. . 

]J:m ;Lodo caso, a minha uutori:<:a()úu não é tão ampla emno 
wJ'i'irmou o honrado Senador por S. Paulo. 

E' uma autori:<:ação para Jazer u rei'ot·mu sem augmunLo 
ele despczU;, quasi que exclusivunwnLe uma reJ'ot·ma pura rever 
regulamentos, para expu:t·gul-os de dc-reilos e erros do uma Julsa 
orientação que, porventura, possu1n ter e a que u 'Jlralicu de 
dous ou kes a•nnos j {t tem indicado c,·ue é neeessal'io dar re
media. 

Foi este o pensamento que presidiu u minha emenda. En
tretanto, o honrado Senador po1•. S. Pa!JlO, rmra ser. IJOiwrunLe 
~.:om suas premissas. devia Ler conclmclo o seu d1seurso de 
combate, apresentando bases de aocórdo com as quuus, pudessem 
ser i' citas as reformas, do contl'Urio só Lom o intui lo de -com
bater c de demolir. 

Quem conhece o honrado Senador por ::; . Paulo o o ve1n 
acompanhando atl'Uvés ela sua vida parlamt}nLar sabe que ú um 
espirita pratico. · 

Não custava a S .. ll:x., que não coni'ia, contO nós ouLr·os, em 
que o Governo se sirva. dessa autori.za()úo LlenLro dos I imites 
dados, uão custava. a. S. Ex. o:l'1'ereco1· bases que, il i seu Lidas, 
pudessem otl'erecer tcrr~eno cm .que se TCalizasse u aeeurdu e o 
cont:,'Ta((a.mento de todas as opiniões. 

Não foi isto que S. Ex. quiz; o que S. :Ex. l'uz roi olJm de 
demolidor o esta, por ·certo, não honra a·s. Ex. 

App.rovada a proposicão. 
E' annunciada a votacão da seguint(j 

EMENDA 

Fica o Presidente da. Republica a.ulod~ado a t·uot'0'llill i~a1·, 
sem a.ugmento de despezas, o ensino milita!•, observando, quanto 
aos collegios militares, as seguintes bases: 

a) será mantido o curso de adaptação, qu.c não poderá ex-
ceder de dous annos; · 

b) o curso geral será de quatro annos e. eom :fei(,\ÍÍO erni
nentemente p.ratica, •reduzido ús ma terias indispensaveis; · 

c) o numero de alumnos do Collegio elo llio do Janeiro ~ul'á 
de 600 e o de cada um dos outros dous- Por<to Alegrl) e Bar
bacena- de 200, ficando absolutamente prohibida a ampliação 
desses quadros. se.i arn quaes forem as razões a.llegadas; 

d) o numero de alumnos gratuitos dever:í corrcspondui' :'i. 
quinta parte elo e:ffectivo realmente existente em cada um elos 
collegios, não podendo ser excedido em hypoLhcsc e sob pro
texto algum; 

e)· não poderão se11 Lrans<J'eridos alumnos ~c um para outro 
collegio; 

f) o corpo docente ser(t escolhido dent:re os acf.uaes lentes 
em disponibilidade e, 111a :falta, ser>ií. nomeado sumprc cm eom
missão, não tendo cm nenhum elos casos direito a graLificacõcs 
addicionaes de exercicio; 
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u} as novas mat!'iuulas no Collegio do ltio de :rauelt·o serão 
suspensas ·omquanto o numero de alumnos não ficar reduzido 
ao (iUadro normal, de conformidade com as letiJras c e d: 

h) aos actuaes alumnos será permitiida a •conclusão do 
cur·so pelo regulamento cm vigor; . 

·i) o Collegio de Porto Alegre pode1•t"L ser tr:wsrormado cm 
escola pratica ele ensino militar, si o Gove'l'UO .iulgar conve
niente, :ficando, por.ém, entendido que não poderú i'azcl-o sinão 
clonLro da •respectiva clotaoão orçamentaria; 

· ;i) não serão creados novos Jogares nem augnrenLaclos os 
:vencimentos dos f'u,nccionarios já existentes. 

O Sr. Francisco Glycerio (1Jela onlem)- Sr. PL·eshlente, 
requcko que· V. Ex. divida a votar;.ão em duas parte, sendo a 
primeil·a a que se refere o ensino militar c eontem a delel:rtwão 
inconstitucional; e a segunda a que esLabclcce as bases para 
autorizar1ão. . . . 

O Sr. Presidente- V.· Ex. tem razão; as rnnterias são 
realmente distinctas. 

,Vue se vota·r a primeira parte. ,. : 

O Sr. Francisco Glycerio -llequelro :votac.ão nominal para 
csLa primeira parte .. , 

SubmeLticlos a :votos, é app1·ovudo o requci·imcnto do Sr. 
GJ~rcerio .. 

O Sr.· Presidente- Vac se v o Lar a lH·imcira pal'Lc ela 
C!llCÜda, .Ci.'UC diz: . 

« l!'lca o IlrcsidenLe da llepubiicu auLori:mdo a ·reorgani:'.at·, 
sem augmento de despezas, o ensino militar. » 

Os senhores que approvarem a emenda dirão -sim- c os 
que a rejeitarem dirão- não. · 

Responderam sim os Srs. Ferreira Chaves. !A.rau.io Góes, 
]Jed·ro Borges, Candido de :Abreu. Indio do Brazil, Lauro Sodré, 
Urbano Santos, Mendes de Almeida, Tavares de Lyra, Cunha Pe
(losa. Walfredo Leal, Sigismwndo Gonçalves, Ribeiro ele Brito, 
Guilherme Campos, Coelho e Campos, Oliveira Valladão, J~ui:'. 
•Viauna, Nilo Peçanha, Bueno de Paiva, iB'ernardo Monteiro, Fe
liciano Ilenna, B·raz AbranLes, A. Azeredo, José Murtinho. Ge
neroso Marques, ..Alencar Guimarães e Abdon Baptista (27) e 
não os Srs. Franl!isco Sá, Gonçalves Ferreira, Muniz l!'reire, Sá 
Freire, F. Glyeerio, Felippe Schmidt e Victorino Monteiro (7) • 

O Sr. Presidente -!A p·rimeira parte da emenda foi appro
:vada por 27 votos contra sete. 

E' igualmente approvada a segunda parte ~11 .emen.da .. • 
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São successivamente approvadus as seguintes 

EMENDAS 

§ G.0 J!'abricas. l<'abl'Ica de Polvora sem Fuma1}U. do JliquoLe. 
IC:onsignem-se mais 7:200$, como complemento pam o i" 

cltimico contractado. · 
N. 14. Arsenaes, depositas e i'ol'talczas: 
'Augmentem-se 50:000$, distribuindo-se a verba assim au

gmenLada pela i'órma seguinte: 
~\rsenal de Guerra ela Capital Federal ........ . 
Arsenal elo Guerra ele Porto Alegre .......... . 
Arsenal ele Guerra de IM'atto-Grosso .......... . 
Depositas e fortalezas ...................... . 

:Accrescente-se ao § 1 o u; 
· ..... alugueis de casas. 

250 : ooo$·ooo 
iOO:OOOJi;OOO 
80:000$000 
70:000$000 

500:000$000 

§ 1°, ?JL A abrir credito supplementar ú vei,ha 5"- Arsn
naes, depositas e fortalezas- para attender ú elespezn. do 'CJUC 
tl'ata o art. 25 ela lei n. 2. 544, de '• de janeiro de 1012. 

lleelija-se o § 10 ].'lela i'órma seguinte: 
. Correrão IJOr conta do saldo apurado do c·reclito a que se 
· refere o decreto n. O. 528, de 24 de abril ele 1012, art. i o, letLra 'i., 

além das despezas ·com material bollico, as decorrentes .com a 
compra de m:whinismos c apparelhamcntos das oftfi'cinas dos 
arsenaes de guerwa do Rio Grande do Sul e de Matto-Grosso. 

§ Continúa cm vigor o art. 10, lettra ·i ela lei n. 2. r.i!t!J, 
'de 4 de janeiro de 1912. · 

§ Fica o Governo autorizado a vender, mediante eon-
currencia publica, sob a base de 40'0 :000$ a legua do sesmar ia, 
o campo nacional do Sáycan, no <Estado elo Rio Grande do Sul, 
reservando·, .porêm, uma área, que préviamente será demarcada, 
para campo de manobras e applicando o seu producto na compra 
I:! o invermadas para os corpos montados. · 

· § Fica o Governo autorizado a despender: na vigencia 
desta lei até a quantia de 21. 500 :000$ afim de prov0r :í. defesa 
nacional, abrindo para isso os creclitos c;ue se forem tornando 
necessarios para as despezas .com a acquisicão de artilharia, 
fuzis, obuzeiros, munições, conclusão da 'Villa MilHar, constl·u
ccão elo quarteis no Rio Grande do Sul, em S. Paulo, ncsf.a Ca
pital e nos outros Estados onde forem precisos, terminação da;, 
fortificações ela ncpublica o para provimento de depositas ele 
mobilizal}ão, comprohendidos fardamento, equipamento, bar
racas. material de transport.es e elo scrvico ele saude. 

Supprima-se o § -1·· do artigo unico, por entendoP a Com
missão que os officiaes ·reformados não podem receber gral.i:l'i
t:acão de.,qualquer natureza; o que incidiria na violação do pro
,]ecto recentemente approvado pelo Senado, prohibindo as ac
cumulacões remuneradas . 
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llocli.ia-so assim: 
Pica o Govm:uo auLorixaclo a ·rever o regulamento da Ad

ministraofío do Depar·LamouLo da Guo·J·J·a, adoptando o sysLuma 
elo fornecimento em massa, poclundo J:otirar do 'l'hesouro as 
quantias necessarias a esse sorvi~1o, dentro elas voi·bas cousi
gnadas no oroamento, desde que haja climlnuioão de despczas.1 

O Sr. Francisco Glycerio (pela m·dem) requer· o o Senado 
uonsenLe na retirada da segu~nte 

EMENDA 

§ 1.2. N. Ut- Suppt·.irna-se o aug·mcnLo do 50:000$- Ar
sunaes, cloposiLos e i'o1·talezas. 

E' anuuuciada a votação ela seguinte 

ü)espczas cspceiaos. 
Dospozas .miuclas, etc. 

EMENDA 

Hestaboleoa-se a verba da iJI'Oposta, consignando-se mais 
[)0:000$000. 

o Sr.· Presidente- Os senhores que ilPlll'OVU!U esta emenda, 
que manda restabelecer a verba ela proposta, consignando mais 
20 :000$; queiram levantar-se. . · 

0 SR. VICTORINO l\I[ON'J'EIHO- V. Ex. rei'ero-se á emenda do 
Sr. Glycerio? 

O SR .. PnESIJJEN'J'E -· ·Nfío senhor; refiro-me ú emenda nu
mero i7, apresentada pela Commissão. mandando. restabelecer 
a verba da proposta e consignando mais 20 :000'$0010. 

O Sr. Victorino Monteiro (1Jela o·rtlem) -. 6r. .Presidente, 
a em.cnda foi apresentada pela Commissão porque a verba con-
signada no projecto da Cama·ra ora insu:rnciente. . , . 

Não me parece que se deva Ol'ganrzar c votar: um orça
mento desta natureza arbitrar.iamente, ar.l Ub'itnrn de um Se
nador que queira d'azer economia de palitos. 

Eu ouvi o Governo c a administração publica a respeito.· · 
. Nestas eondioões não :fiz mais sinão. attender íts'. informa
cões da alta administrac.ão da Guer~·a, restabelecendo a verba 
da proposta. · . ·. • · .. 

O Srt. PrtESWEN't'E-A emenda de que se trata manda resta
belecer a verba da proposta e accreseenta mais 20 :000$000.· 

Os senhores que a approvam queiram levantar-se. (Pausa.)l 
Foi 'app·rovada. 

: -~-·, ~. 

,. ·.·. ,, . .,! 
•,,, .•i 

>·· 
. ·. .. ' . '; .... ' 

..... ..:.·~ 



E' annunciacla a voLar;ão da seguinte :l 
J ' :. -

. ' . EMEND.-1: 

ExLmorel inn1·ios com grandes manobras: 
H.esLabeleva-se a verba da p1·oposta, eonsig·oanclo-se m:ü5 

100 :O'CIO!ji solm .. o l)rojecto da Gamara . . 
O Sr. Victorino Monteiro (pala o-r·den~)- Sr. Presiclenle, 

eleante das informaoões do l\linistcrio da GueN·a, não .:r.iz mais 
do que resLabelccct· a verba da proposta. A razão ü simples. A 
ouf.r.·a Casa do IC:ongr·csso eorLou 100 :rOOO$ ele manobras militare,;; 
arbiLrariamenie, quando este anno. depois das mwnolwas, se 
vel'il'icou que a verba não Jôra sufi'iciente. 

O Sr. P1·esidente- 08 senhores que appt·ovam a crncucla 
quuit·am levantar-se. 

Foi approvarla. 
Súo rejeitadas as seguintes .•. 

EMENDAS 

·§ S." Soldo e gratifieaoão rle oJ'Jieiaes. ltostabeleça-se :1 
verba da proposta elo Governo, suppl'imidus as palavras- gra
t.ifirmoões J10l.' servi vos cspceiaes e extmol.'din:u:ios- eorrrmdo 
po~· eonía r.la verba adiaria de ·I$ aos aspil•tmf.es e os addk-ionat.\:S 
de :!.0 a 25 % aos oHieiacs das guarnioúrJS do Amazona~. Pará, 
1\laLLo-Grosso c ~l'c1:riLorio do Acre. 

§ JJ. Obras publicas. B!cve-se a vr)r·lm a 1.500:000$, po1~ 
ser .insufJ'icien.tc a doLaoão de 1.000 :OOOlf;: para aLtendei: á 
conUn.uac;ão ele obras eneeLaclas e eom eontracLo, :l.aes ·eomo a 
reconstJ•tlfl~.ão do edifieio ela Seeretm.·ia. da. G ue!'ra, do Hospital 
Central r) outras •reparLic;ões militares da União. 

Pabr.·iea de Cai.'Luehos e A-l'íef:l!eLos do Gulli.Ta. 
llestabelcc;a-se a verba r.Ja proposta, eonsignunuo-se mais 

3'0: OOO:j; sob!'C o pt·o.i ccl.o da Gamara. 
Faln·.iea de Polvo1:a sem Fumac;a de .J?J,quetc. 
nnstaboleça-se a verlm da pr·oposLa, eonsignanclo-se mais 

20:000$ solH·c o pro,iecto da Gamara. 

Onde -convier: 
O montepio milHar do que LJ.•ata o art. 17 da lei n. ~.200, 

de :l:3 de dezembro de 1.!HO, deve soe l)ago de accôrdo com a 
ultima .resoluç!lo elo Supremo 'rribunal Federal 1referente ao 
montepio.· 

Yol. VIII 25 

. . 
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Fi~am prohibiüa_s as · reformas tlc oHi~laes c 111'111.)!15 sem 
que .seJam JUlgadas mcapazes pilil'a o serviço, preencludas as 
formalidades legues, respeitando-se, entretanto, a lei da com-
pulsoria obrigatoria. · · · 

Onde convier: 
l!"ioca o Governo autorizado a empregar até a t.ruantia de 

20:000$ para a acquisioão do mobiliario tio novo edii'iclo do 
quartel-general da 7" rog·ião, uo Estado da Ballia, sa!Jindo essa 
impor,Lancia da :verba- Obras militares., 

· Destaquem-se da verba -llospitaes- ~: 000$ mcnsaes para 
a Polyclinica do Exercito_.j _ •~ · 

Ficam prejudicadas as seguintes 

EMENDAS 

§ ~-· InsLrucoúo militar. Supprimam-sc os collé;;ios mili-
tares .de Porto Alegre e Barbaccna.,· . 

§ 9.• Soldos, etapas c gratificaoúcs de pi·aoas ele prol. 
Abata-se da verba a importancia das etapas consignada-; 

p<vra 300 alumnos do Collegio Militar de Porto Alegre e para 
200 do de Minas Geraes, 255 :500$0'00. · 

§ V Instrucção militar. :Mantení1am-se os collegios ni iii
tares, sendo as despezas com os alumnos efl'ectuadas pelos pacs, 
tutores, curadores ou protectores, com excepção da sexta parLe 
dos alumnos, que serão matriculados gratuitamente, desde que 
se,iarh l'illlos de militares ou funccionarios publicos :l'edcraes ou 
estaduaes ·: · 

§ S.• Soldo e gratificação de officiaes: 
Mantenham-se os adelicionaes ele ~O e 25 % aos or:rieiacs 

das guaí·niçõcs do Amazonas, ll\I'atto-Grosso e 'l'errHorio elo Acr(), 
fic3Jndo, porém, prohibidas diarias, representações, etc., cm 
face ela lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910. 

~ 9.• Soldos, etapas e gratificações de praças de pret. . 
:mm.logar de 255:500$ diga-se 205:500$ pa·ra as primeiras 

despezas com os alumnos dos collegios ele Barbacena. e Porto 
Alegre,. ficando 30:000$ para este collegio 13 20 :000$ para 
acruelle.; 

· . § 12. Material- N. 2- Collegios militares-. Reduzida a 
verba de 20:000$ 13 não de 72:000$000.. . 
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Suprn·im:t-se a aul01·izaçfto nara a venda do Lcl'l'a~ da in
''et·nacla elo Saycan. 

J?icn. o Govm:no aulot·izado a emtn·eg·ar no Exercito o « sys
tenm elas massas», por.que dessa medida pJ:ovir:i gr·ande re
duu~•iio de despezas eom •ús D'l'Uças de pret, s•mdo l't•gulamcnlado 
este ur;:;-cnlc serviço. 

comoo mvrr. Bll.IZILEino 

ConLinuac.ão da 3" discussão da proposi~,;.ão da CllilJal'a dos 
Devutados n. '1, ele i!Jü~, clecrcLauelo o •Codi:;o 1Givil Bmzileit·o., 

O Sr. Francisco Glycerio (pela. ordem.)- Sr. Pre~idr!·II•Le, 
pedi a palan·a pela ordem pura ponclerat· que a hora esi.(L mui to 
adea1.1.tada ·pm.·n. se iniciar a diseussão do Coclig'O Civil. Assim. 
cu tomaria a liberdade ele l'CCJUCt•er o adiamento dessa cliseussão 
por 2-i homs. 

O S~t. PHESIDEN'l'E- Devo llOndcl'lH' ao illustre SenacloJ• r,·un 
o adiamento naturalmente se dar:i. Ha, um voto cm separado elo 
St·. i\foniz Freire; são atlenas ::l h01·as c a sessão come~,;ou (L hora 
c meia da tarde. 

O Sr. Moniz Freire- Historia o trabalho ela Commissão 
·J~special do Codigo Civil na analysc elas. r~menclas o l'ferc·~~ idas ao 
pro,iccto c, devido ao adeantaclo da, hora, pede o adiamento da 
discussão. 

O Sr. Presidente -ALtcndenclo no adeanLado ela hom 11 a 
que a maLe·ria que se debate é sobremodo relevante. não Lenho 
duvida em satis·J'azer o pedido elo honrado Senador .. Fica acliada 
a discussão. 

Designo para ot·clom do dia de amanhã a segu.intc: 
Continuação da 3" discussão ela proposição da Gamam dos 

Deputados, n. :1·, de '1902, decretando o Codigo Civil Brazilciro 
(com pareecr da ,Com.mJ:ssüo Bspecial sobre as cmcmlas apre
sentadas c o{{crecendo ·ont1•as e voto cm ;·aparado do Sr. "lloni:; 
F1•eire) ; · 1 

2" discussão da proposição da •Cmnara dos Deputados. nu
mero UO, ele 1912, :fixando a clespeza elo Ministerio ela l\Janulw. 
]lara o exercício de 1913 (com 1mrecer da Comrnissüo de Finan-
ças o((creccndo ernendas) ; · 

Continuação da, 2" dis-cussão da proposição da Gamara dos 
Dcpulaclos, n. 1109•, ele :l!H2, fixando a despeza do l\linistorio da 
}'azcncJa, para o cxcrcicio ele HH3 (com pm·ecer da Commis.wio de 
Finanças sobre as emendas apresentadas e o(fereccndo ou.tras); 

2" discussão elo pro,iccto elo Senado, n. 7!J, de :l!J12, regu
lando a concessão de licenças aos i'unccionarios publicos civis e 
dando outras l!l'OVidcucia:s (o({erccido 2wla Cou~rnis$rlo dc Fi• 
11ança.s); 
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:}• discu~são da JH'oposl1;ão ela Cumam dos :Deputados, nu
mero 116, de 1.912, au,torizando o Presidente da Republica a 
abrir, pelo Ministerlo da Viaoão e Obras Publicas, o c•1"CdHo 
1mpplementar de 133 :G86$668, pura pagamento a i'unccionarios 
{)a Inspectoria Fecler•al elas Ji:stradas de JTerro excedentes do 
quadro e supprir a insui'i'iciencia das ver'bas « ~i:ventuaes » e 
« matC"!'ial do expediente» da mesma. repartição ( OO'In 2Ja'N.:cer~ 
f'aVQ1',a·vel du. Cornrrâssão de Pinanças) ; 

3" discussão elo proj ecLo do Se,nado, n. 75, de 1912, nian
dando desm:r:mchar os eni'ermoiros-móres g·mduaclos que ti
verem mais de 20 annos de set·viço e dando outras providencias 
(snbsNtul'i:vo· da Commússl1o de Finanças, :iá ((1)pr•ovado cm. 2" 

tl'isr:ussão á prOJWSíção da Cam.ar·a tlos Dopntados n. 48, de .J .907); 
:J" discussão da m'oposição da !Gamara dos Deputados, llU·

lllero :J.O.\,. de :I.!J1.2, auto•J·izanclo o J1 residente da Republica a 
.t:oneerJm· licen(;.:i com ;todos os vencimentos a Joso; Vieira da 
Gunha, 1 ... escripturario elo i" districto da Inspectoria Federal 
das ]i:stl.'adas de .Forro, pura tratamento de ·saudo (corn emenda 
da Cornnl:issüo de Ji'·inan~'as apJJ'I''(J'Vada crn 2" lHseussiio); 

:3" discussão elo pro.ieclo do Senado, n. 7Ci•, de 'l!H2·, auto•L·i
:mndo o Presidente ela Hopublica a conceder I i ccnçu. por quatro 
mezos, com ordenado, ao ·bacharel Antonio de Amorim Garcia, 
,juiz substituto Jederal na secção do Ceará, para tratamento de 
saucle (o({erecüllo pela Cornm·isstio ele F·inaru;w;); 

Levanta-se a sessão ús ~ horas e 10 minutos. -> 

'171." SJ~SS~\.0 Bl\l 13 DJ~ DEZEMBHO lJE 1012 

· PRES!DgNCJ.\ DO SR. PINHJW\0 1\tACHADO, VICE-PBESIDl~NTE, 

A' :l hora d:t tarde, presente numero leg.al, abt·e-se a sessão 
n. que emicoi·rcm os Srs. Plnhei.t•o Machado, J!'erreira Chave.:;, 
ArauJo Gúc•s, Pedro Borges, Candiclo de Abreu, G:uhriel Salgado, 
·o\rtbui: Lell110S, lndio do Braúl, Laura Sodré, J'osé Eusebio; 
U1•bano Santos, l\l'encles ele Almuicla, J!"'raneisco Sá, Tav,ares de 
Ly.ra, Cunha •Pedrosa, \ValJ'L·edo Leal, Sigismundo Gonçalves, 
Gonç.alves Ferreir·a, ltiboiro de Brito, Raymundo de l\iiD:.mda, 
Guilherme Campos, Coelho e Cn.m pos, Oliveira Valladão, Ruy 
Bu~:bosa, Luiz Vlanna•, Bernardino M·olllleiro, M·oniz Freire, 
Sá JTreire, Alcino Guanabara, BuenC' ·de llaiva, Bernardo Mon
teiro, Feliciano Pennn, Alfredo Ellis, Francisco Glycerio, Leo..: 
poldo de Bulhões, A. Azcredo, Metello, José Murtinho, Generoso 
'Marques, Alencar Guimarães, Fclippe Schmidt, Rercilio Luz, 
Abdon Baptisbn: c Victorino· Monteiro (<i <i). . 

Deixam ele comparecer com causa justificada os Srs.: Sil
verio Nery, Jonathas Pedvosa, Ribeiro Gonçalves, Gervasio Pa.~-
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sos, Pires Ferreir.::r, 'rhomaz lu·cioly, Antonio de Souza, Gomes 
Ribeiro, Josti Marcellino, João Luiz Alves, Lout·en\:o BupLisln, 
Francisco .PorLella, Nilo Pcç:mhn, Augusto ele V<:sconer;llo~. 
Campos Salles, Ben.z AbranL2.s e .. Gnn7.uo;:a. Jnyme (17). 

E' lida, posta em tlisens~iío n, .•••m debate, approvncln. n ac~a 
da sessão nnlcriot·. 

O Sr. :1" Secretario d:í. conta 'dio se:;uinta 

EXPEDIEN'rE 

Um officio elo Sl'. l\'Iinistro dn. !\farinha, de 12 do corrente, 
transmilLinclo a mensagem com que o Presidente cl·n Re,publ ica 
restitue dous dos n.ulogrn.phos da resolução do Congresso Na
cional, sanccionacla. crcanclo o Jogar ele zelnclor elo l\lus12.U Na
val, ::mnexo ii B.iblioLheca dn Mal.'inha, com os vencimcnl.os c 
garantias identicas nos elos mesL1·es elo Arsenal de l\Iarinhn.
Arch ive-se um do;; aul.og'l'apltos e com munique-se tL Cnmarll 
nemcttendo-se-lhe o outro. 

O Sr. 2" Secretario procede tL leitura dos •S•e:;uint.~s 

PARECERES 

N. <1.64 -1912 

A Commissão de Obras Publicas e Emprezas Privilegiadas, 
minuciosamente tendo estudado o requerimenLo em que Claro 
Liberato de lVIacedo pede privilegio e concessão por 70 annos. 
para si ou .empreza que OL'g"tmiz<U', ele unm estrada de Jorro 
que, partindo da eidade de S. Paulo, v:i terminaL' cm Campo 
Bello, no Estado dP l\Iinas Gm·aes, e pelas inl'ormar;ões eeccbi
das do Governo, julga n. Comm issão que o requerimento deve 
ser rejeitado. 

Sala das Commissi:ícs. 13 de dezembro de J 01::?.- GeiW1'oso 
Mm·qu.es, Presidente.- /3eJ•narrün.o Monteiro, Rela lo r.- IIer
ciUo Ln:..- A' Commissilo de Finanl(as. 

N. 4G5-1912 

A Commis;:;ão de Obras Publicas e Emprczas PL'ivilcgiaelas, 
tomando {)111 considera(;ão as int'ürmaoões ministradas i!lelo 
Governo em relação ao requel'imento em que Lourenço dr 
Silva c Oliveira e Jon.mes Waitz pedem no Senado concessG 
por 90 annos, para consl.rucoão, uso e goso de uma estrada cl(, 
ferro de um metro entre trilhos, que, partindo elo pol'lo do 
Cabralia, no liLI.oml sul do l~stndo dn. Bahia, e seg-uindo pelo 
v alie elo .Tequel.inhonha, V<í. l.cr.·m in:u· na cielacle de Formosa. 
situmla no plnnn.JI.o de (ioyuz, é ele paJ.·eele;r fJUe o Senado não 
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d'u o seu assentimento, pois coll ide r:om os interesses da Es
trada do Flll'l'O Ccnkal do Ht·wdl, no sou JH'Oiongnrnont.o. 

Sala das Comrnissiíes, ·1:1 tli• dPwmbJ·n i:Jr; :!H I:?.- Grn1erosr1 
'flfa.rttii~'S, i'I'PsidPnf.e. -Bermr.rtli·uo Mouteiro, lll'!nl.ol',- T!er
cil'iv J-u~. -,\' Connnis;;fiu de .Fiílilll\:rtB. 

N .. 1QG- :l!ll ~ 

Tenclo l'eqtwJ•iilo no Senado o D1•. i\rnnool de Assis ni
heiro, .Tostí Ellun.1Xlo Tanu·es do Carmo, .Tosé Sn.bo . .:\. O!ivni1'a n 
HOIIL'SI.inglwl & Cornp., r:oneessilo, nso LJ ~;-oso ele mnn. esl.rndn. 
de. :l'ei'I'O, •CJIII!, Jllll'l.indo da eidacln de Sant.a L1•opnlclina, TIO Es
tado dtJ Goya;(, v:í terminnt· na margem direita elo Hio Amazo
nas. na :l'ôx elo Ilio 1\lacleiru, eom um I'mnnl rle lig·a~iio C'.Oill a 
csl.l'tH!a Lhe. :l'erTo l\Jalleirn-lllamorü. ·cm San Lo Ant.on i o. nfin 
pôde n. Comm issiío ôe Obras Publicas c Em prezas Pr<iv ileg·in
dn;; dar o seu assentimento, ;porquanto Loclas as inl'or,·maçi)e;;; 
ministrnrlns pelo Governo silo contrarias n. qualquer· eoneessii.o 
que so tlt\ anl.es do l.rnhnlho pmliminnr e estudos, que l'ixer· o 
ll11!SIIlo Governo. nnquella reg·iii.n, o qLw não lhe permil.l.it·i:t 
J'ixn r as suas I i nhns g·o1·acs. Assim sondo, vc1·ia IJJ•ea r: emba r·n
ços de l.olln. a or·clem ú c;onsLt·ue(;.i\o racional do Lão imnwu;;a 
J•t•r.ll' ele vi:11.:ilo. E' porl.nnl:o :·t Commissiio do Obras Pnbliens o 
l<:rnpr"ezns Pnrwilegi:Hins de pnrecül' que seja o .requ.cl'inwnl.o 
ro,ieiLndo. 

Sala dns Cnmmi;;s(ies. I :3 de dezembJ•n rle JO 12.- Gen~,·n.w 
Ma.,·ques, l'l'l'sid•mlr•. -Bernanlhw Jfonleiro. H!.'ln.lrll'. -llwr
r:ilio L11:;,, -X Cnmrni:;são de Fínanr;as. 

N . .1G7- Hl12 

A Comm issiío de Obras Publicas e Emprexns Privilcp;indhs, 
n quo J'oi presente a proposição da Gamara dos De.puLncJ.os. ele 
2G de flezcmbrn de ·lO·H, autorizando o Governo a rcalir.ar as 
obms neecssaJ"ias na fóz e leito do rio Parahyba do Sul, de 
múCL? a !nais :raciliLnr a navegaçiio até as_ciclades de Campos c 
S. } JdelJs, n. mr•lhora.r o porto de S. Joao da Barra c a dcs
obsf.r·uir .o eanal de Mncahé a Campos, tendo estudado o as
sumpto, ~~ de parecer que. o alludido ,projecto deve ser nprro
vndo para o :l'im de serem :re.itas as obras delle constantes 'pol' 
concur·r·encia publica. depois de estudadas c 01'\:n.das 11c•ln In
spectoria Peclcrnl de Portos, nios e Cn.nacs. 

:Sala elas Commissücs, ·.l2 de dezembro ele :1012.- GcJWJ'nso 
Morqu.r:s, Presidente. -Ber11arr.Uno Monteiro. Helato1·.- TleJ•
cilio Lu:;,.- A Commissiío ele Finanças. 

N . .íGS- 1012 

A' Commissfio ele Constitu ic.;.ão c Diplomacia :foi presento 
ll Jll'OJlOsici'ío ll. HíO, de I 012, çl(l Camnrn dos Deputados, appl'O~ 

"" ==e m~ 

• • 
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vnndo o com·nnio ce!rlJI'ado em Bo,llo Horizonte a JS elo~ rlr•z.-.m
hi'O de HHL rmLt•e o~ govm.·no~ rins Estados dr. ?llinas ~~"''a",; " 
dn J~~piJ•ito SanLo ].11\l'a solur:iio da questão de limite;; cnlt•o os 
mesmos penclenth. 

Com a pl'oposição examinou a Commissão os termos do 
mesmo coJwenio, a lei do Estado do Espírito Santo, n. 784, de 
31 de dezembro de 1011, e <t do ll:stado de Minas Gcraes de 
n. G!ll, ele 5 de setembro do COL'!'enle unno. 

'De accõrdo com a Constituição da llopulllica, cm seu 
ar!;, G5, aos Estados o) facultado a eelcbraç.fio ele ajustes c con
VCH()Üe;; sem caraetet· politico, ol como pelo art. 3.1, n. 10, da 
mnsma Cnnstituic.iio, c:ailm ao CongTcsso a appJ.·ovao,:iio okfini
Livu. dessas eonvençoies; 

Considerando que o com·enio elo que se t1·ata foi devida
m•:nle assig·mHlo pelos respedivos presidentes dos Estado;; l'C
feridos; 

Considerando que os Poderes Legisln.Livos, autorizaram 
devi<lamentc os presidentes dos mesmos l!:staclos e lh·es con
t'r•t·ira.m os poclm:es necessarios pat·a a celebração do convenio: 

Considcl'a.ndo {[UIC< o mesmo convenio cm nad:t fo.irc a 
Gonst.iLuio;ão Federal 11em pre.iuclica os interesses da União: 

A Commi;;,.;fío .~, tio parecer qull a rcl'm·irla lWOtlGSiç::í.o entro 
em ri iscussão c se.ia n.pproYada. 

Saln. das Commissües, 12 .de .dezembro. ele HH2. -.Ti'. Jlell
des de Almc'ida, Presidente ini'Jelrino c Rclator.-Alencar Gui
rtW!'ács.-Bc!'!W!'fln Montei1·o. 

PTlOPOSTÇÃ!O DA GAMARA DOS DF:PU'!'ADOS N. 150, DE 1912, A QUE SE 
HEFEI\E O PARECim SUPHA 

O Congresso Nacional dccr,e.La: 
Artigo unico. E' approvado o convenio celéll.rado cm Bello 

Hor.iwntc, a 18 de dezembro de 1.9:Li, entro os Governos dos 
Bsl;nclos de Minas Geraes o do Espiri.to Santo, para so:ação rln. 
questão de limites entre os mesmos pendente; re'\'Ogalias as 
d isposic.ões cm contrario. 

Gamara. elos Dlcl[lu taclos, 20 ele novembro de 1012. - Sa
bino Bm·t·oso htni01', Presiclentc.-Antonio Súneíio dos Santos 
Leal. 1." SC>cretario.- Raul de Mm·aes 'VC'iaa, 2'' Secretario.
A imprimir. 

ORDEM DO DIA: 

CODIGO CIVJ{; BRAZILEIRO 

Continuar.iio ela 3" discussão ela proposição da Gamara elos 
Deputados n:1. ·elo 1002, decretando o Codigo Civil Brazileiro. 

O Sr. Moniz Freire diz que se achando presento o preclaro 
Senador: pela Bahia, cuja p_alavra ó anciosnment~ :esporada 
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soJJre o nssumpt,o em J,ebal.e, desi;;Le do dieeHo dle: continua~.· as 
eonsidera\;,1jes, inLet'J'OUJflidus nu vospera pelo adiunl.ado da 
11om, pam fll'Oseg·uil-us qunndo S. Ex. ltOUI'et· Lenninnclo o seu 
discurso . 

. · O Sr. Ruy Barhosa pronunciou um discurso, que s,et·:í pu
]J!Jcaelo opporLunnmenl!o. 

O Sr. Presidente. - EsL~ndo dndn a horn., von lcvnnLtu a 
sessilo. 

Designo pnra n ordem do dia ela seguinte : 

('!" parLe aLé ás 3 horas) 

2" discussão da. proposição da Camara elos DepuLados 
n. 110, de 1.0:l2, fixando a despeza do Minister.io dn Marinha 
pm:a o exereielo üa. 1!H:3 (cO'In JUWccer; da Co·m.rn:issiio de Pi
?tmu;a..~ uff'm·ccendo enwndas) ; 

ConLi:nunofí,o da 2" disrmssiio da proposioii.o ch1. Çamarn. doR 
DPpul.ndns, 11. 111!.1, de :I!H~. J'ixn.lldi.l n. df•SIH'Z:l dnl~lillisi.I'J'ÍD da 
Jo'nu•nda pa1·a n PXPI'Ideio dr! ·i !li :·l (l'lil/1. J11.1.1'''"''r tfa er,mwisslio 
ih' PiiiWIÇas M•ln·e os 1.''11/.um/rr..\' fiJ)I'I!St!illwlas " of'f'u,•cer_•o,./o 
O'lllrrrR) • 

(2" parte, ás 3 horas ou antes) 

ConL.inuaoão d:11 :~" discussiio da, proposioüo ela Ca:mara elos 
Deputados n. J, de 1012, cleeretando o Codigo Civil Brazilciro 
·(corn 2Jfir•cecr do. Com.1n-issr1o BspeC'ial sobr•c as mncnrlas aprc
scnlorla.\· •: o/'[erer:cndo outras c voto• em, sepamrlo do 81·. Moni:; 
Fre'irc ) ; 

2" diseus,;;fío do J)I'O.Í'Ce'l.o do Seiwdo n. 70, de :19:12, J•egu
Jarldo ;;1: ennllPH"iío de lil~enc,,a. aos Juneeionn.1:ios publ ien;; cdv.is e 
dando Oiil.t:as prnviduneins · (o{[errJcülrJ Jluln Co1Ú.mois.wío rle Pi-
11fl11Uas) ; 

3• el iscussiio da ·proposi()ão da. Camnr·n. dos Deputados n.JJ <1, 
·de 191.2, autor ir-ando o Presidente da Hepublica a ,nlJrir, pelo 
ü\rinisterio da Viiloão 'C' Obr.ns Publ.icas, o crcdit.o supplcmcntar 
de :1.33: G8G$G68, pm1ru pagamento a funccionn,rios ela Inspectoria 
Federal das Esl,t1n:clas de )ferro exccclcntcs do quadro e. supprir 
a insufficicncia das, verbas «Eventu:ws» c «Material» de expo
di~?llli}e:~> ria mesma nep,a:rtioii:o (com JlW'cccr· [avoravel da Com.
m:tsslio de F·inanças) ; 

3• discussão ·do pro,iecto do .Senado, n. 75, de :1.9:1.2; man
·damdo desarranchar os cn:fermeiros-mórcs graduados que ti
verem mais de 20 annos de serviço c dando outras -proviclcn

. eias (com su.bslilu.NIJO da Commui.~são dr: Finançn.~. oiri a}lJJ'I'O
;oodo r;rn 2" dis;eussao, ti Jn•opos·i.çcío n. 18, de ·I 907) ; 

• • 
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3• discuss::io dn; pl'O]losiçi'ío cln. Gamara dos Uopnl.nclos n.JO'J, 
de 1!H2, nuLorizando o .Pt·esiclento da Hepnhlioa. n. coJwedut· 1 i
ecn()n oom Lodos os vencimentos a Jüsé Viui1.1al da Cnnlm, 'i." es
e•ripf.m·tU'iO elo 1" clisLriol.o dtt JnspeeLorin. 'l.CeunJ:.a.l das Esl.l'adas 
üe .Ferl.'t\ pnt•n. l.mLameaLo de saude (t:mu. c·mcu.da da Co·mul'is
.w1o do p-,:nanças llJlJn·ovada e·ru. 2" tl·iscnsúio); 

3" d iseussi'í.o elo pr-oj;r.cto rio Selllado 11. 7ü, de :1 n 12, n.ul.orü:nn
do o Pt·üsúJente clu. Hepubl irm •a conceder l ieCJI()a pot· qunl.t·u 
me:r.cs, com ordenado, t~o bacharel Antonio ele A:morim Garcia, 
juiz substif,u:to :Pecleral ntt secçüo do Cet:Lrá, prurn tt-.nLnmenl.o de 
sanclrJ (o((eJ•ecülo pela. Com:m:issão de F'humças). 

Levanl.a-se •<11 sessuo Cts <i horas e -15 minul.os. 

17:2" SESS,\.0 EM Jlt D.E· DEZEMBllO DE '1012 

PRlnSllmNC!A DO Slt. PINlmlnO :1>1":\Glf:\DO, V!Gll-PlllnS!DllN'rR 

A' :1. lio•J·a da l.n.J•rle, fll:nsenl.e nu1nm·o lnp;n.l, n.bt·c~-R>J a i"essfio, 
11. quu c~c~n.r:Ot'J'e:JIJ ns Sr~. l'inltJJ'ÍI'O (\-l':wlladn, FnrJ•J•ir·a ChaVJ!:'i. 
Arau.i o Gl'>CS, l 1J)tll·n BOL'fl'C.R, l:an di do d1J A lli.'JJII. Gah~t'i >J l f'a.Jgadn. 
fnffio elo :t3J:azil. Urbano Santo:>, lVl>'lldns ·dJ' .AI111eida. FmJwiSJJI> 
:":í, ~J'avm·J.•s de ]~;)'•J·a, Cunlia Pndro,.;a. \Valú.'JHio Leal, ;-;i~·isnJJlllJfo 
GonJ;alves, r:on(;alVJ!S :t<'eJ:J•eiJ.·a, llilleil·o diJ Ht·iLo, Guillwt1nn 
Campos, Cooll1o e Campo.~, Oliveit·a Valladão, il1JY B:u·IHJsa. Ln ir. 
Vi.anna, :Moniz Freire, Nilo :PcJ;.anha, S:í. Preit·e, Buono !1!'1 .Paiva, 
Bm·naNJo Monteiro, Fe li e i ano .Penna, l!'r·ancisco Glycerio, Leo
poldo do Bulhõcs, Brar. Abr.·antes, :A. Azercclo, l\JeLello, .Tosé 
Murtinho. Alrmem· Guimarães, Felippe Sehmir.!l., Hr•reilio .Lm 
rJ Abclon Baptista (38) . 

Deixam de ·eompm:cccr, eom causa jusLH'ieada, os St·;;. Si 1-
ver.io Ncry, .Tonathas Pedrosa, An·Lhut· Lnmos, Lauro SodJ'';· .Tosé 
Eur.ehio, llihcit·o. Gonr;alves, Gervasio Pàssos, Pi·res Fm'J.'ilit·n, 
.'l.'homar. Accioly, Antonio do Snur.a, Go111es Hilleil·o, Ha~·-nrlilldo 
rln Mir:anda, .]osJi Mm•JllJIIino, B>'l'll:l.l'Jlino l\lnnLniro, .lni'ío .L11ir. 
Alves .. Lour·rm~'() ,l3apLisl.a, F•t·:~neisen .Prll'Ll_\][a, Alli:PiSI.n r.il' Vas
noneellos, Ale indo Gua.nalmra, A I l'!'r,do ]!:li is, lf:ampos Salles. Gnn
:mga .Jayrne, Generoso 1\fauques e Yicf.or.ino li\l'onLcir·o (::!:1) • 

E' lida, posta em discussão c, sem debate, app1·rwada a 
aeta da sessão anterior. 

O Sr. 1" Secretario procede ú leitura du segu inf.e 

EXPEDTEWrE 

OH.ieio elo Sr. 1 • Sceretario da Gamara dos Depu Lados, do 
12 elo corrcn.Lc, communicando terem sido approvar.los c en
viados :L sancr..ão os projectos do Senado, que: 

Concede um anno de Ji,cl}n.ça, com todos os vencimcnf.ns, ao 
Dr. Godofredo Xavier .rJa Cunha, minist1·o rlo SupJ•cmo 'I.'J•ilmnal 
Federa 1; 
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Amnistia os implicados nus revoltas rlo BuLalhiio Naval e 
da CS(jlltl.Ch:rt, cm Hl'lO, c OS civis n m.ilif.at•es CllVOIYido~ ~lOS 
n.conLocimcnlos de J\lan(los. om oul.ubt·o r.lo nwsmo anno. -ln-
tcirn.clo .. · 

O Sr. 2" Secretario lê os seguinLes 

J?ARl~CERES 

N. 4G9 -· :1012 

llerlacr;J!o final do Jl1'o:icct.o do Senado n:. 77, de 1.?12, que con
cede certi(icrulo de cn(lcnhrJü•o m:il'itm· aos ahwnuos que 
conr:lu:i.ncm o C'lf.'I'SO de cn(lcnharür. m:il.ila.J• Jlclo ·rcrrnf.rr.ut.clll:J 
de -t.'JO!j, 

O Congresso Nacional resolve: 
:AI· Ligo uni-co. Sor:i conced i.clo o ccrtificnclo cln engr.n h o ir.) 

mil i Lar aos alumnos que conclui rem o curso de ong-enh:wia, rio 
rwct>~.·do eom o rcguln.m~nto de 2. de ouLubro de 1 !)O fi; rcvog·ada.~ 
as disposiçucs cm contrario. 

Sala das Commissues, 14 ele dezembro de 1012.·- \Val(relfo 
Leal.- Ol'ivC'im Yalladão. 

Fica sobre a mesa para ser discutido na sessão seguinte, 
depois ele publicado no Dia1''io do Conrrresso. 

N, 470-1912 

l1erlacçt1o ('inal do JJ1'o,ieer.o do Senado n. 7 .f, 'de .f 9:12, qu.c anlo
?''i:;a ri. co.ncessão de se·is m.ezcs de Ucen!:a; corn onlenarlo. ao 
D1·. Ant:on·io Joaquirn Pires de Carvalho e 11lbuqncrqu.e, jni: 
fedeml da 2• l'am de'/!ta Capital. 

r 
; .. -;· .... 

O Congresso Nacional decreta: 
, :Artigo unico. Fica o Poder :Executivo autorir.ado a conceder 

seis mezes de licença, a contwr de :1 de dezembro do corrente 
anno, com todos os vencimentos, ao bacharel Antonio .JoaQuim 
Pires ao Carvalho e Albuquerque, ,iuiz federal da 2• Vara desLe 
Districto, pa:ra tratar de sua saude onde julgar •conveniente; 
revogadas as disposições em contrario. . · 

Salas das /Com missões, 14 de dezembro de 1912.- ·wal{rcdo 
[.cal.- Oliveira Valladão, 

Fica sobre a mesa nara ser discutido nn. sossiío seguinte, 
depois de public~do no Diario ,Conuresso. · .. · 

.. 
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N . .J7'1 -1fll:?-

A Commissão de i\l:tJ•inha c Gucrm. oxam inundo a cmcnrla 
apresentada ao n1:L. 2" da Jll:oposic.ii.o da Canm1·a ,quo :rixa n~ 
J'orças ele mat· pal'U o anno vindouro, pelo S•1:. Antonio Azet·edu, 
nada Leria a oppüt· sobt·e a sua essencia si rolltL e~LabêJl!el!llSn 
apenas uma medida de OL·dem prol'.issional, porque ni nguern fl,J 
boa J'1í poclct·:i !Contestar que o poder naval illg·]i;z eonLinúa <L 
ma•ntet~ a sua posição ele Jll'l:mu.s ül.trJ1' Jlarus, a dusr,eil.o dos 
g'l.'itlldP~ lli.'Ogl'f~~SIIS ~qun llt!SSü sentido OULt·a~ 1ltlt.:ÜP:-1 tt'lllJHil1 
realizado nestes u!Limos tempos. 

J.>orquc, sob o ponto ele vista tccrhnico-rn·ol'issional, clla nos 
podoJ·ia. eont YanLagem rclaLiYa :l'oJ•nocet• insLJ:udoros capazr•s tln 
oomplebt· o conllecimento .prat.ieo dos off.iciacs bt·ar.ilei·J:os, ,iCL 
J'amiliarizaclos eom o nosso al'lnamento na\'al, quasi lndo tb 
f.ypo usado na llll:glntom·a. 

Pot·quc, finalmente, a circumstanc.ia ele ler o Gove['!lO Bri-
1.annioo, como excepção, conoccli.clo ,que alguns tlos nossos ,ioyrns 
off.iciacs praticassem a bordo de sua marinha, .revela unm lJon
rosa c proveitosa sympatlda peln pl'O!O'l'Ossn das nossas Íll.~!.i
l.tric;i'íes, sympatllia essa que devemos culLivat·· coln ''~müJ'n. 

Bm todo o caso, a Commissãn. con8iderando ig·ualnwnl.•• que 
a disposição emendada é u I.'CJH'oducr:ão textual da c;ue esl.:'1. vi
gora,ndo no presente exercício; ignorando; por ou Lt·o ladn, os 
motivos pelos quaes o Governo deixou até ag·ot·n. de poclcw ex
eeutnl-a, c rcceiosa de que se repitam os mesrhos obicrs, que!' 
com l'elncão :í. emenda que discutimos,, quer com a disposic;iio 
eonLido. no citado urtigo, que o.ssim :ficaria sem nenhuma uli
liclacle pro.tic.a, aconselha ao Senado não só a l'C.Í ei~:ão ela emenda 
e o mo a suppressão do art. 2" da proposi()ão. 

A Commissão, no entretanto, se reserva paro. no orçamrnlo 
da l\larinha apresentar uma emenda que julga poder bem suhsl.i
t.u ir nos seus effcitos praticas aquelln. cuja supprcssiio awu-
l'e I h ou. · 

Sala das Commiss.1cs, 12 ele dezembro de t!H2 . . -A .. T1111io 
do Bmzil.- Gab1'icl Salaado. -Fcli2l21C Sclí1nidt.- Lou1'0 · 
Sod1·6, · 

EJ\o.mNDA ,\ PROPOSIÇi\0 DA CAMARA DOS DllPU'l'ADOS N. 25, n1~ -1()1.2, 
A QUE SE IRJ>FEHE O PAHECER SUPRA 

AO o.rt.. 2°: 
Em vez de « contractar no estrangeiro», diga-se «eonLl·nef.aJ~ 

nn. Inglaterra». 
So.lo. das sessões, 7 de dezembro de 19:1.2. -11. A.:;m·cdo.

A imprimir. 

O Sr. Felipp.e Schmdit (11clo. o1•dcm.) communicn. nu c o 
Sr.· Senador Pires J.<crreira por motivo ele enfermidade Lem dei
xado de comparecer :í.s sessões, sendo provn.vcl r;uc !)elo rnol.ivo 
allcgndo continue a 'faltar aos trabalhos do Senado, 
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O Sr. Presidente -A Mesa fica inteirada. 

~ ORDEM DO DB. 

üRÇA.l\mN'l'O DA :MARINHA 

2" discussao da proposição da Gamara dos Deputados, nu
mero 110, de 19:1.2, fixando a despeza do 1\finisterio da 1\lari.nlla 
par~ o exercicio de 1913 . 

Veem d l\Iesa1 são lidas e apoiadas as seguintes 
. ·, ·;.·.t::=~: ':.-.,:.;:·~ ,-~: ··::.-:\. 

l~MENDAS 
,•··•-;.•.:•:·,• ::, r'"1, I 

:Ao art. i •: 
••• fo •,- #o o • 

Restabeleça-se a verba i 6• -.- Classes inactivas- na impor
tancia de 2.293:823$515, que deverá serr eliminada do orça
mento da Fazenda. 

Sala das sessões, 14 de clexembro de :1.912. --Oliveira Val
ladão. 

Accres·cente-se onde convint·: 
Fica o Poder Executivo autorizado a mandar praticar a 

'bordo dos navios de guerra est.rangeiros 25 officiaes e :1.5 rna
clJinistas ela nossa ii\l'ar.inha, obtendo pa:ra esse i'.im a devida 
permissão dos respectivos r;overnos. 

Sala das Commissões, 13 ·de dezembro de 1912.- A .. buUo 
do Bra:il.- Gabriel Sala ado.~ FeUppe Schm.irlt.- Law·o 
Sod1•é. 

Suspensa a cliscussiio afim de ser ouvida a Commissão de 
Finanças sobre as emendas apl'esentaclas. 

OB.ÇAl\fi~N'I'O DA P,\ZENDA 

/Conl.inuaçii.o da 2" discussão da proposição da Gamara doii 
Deputados, n. !JJ.. ele '1912. :rixando a dr.;;r,e7.a do :JHinisterio da 
Fazenda para o oxercicio de 1913. 

Approvada. 
Sii.o igualmcn te approvadas as segu intcs . . 

EMENDAS 
Ao n. 3 do nrt. 1": 
:Em vez de 12.595 :500$, diga-se 19. G77 :500$, aur;mentada 

de 7 ,,oso :000$ para o rcsr;atc do emprestimo de 1897. 

Ao art. :L", n. 5, let.tras f eu: 
Eliminem-se ns ~'erbas :-- HcfpJ.•ma(!ps da .Guerra .c da Ma-



I·Inha- conLinuando o serviço {]esLas a ser :l'ciLo pelas Llircclo
rias de contabilidade elos respectivos ministerios. 

Lettra h - AposcnLaclos: 
Especil'iquem-se (sendo possível) os miuisLel'ios. 

Da vorha !i" SLlPJH'imam-se as eonsigTmcG•~s: b, « l\lagisLm
dos cm disponibilichicle »; c,« ServenLuat·ios do culto eaLholico :-; 
d, « .lle:l'ormudos de Bombeiros»: e.« Jtcl'ormados da Bl'igada Po
licial»; /, llej'ornuulos da. Guén;a »; rt, « l'te:I'O'rmados ela Mari
nha», para serem restabelecidas as mesmas eonsig·lm()Ges nos 
ot•camentos a que pertencem, do Interior, da Guerra c ela Ma
rinha. 

«Os Li Lu los de htal\l.iv.idade sel'ão nxpndidus pelo J\1 in isLIJrio 
ela Fawncla e serão ~·egistraclos velo Tr'iJJumtl de Contas». 

Ao n. fl do art. :L" ela proposição n. n:;, de 'l!H2: 

Em v e~ de 38 i"" escripturarios, diga-se .'tQ. 
Em vez ele 42 .2"' escripturarios, diga-se .\.G. 
Em vez de 48 3"' escripturarios, diga-se 50. 
Em vez ele 3G 4"" escripturarios, diga-se 40. 
Em vez de cinco :!'i eis ele pagador, diga-se seis. 

:Ao n. HJ do arl. :ln da proposiQão n. :27: 
Em vez de cinco Jn• OSlJ'l'i plurarios, .diga-se sele. 
Em vez ele cinco 2"' cscripturarios, diga-se sete. 
ill]m vez de cinco s•• escripturarios, diga-se sete. 
Em vez de quatro .1"" i1Scripturarios, diga-se seis. 
Em vez de quatro ajudantes de corretor, diga-se cinco. 
E' annunciacla a votar1ão ela emenda á verba '13•- Imprensa 

Nacional.. • ' 

O Sr. llueno de Paiva '(pela ordem.)- Sr. Presidenlc; como 
V. Ex. e o Senado vcrificamm. o impresso .relatiYo a css::t 
emenda sahiu completamente differcnte daquillo .que foi resol
vido na. Commissão; •como, poerim, podemos em terceira dis
cussão eorrigir os defeitos que existem nessa emenda, eu. que 
pretendia re(juerer a volta do pa•reccr ao seio da Commissão, 
desisto desse requerimento para, prevenindo o Senado, dizer-lhe 
que devemos approvar a emenda apenas sit et in qu.an,tum, 
porque ella não exprime rcn.!mente aauillo 1CIUe se passou no 
seio da Commissão ele Finanças. .. · 

E' approvada a emenda. 



Süo appt·ovudus igualmente as se;,;·uinLcs 

EMElNDAS 

.\l'L. O pessoal ela. In1prcnsa i\'aeional e JJia.J•io OfJ'iclal 
snr:'t. o l:tHISLanLu das Labella~ e quadros seg'ltintes, ·que seJ·iio 
]'t''~''ill\lt idos JHdus ,,.,.,.,.nl.ual.'ios do quad1·o ·actual, obscJ•vando-se 
u ontem de uuU;,;·uidade ele cada um: . 

Imprensa Nacional 

Pessoal 

C a I ug-oria 

:L dirf'clot· ........... . 
1 nlwJ'e ele see~.fio ..... . 
.1 1"' ~~seripturarios ... . 
H ~H" di tos ... ......... . 

J0 ;~"' di LO'! ••••••••••••• 
1G '<"' clil.os ............ . 
1 tlJCSOUrQiJ•o (2; 0 0 0 $ 

para quebras) ..... . 
1 fiel ............... . 
:L auxiliat· (dial'ia 8$) .. 
1 almoxarifó ......... . 
1 J'icl ............... . 
1 ar•onlador geral ..... . 
1 ajudante .......... . 
i arehivista hiblioLhe-

cario .............. . 
i ajudante .......... . 
i porl.eit·o ............ . 
i mandador .......... . 
2 guardas-portões .... . 
!~ continuas .......... . 

-i5 serventes ( cliar.ia de 
""'000) ,L~ •••••••••• 

Inspectoria tcchnica 

Orilcnnllo Gratifica~.;iio 

8:000$000 1:000$000 
' ~00$000 200$000 

3338332 2GG$bGG 
~(i(j*[i(i(i :1:33$3:3:~ 
:200*000. 100$000 
1GG$GGG 83$334 

4GG$GGG 2:33$333 
200$000 i00$000 

3:200$000 i:GOO*OOO 
2:400$000 i:200$000 

~"~"'30Q .,.,.('"'('(i'(' _.a •. •r ,J_, .... hp J 1 

200$000 i00$000 

200$000 100$000 
1GG$GGG 82*334 
200$000 100$000 
200$000 100$000 
1Gli$GG7 83$333 
i33$334 GG$GGG 

VcncÍIIIl'IIIU lolal 

j 2 : 000*0011 
7:200*000 

2.\ :000$000 
:18 ;/j00$000 
:Hi: 000$000 
.\.8:000$000 

8 ; .. \00$000 
3:000*000 
2:!1:'W*OOO 
lt ::300$000 
:3:G00$000 
1\:200*000 

. 3 :G00$000 

3:000$000 
:3 :000$000 
:3 :G00$000 
3:600$000 
0:000*000 
9:000$000 

05:700$000 

29i:820$000 

i inspector Lechnieo.... 400*000 200$000 7:200$000 
i ajudante (na Impren-

sa) .... ·. . . . . . . . . 4.00$000 100$000 G :o'00$000 
1 encarregado elo archi-

vo de modelos..... 200$000 i00$000 3 :G00$000 

308:.620$000 

. ' 



3()') 

Catct;oL·in. OrUennJo Gl'alificac;üo Voncimcnt.o totnl 

1 chcfn ... .• .. .•.•..• 300$000 200$000 
1 ajucltwle . . . . . . . . . . . 300~000 1G0$000 

14 revbrn·t•s, sendo dons 
de llllWii i 11a..... • . 200~000 1001J;OOO 

12 coufereules .... ... . . 1GOIJ;OOO 80$000 

O[j'iciua tlu COII/.JJOsi('lÍU 

1 nwsl.r·c ............ . 
1 conl.ra-nwsLr·e ..... . 
8 ehel'cs de Lw·mn .... . 
8 ajudantes (diaria de 

10~000) •..•.•.•. 
1G opcrarios do 1" elasse 

(diat'ia de 8$GOO). 
20 opCI.'lll'hls de 21

' elnRse 
(cliaria do 7$GOO). 

2G operal'ios do 311 elasso 
(cliaria do G$GOO) • 

30 O[H!I'HI'iOS de !,.'' IJla~SO 
(diaria elo G$tí00). 

1.0 aprendizes de J" classe 
(cliaria ele :3$000). 

1.5 aprendizes ele 2" elasse 
(cliaria ele 2$000). 

2 tiradores ele provas 
(diaria do 7$000). 

1 ajuclanle (diaria . cl.e 
5$000) .......... 

· CoJnp081:cão (secçúo de. 
senho1'aS 

1 ajudante (cliaria de 
!)~000) .•.......• 

3 OpCl'at'ias elo 1 n classe 
(cliaria de 7$000). 

10 operarias ele 2" classe 
(cli.aria de G$000) . 

1.5 operarias ele :3" classe 
' (cliaria de 5$000). 

1.5 operarias ele 4" classe 
(diaria de lt$000) . 

li aprendizes de 1• classe 
(diuria de 2$000). 

.--

.:1 
J.· 

2.s:·;*:3:l-1 
!!) :~; $ ;3 :3 -'1 
:!10$000 

..... 

H J$tHHi 
1 OG$li!ili 
120$000 

,, ..... 

G:000$000 
G:lt.00$000 

,:;o: I 00$1HHJ 
::1 í: Gti0$UOU 

·íOO :180$000 

:; : 100$001) 
::1 :SHl$000 

31:GGOIJ;OOO 

20:200$000 

Cí-í :7G0$000 

G0:22G$000 

JO:()GO!J;OOO 

10:050$000 

5 :H0$000 

1:825$000 

3:28tí$000 

8:GGtí$000 

23:700$000 

27:375$000 

21:000$000 -, 
3:650$000 



400 

Crüngorin. Ortlonndo Gl'lllificn~iíó Vencimento ·tuLal 

10 aprendizes do 2" classe 
(diaria ele 'l$000) • 

1 Lit•adot· do pt·ovas (dia-
1'ia ele 7$000) •••. 

O(ficlna de ht/.presstiu 

1 mcstr·c ............ . 
I eontr·a-nw~l.r·u ...... . 

:·3 ·ehcl'es do l.lii'IIJ:Í ..•••• 
·Í a.i udarr.L•!s (d im:ia de 

l0$000) ........ . 
Hi nJ)I!I'tli'ÍOS d•• :tn dassu 

(diat·ia dn 8$500) . 
1G .npf'J'at•.ios dn :2n •elasse 

(diaria de 7$500). 
20 opet·ar·.ios dP. :3" classe 

(diaria de ü$500) . 
-12 ttiH'endizus ele :1." classe 

· (clial.'iu de 3$000). 
Hí aprendizes de 2" dasse 

(diaria do 2$000). 
5 engJ·atludot·e8 (dial'ia 

ele 7$000) ....... . 
" enr:l.ador"s •h\ 1HtJ1Ul 

(diar·ia dn li$000) • 
lrnolluúlm· d•• papr:l 

(dinria d1: n:tHJOO). 
:1. eor!l.adnt' 1k Pdi(;.ãn 

(diat·ia du G$000). 
..\ :urxiliares tln conLador 

((liaria de •3:j;OOO) • 
2 laYadores de -.,r.:n:.rmt 

(diar·ia ri•\ ·1$000). 
2 :1\rn di dot•e,; ri e :r· o ·1 o 

(dial'ia til.\ -1$000). 
1 c•nem:rcgado da pr.·cnsa 

hyelraulica (diaria 
de 5$000) ....... . 

2:Ja*332 
3ll!iiHO 
:!00$000 

•· ...... 

' '· 
" ·;, 

" ......... ' 

.~· 
·:-' -
.~~. ' . 

i:.' 

"' . . -
·• 
-: 

c.:· 

iio.Jl , ....• ~sri u lil h ou t'rr )Jhir:a 

I mos Li' e o o o o o o o • o o o o • 233$332 
n opcral'ios rle '.!." elasse " ....... 

(diaria ele 10$000) I•. 
5 operarias de 2" classe ·~· 

(diaria de 0$000) . . ·f 

'· 
. 

llli$litili 
·.1 Or.i:t;r.iri:í 
JOO:j;OOO 

,,_ 

.. , ...... 
'• ·" 

... 

····· 'f ~' 

•• ! 

' . ··.· ••• 
~ .. \r.'.l 
1", 

.,, 

3:GG0$000 

2:útí5:j;OUO 

037:000$000 

·I :20ll:j;OOO 
:~ :800$000 

J O : ~OO!iiOOU 

H:G00$000 

Hi: ú:37!iiGOU 

~:I.:Oti2$GOO 

o1'i:o\.50:j;OOO 

13:H0$000 

1. O: OG0$000 

12:77G$000 

ti :::SO:j;OOO 

. :'!. : I 00$000 

:2:100$000 

7:300$000 

2:020lJ;OOO 

2:020lj;OOO 

:1.:825$000 

1.'173:100:j;000 

1Hi:J;6GG .J:200:j;OOO 
•>• 1o:orio$ooo 

11.:600$000 



SESS,\:0 JlM H DE DEZE:I1BHO UE 1 !H2 40i 

Cntogot•in Ordenado Grntificnciio Vencimento total 

5 operarias de 3' classe 
diaria ele G$000). 10:950$000 

G marginadores ( diaria 
elo G$000),. , .... , . 8:760$000 

1 impressor numeradot• 
(cliaria de 7$000).. 2 :()55$000 

4 aprendizes ele 1" classe 
(dial'ia ele 8$000). ·Í :380$000 

7 aprendizes ele 2" classe 
(cliaria ele 2$000). 5:110$000 

8 aprendizes ele 3" classe 
(diaria de 1$000). 2:920$000 

3 limpadores de pedra 
(diaria de G$000). 5:4.75$000 

1 contador de edição 
(diaria d.e G$000). 2:190$000 

1 uontador de p a p c l 
(clial'ia de G$000). 2:190$000 

SEIWJÇOS ,\CCESSORIOS (HOlllENS) 

Encadernação e brochura 

:1. L '>.33$33!< mes rc . . . . . . . . . . . . . - • 
1 contra-mestre . . . . . . . 200$000 
3 clwfes ele tmma. . . . . 200$000 
3 ajudantes (diaria de 

j 0$0d0) .... ' . ' ' ' 
10 operarias de 1" classe 

(düll'ja do tl$500;. 
15 operarias de •2• classe 

· · (diaria de 7$500). 
17 operarias de s· classe 

(diaria de G$500). 
8 aprendizes de 1" classe 

(cliai'ia ele 3$000). 
14 aprendizes de 2• classe 

(diaria de 2$000). 
1 douradoe (diaria de 

9$000) " ... " ... 
3 auxiliares de doura

dor ( d i a r i a de 
8$000) . "". "" 

:1. encarregado de depo
sito de folha (dia
ria de 8$000) ..... 

:1. contador de f o 1 h a 
(cliaria de G$000). 

2 auxiliares (diaria de 
5$000) " ........ 

Vol, VIII 

11G$6GG 
100$000 
100$000 

!t :200$000 
3:{)00$000 

10:800$000 

·I O :800~000 

31:025$000 

41 :OG2$500 

.iQ :332$500 

8:760$000 

10:220$000 

3:285$000 

8:760$000 

2:020$000 

2:190$000 

3:650$000 

1 ; -137 :895$000 
20 



402 ANNAES DO SENADO 

Encadernação -Secção das senho1'as 

Cntogoriu Ordonndo Gratlflençno V enelmcnto total 

3 operarias de 1" classe 
· (diaria de 7$000) . 

10 operarias. de 2" classe 
· (diaria de 6$000) . 

i 5 operarias de 3" classe 
(diaria de 5$000) . 

i5 operarias de /1" classe 
· (diaria de !f$000) • 

16 anren\liz~s de 1" classe 
· (d1al'1a de 2$000) . 

Sste1•eot·upia e aalvanoplastia 

1 mestre ............ . 
2 operarias de 1" ·classe 

(diaria de 8$500) . 
2 operarias de 2• classe 

(diaria de 7$500) . 
3 operarias de 3" classe 

(diaria de 6$500). 
2 aprendizes de i • dasse 

(odiaria de 3$000) . 
4 aprendizes de 2• clásse 

(diaria de 2$000) . 

200$000 . 

Officina de aravura 

1 mestre . . . . . . . . . . . . . 233$332 
3 gravadores lithogra -

phos de i • classe 
(diaria de i3$000) 

1 gravador de 2• classe 
(diaria de 11$000) 

i .gravador de 3" classe 
. ( diaria de 10$000) 

i aprendiz de i • classe 
(diaria de 3$000) .. 

2 aprendizes de 2" classe 
( diaria de 2$000) .. 

1 gravador xilographo 
de ·1" classe (diaria 
de 9$000) ....... . 

1 gravador xilographo 
de 2• classe ( diaria 

.. de· 7-$00,0) .•...... 

,. ~· 

7:665$000 

21:900$000 

27:375$000 

21:900$000 

ii :680$000 

1. 528 :415$000 

100$000 3:600$000 

{):205$000 

5:475$000 

4:745$000 

1:190$000 

2:920$000 

1.555:550$000 

116$666 . 4:200$000 

14 :23'5$000 

4:015$000 

3:650$000 

1 :095$000 

- 1:460$000 

3:28õ$000 

2:550$000 



Cutogoriu Ordenado Grutl!icntüo 

2 gravadores xilogra -
ph os de 3• classe 
( diaria de 6$000) . 

2 aprendizes de •2• classe 
(diaria de 2$000) . 

2 operl}dores (photogra-
vura) (diaria de 
12$000) ........ . 

1 ajudante de i • classe 
(diaria de 8$000) . 

2 ditos de 2" classe (dia
ria de 6$000) ..... 

1 prolotypista (diaria 
de 8$000) ....... . 

1 aprendiz de 1• classe 
( diaria de 3$000) . 

2 aprendizes de 2• classe 
(diaria de 2$000). 

O[(icina de Pautação 

1 mestre . . . . . . . . . . . . . 233$334 116$666 
4 operarias de 1• classe 

(diaria de 8$500) . 
5 operarias de 2" das$e 

(diaria de 7$500). 
7 operarias de 3• classe 

( diaria de 6$500) . 
4 aprendizes de 1• classe 

(diaria de 3$000). 
8 aprendizes de 2• classe 

(diaria de 2$000). 
2 passadores de papel 

(diaria de 6$000). 

O((ic'ina de Fundição 

1 mestre . . . . . . . . . . . . . 233$334 116$666 
1 official-peritc (diaria 

de 10$000) ....... 
4 operarias de 1• classe 

(diaria de 8$500). 
5 operarias de 2• ·classe 

(diaria de 7$500). 
13 operari.os de s· classe 

•(diaria de 6$500). 
4 aprendizes de 1• classe 

(diaria de 3$000) . 
4 aprendizes de 2• classe 

(diaria de 2$000). 

403 

Vencimento totnl 

'l :380$000 

1:460$000 

8:760$000 

2:920$000 

4:380$000 

2:920$000 

1:095$000 

1:460$000 

4:200$000 

1•2 :·H0$000 

13:687$500 

16:607$500 

4:380$000 

5:840$000 

4:380$000 

4:200$000 

3:650$000 

12:410$000 

13:687$500 

30:842$500 

4:380$000 

2:920$000 



404. ANNAES DO SENADO 

Electr'ic'idade e motores 
. . . 

Catogorill. Ordonnd.o Grnt!ficn~iío . Vencimento totnl 

i chef.e ... . .. .. . . .. . .. 211$110 105$555 3 :G00$000 
. 1 ajudante (diaria de 
: . 10$000) .. . .. . . . . 3:650$000 

· 2 electricistas de 1• ·clas-
se (diaria de réis 
7$000) . . . . . . . . . . 2:555$000 

3 electricistas de 2" clas-
se (diaria de réis 
6$000) .. .. .. .. .. (i :570$000 

. 6 encarregados de mo-
tores ( diaria de 
5$000) ..... ····· 10:950$000 

2 aprendizes (diaria de 
' . 3$000) . . . . . . . . . • 2:190$000 

.1. 762:590$000 

Off'ic'ina de reparos de machinas 

1. mestre . . . . . . . . . . . . . 233$33.1 H6$GG6 -1:200$000 
.1. ·official-perito a.iudan-

. ·te (diaria dé réis 
10$000) . . . . . . . . . . 3 : G50$000 

1 ajustador de 1• classe 
(diaria de 9$000). 3 :285$000 

1 ajustador de 2• clas'se 
(diaria de 7$000) . 2:555$000 

2 ajustadores de 3" clas-
se ( diaria de ré is 

. 6$000) . . . . . . . . . . 2:190$000 
1 offic_ial torneira (dia-

ria de 8$000)..... 2:920$000 
1 Dfficial-ferreiro (dia-

ria de 8$000) . . . . • 2 :920$000 
2 ajudantes de ferreiro 

. · ( diaria de 5$000) . 3 :650$000 
2 aprendizes (diaria de 

2$000) .. . . . . . . . . . '1 :.1.60$000 
1 malhador (diaria de 

5$000\ .. . . . . . . . . . :1. :825$000 
2 pedreiros· (diaria de 

'6$000) .. .. .. .. .. . ~ -1:380$000 
1 ajudante de malhador 

. ( diaria de .1$000) . ·1 :.160$000 
:1. amolador (diaria · de 

: 6$000) .. .. .. .. .. . 2:190$000 

·1. 80 l : 67'5$000 

, ...... , ••• ·~ "'·""·' , ...... \ •• " ' ,,, ••••• J • ' _._ 
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Cut('goriu. Orclenudo Gr1~tificfi-:iio V~ncirucnto tota~.l 

1. . eh e l'e . . . . . . . . . . . . . . . 233ij;33!1 1 JG$üGG !1 :200$000 
2 exôecliclores (diaria de 

10$000) . . . . . . . . . . 7 :300$000 
2 conferen Les ele volumes 

(cliaria de 7$000). ti :H0$000 
.2 cnlreguclor·es de volu-

mes ( cliurio. de ré is 
5$000) . . . . . . . . . . • 3 : G30$000 

2 chan{f'eur·s (diaria ele 
7$000) .. .. . . . . .. . ti:Ot0$000 

!lO obreiros a serr.m clis
tribuidos pelas ot
fidnas de composi

·\!ÜO, encadernac;ão 
o brochura....... 167:825$000 

T.olal. ; .......................•. J. 07G: 0!10$000 

c Diario Official ,. 

Reclact;iio 

vntc:;orin Ordenado Gratiflcn~.:ãoH Ycncimcnto total 

1 redaclor-che!'o ••• o • o 
G6ü$ü67 333$333 12:000$000 

3 redar:tores • ' o ••• o ••• '·00$000 200$000 ::!1:(100$900 

33:000$000 

Jnspect01·ia technlca 

·1 ajudante do inspector 
tec.hnico no Diario 
O{{icial o •• o ••• o o 

333$33!1 ·lGG:]lGGG G:000$000i 

1 auxi I i ar (diaria de 
SljiOOO) o •• o ••••• o o 

2:020$000 

!d, :320$000 

Revisão· 

N. Cntcgorin Ordonndo Grntiíicnc:ii.o Vcnci.monto totn·I 

1 ·chefe o ••• o •• o • o o •••• 
300$000 200$000 G:000$000 

. 1 ajudante ••• o • o • o •• o 
300$000 150$000 5 :·1!00$000 

12 revisores o •••••••••• 
200$000 100$000 1.3:200$000 

12 conferentes ......... 160$000 80$000 . 3!1: 560$000 

(i contadores ele linha, :. 200$000 100$000 21:600$000 

i55;080$000 



ANNAES DO SENADO 

E:cpedição (comprehendendo a dobragem, cos
tura, aparaçiío e d1:st1•ibuiçáo) 

Oatogoria Ordenado Gratificacfio Vencimento total 

:1 chefe ........... : . . . 233$334 116$666 
1 ajudante . . . . . . . . . . . . '222$000 111$000 

10 auxilares (diaria de· 
7$000) ..•..... : . . 

10 dobradores (diaria de 
• 6$000) .•.......• 
5 entregadores ( diaria de 

4$000) • • . • • • . . . . __, 
4 carregadores (diaria 

de 4$000) ••.•.•.• 

O{{icina de compos·ição 

4:200$000 
4.:000$000 

25:550$000 

21:900$000 

7:300$000 

5:840$000 

228:270$000 

Oatogoria Ordenado Gratificacão Vencimento total 

:1 chefe-paginador..... 233$334 116$666 4:200$000 
i ajudante............ 222$000 111$000 4:000$000 
2 auxiliares da pagina-

cão ( diaria de ré is 
10$000) . . . . . . . . . 7:300$000 

3 plantonistas (diaria de 
10$000) . • . . . • • • • 10:950$000 

2 tiradores de provas 
(diaria de 8$000) . 5:680$000 

·3 vigias ( diaria de réis 
8$000) . • . . . . . . . . 8 :15:20$000 

1 guarda-typos (diaria 
de 10$000) ....... 3:650$000 

4 ajudantes (diaria de 
6$000) . . . . . . . . . . 8:736$000 

30 compositores effecti-
vos (diaria de réis 
8$000) . . . • . . • • . • 87:600$000 

378:106$000 
Linotypia 

N. Oategorir> 

1 chefe ......•.....•• 
:1 ajudante .....•..... 

:1 O operadores ( diaria de 
8$000) ..•....... 

:1 mecanico (diaria de 
. 1 0$000) ........ . 

3 auxiliares (diaria de 
5$000) ........ .. 

Ordenado Gratificnçiio Vencimento total 

233$334 :116$666 4:200$000 
200$000 100$000 3:600$000 

28:800$000 

3:650$000 

5:475$000 
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O{('icina de imp1•essão 

Categorio. Orden.do Grntificaçüo Vencimento totnl 

1 mostre ............ . 
1 ajudante .......... . 
2 operarias de 1" ·classe 

( diaria de 8$500) . 
5 operarias -de 2" classe 

(diaria de 7$500) . 
2 engradadores ( diaria 

de 7$500) ....... . 

233$334 116$666 4:200$000 
222$000 H 1$000 o!; :000$000 

6:205$000 

13 :687$,500 

5:110$000 

O({'iC'ina de ste1•eotypia 

Cntegorio. 
1 mestre ............ . 
1 ajudante .......... . 

12 stereotypistas (diaria 
de 8$000) ....... . 

2 caldeadores (diaria de 
5$000) ·········· 

Ordenado Gro.tiíico.çüo 
23~$334 116$666 
222$000 111$000 

Electricidade 

N. Cntegorin 

1 electricista de i" elas-
se ( diaria de ré is 
7$000) ••••••••• o 

2 electticistas -de 2• 
classe (diaria de 
6$,000) .......... 

Portaria 

Cntegorio. 

1 ajudante do porteiro. 
2 contínuos o •••• o •• o o • 

10 serventes (diaria de 
4$000) ••••• o o • o • 

80 compositores supplen
tes, que perceberão 
a diaria dos effe
ctivos que faltarem 
ao serviço. 

Sestas; serões e serviços 
extraordinarios ... 

Ordenado Gratifica.cão 

Ordenado Grntificn.çiio 

'200$000 100$000 
133$331; GG$666 

Vencimento total 
!! :200$000 
.!; :000$000 

35:01;0$000 

3:650$000 

1!71! :923$500 

Vencimento totnl 

2:555$000 

!;, :380$000 

1;81:858$500 

Vencimento total 
3:600$000 
1;:800$000 

1 t; : 600$-fiOO 

50.\.:858$500 

100:000$000 
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"\rt. tOs ::wluaos oserevcntos serão aproveitados por 
ordem de antiguidade e por merecimento e o mo oscriptururios. 
:\s outras vagús sorã·o preenchidas por concurso nu l'órma 
nu lei. 

·Art. A escr·ipLuração das .ol'l'ieinas sortí l'eila pelos es-
cripturarios designados pelo director,' 

Ao n. 14 do ar L. ·· 
Em' vez de Ü1 :840$, diga-se 341 :840$, augmentada do 

200:000$ a consignação de 50 :000$ para levantamento do ca
drasto dos proprios nacionaes. 

Art. .Fica creada no Terrotorio do Acre uma Delegacia 
Fiscal com o pessoal .e vencimentos da tabella seguinte: 
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T~ bella do numGro, classe e vencimentos dos empreg~;~dos da Dele· 
gacia Fiscal no Territorio do Acre 

-
o 

"' Total de "' Gt•ati-:: cada Total 
"' fica<;flO 
"' empr,•go :.. 
o 

1 cJ alegado fiscal.. ............ - U:600S 0:600S 9:GOOS 
·I contado1· .................... 4-:SOOS 3:GOOS 8:4005 8:4005 
1 p1·ocu r ado r fiscal •....•..... 4:0005 3:000S 7:0005 7:0005 
3 Jll'imeiros escl'iptumrios •.... 3:200S . 2:7005 5:900S 17:iOOS 
5 segundos ditos .............. 2:GOOS 2:400S ü:OOOS 2ü:OOOS 
1 thesom·eiro-p a g a c! t' r, 600S 

S:OOOS P•ra quebras.: ...........•. <i,:OOOS 3:iOOS S:OOOS 
1 fiel. ....•............•..... 2:6005 2:4005 5:0005 !i:OOOS 
1 porteil·o .................... 2: '•llOS 1:000S 4::1005 4:300S 
1 continuo ................... 1:300S 1:2oos 2:500S 2:5005 

87:5008 
Gratificação addicional de 

l,3:750S 50 % a todo o pessoal. ..... - - -
2 serventes a 1805 mcnsaes ...• - - - 4:3205. 

-135:5705 
Material : 

Exp ·diante, acquisiGtLO c enca-
dernação de livros, papel e 

6:000S outr·os a1·tigos. . . . . . . . ..... - -
Mo,•els, com pra e concct·tos .... - - i:OOOS 

Di vet·sas despezas : 

I 

Illuminação ................. ! 
Publica!f.5es de editacs ....... 
Assig-natui'US do Dia1'iO Official. 

8:0005 Serviço telegt•a phico •.•...... - -
Aconcticcionamento de remessa 1 

de sellos e numerat·io ...... 
Despezas judiciaes ........... 
\gua, asseio, etc •..•••..••.. 

Aluguel de casa .............. - - 12:000S 
ospeí:aS parn. a jnstllllaç1l.o,. , • - - 20:0008 47:000S p 

i82:H70S . 
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Ao n. :1.6 do art. :1. 0
: 

Em vez de 3. <~.7<~. :382$, diga-se, 3. 656:952$, augmentados 
de :1.82:570$ com a creação da Delegacia Fiscal no 'l'errHorii:> 
do Acre. 

Augmentada de 375 :2<1.0$, para a despeza com o augmento 
de pessoal abaixo indicado : 

S. Paulo 

2 :1. o• escripturarios ............. . 
2 2o• escripturarios ............. . 
1 3o escripturario .............. . 
i 4° escripturario .............. . 
i fiel do thesoureiro ........... . 
i fiel para o armazem de colis-

postau:c ..••.•..••••....•.• 

Vencimentos 

4:800$ 
4:000$ 
2:400$ 
2:000$ 
2':400$ 

2:400$ 

Gratificação addicional de 50 % ............. ,. 

Minas Geraes 

i :1. o escripturario .............. . 
i 2., eSL~ripturar·io .. ............ . 
:1. fiel do thesoureiro ........... . 
:1. fiel para o armazem de colis-

postau:c .......••.••..••••.• 

Vencimentos 

4:800$ 
4:000$ 
2:-400$ 

2 :<1.00$ 

Gratincação addicional de 50 % ............ . 
i 5 % ' ................•..................... 

Balda 

:1. :1. o escripturario ... ,. .......... . 
i 2• escripturario .............. . 
i 3• escripturario .............. . 
i 4• escripturario ............. · .. 

V encimontos 
4:800$ 
4:000$ 
2:400$ 
2:000$ 

Gratificação addicional de 50 % ............. . 

9:600$000 
8:000$000 
2:<1.00$000 
:2:000$000 
2:<1.00$000 

2:<1.00$000 

26:800$000 
13:<1.00$000 

<1.0:200$000 

4:800$000 
4:000$000 
2:400$000 

2:400$000 

i3:600$000 
6:800$000 
2:0<1.0$000 

22:<1.<1.0$000 

4:800$000 
4:000$000 
2:<1.00$000 
2:000$000 

13:200$000 
6:600$000 

19:800$000 

·- ' . ·~-~ 
' ' 
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Pel'llambuco 

1 1• escripturario .............. . 
i 2° escripturario .. ............ . 
1 a• escripturario .............. . 
1 4" escripturario .............. . 

Vencimentos 
·Í :SOO$ 
4:000$ 
2 :~00$ 
2:000$ 

Gratificação addicional de 50 o/o •••••••••••••• 

Pard 

1 1• escripturario .............. . 
1 2u escripturario .. ............ . 
1 a• escripturario .............. . 
1 4" escripturario .............. . 
1 fiel do thesoureiro ........... . 
1 fiel para o armazem de colis-

postaux ....•...•...••..•... 

Vencimentos 
.í :SOO$ 
4:000$ 
2 :1!00$ 
2:000$ 
2:~00$ 

2:~00$ 

Gratificação de 50 o/o •••••••••••••••••••••••• 
Gratificacão até 20 o/o • •••••••••••••••••••••• 

Rio Grande do Sttl 

2 1•• escripturarios ............. . 
2 2"" escripturarios ............. . 
1 a• escripturario .............. . 
1 4• escripturario .............. . 

Vencimentos 
!1 :SOO$ 
~:000$ 
2:400$ 
2:000$ 

Gratificaoão addicional de 50 o/o •••••••••••••• 

Alagôas 

2 1"" escrip turarios ............. . 
2 2•• escripturarios, ............ . 

Vencimentos 
a:200$ 
2:~00$ 

Gratificacão addicional de 50 o/o •••••••••••••• 

,"' ... ......, J--;-.; .J ,; • 

. ·.· '.. ~- ~ . ~~ . 

4:SOI1$000 
/1:000$000 
2:~00$000 
2:000$000 

1a:200$000 
6:600$000 

19:S00$000 

-i:S00$000 
4:000$000 
2:400$000 
2:000$000 
2 :lt00$000 

2:400$000 

1S:000$000 
9:000$000 
3:600$000 

a0:600$000 

9:600$000 
S:000$000 
2:-100$000 
2:000$000 

22:000$000 
11 :000$000 

as:000$000 

6 :·400$000 
~:S00$000 

11:200$000 
5:600$000 

16:S00$000 
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1 1" escripturaÍ'io .............. . 
1 2" esc ri pturario .. ............ . 
1 3u üSCl'iptU['Ul'ÍO .............. .' 
1 .tu CSCI'Íl)LUI'al'ÍO ... ..•.••.•.••• 

Y cncimon tos 

-í:SOO$ 
3:600$ 
2 ;;\00$ 
2:000:j; 

Gratil'ica~~ão adelicional ele 50 o/a • ••••• ~ ••••••• 

Matto · G1·osso 

1 1• escripturario .............. . 
1 2° escripturario. ,' ............ . 
1 ~~o escripturario .. ............ . 
1 4" escripturario .............. . 
1 1'iel elo thesouJ•eiro ........... . 
1· fiel do armazem de coUs-pos-

tau.:x ...................... . 

Vencimentos 

·l :800$ 
3:000$ 
2:.100* 
2:000$ 
2:400$ 

2 ;.IQQ$ 

Gratil'icacão aeldicional de 50 o/a • ••••••••••••• 

Santa Catharina 

2 i •• escripturarios ............. . 
2 2"' escripturarios ............. . 

Vencimentos 

3:000$ 
2:000$ 

Gratil'icacão aeldicional de 50 o/o ••••••••••••• 

EsJJirito Santo 

1 1 • escripturario ........... .' .. . 
f 2° escripturario .. ... , ... , . , .. . 

VcncimcntoR 

3:000$ 
2:000$ 

!;tratlfioaçüo addiclonp,l de GO o/o • ; ; • ; , • ; • , • , , , 

4:800$000 
3:000$000 
2:-í00$000 
2:000$000 

12:800$000 
G:-100$000 

19:200$000 

.1:800$000 
3:000$000 
2 : .'tQ(f.'jiOOO 
2:000$000 
2:400:j;OOO 

2:.100$000 

17:600$000 
8:800$000 

26:-í00$000 

G:000$000 
-í:000$000 

10:000$000 
5:000$000 

15:000~000 

3:000$001) 
2:000$000 

5:000$000 
2 :~ii0$0ÓO 

7:1500$000 



Ser·oipe 

i i" escriplurario ... , .. ,,,, .• ,,. 
1 ~o cscrip Lurario .. ............ . 

VancimOlltos 
3:000$ 
2:000$ 

Gratificação addicional de 50 o/o •••••••••••••• 

Parahy'úa 

i J• escripl.urario .............. . 
1 2° cscripturario .. ............ . 

Vencimentos 
.3:000$ 
2:000$ 

Gratificação addicional ele 50 o/o • ••• , ••••••••• 

Rio Or·ande elo Nor•te 

i 1 • . escripl.urario .............. . 
i 2° · cscriplnl'ario .. ............ . 

v~ncimentos 

3:000$ 
2:000$ 

Gratificação addir:ional de 50 o/o •••••••••••••• 

Piatthy 

1 i • escriplnrario .............. . 
f 2° cscripturario .. ............ . 

Vencimentos 
. 3:000$ 

2:000$ 

Gratificação addicional de 50 o/o •••••••••••••• 

Pamná 

1 i" cscripturario .......................... . 
i 2" escr!pturar!o ......................•.... 
i 3" escripturarJO .......................... . 
i 4" escripturario .......................... . 
1 fiel ele thesourciro ....................... . 
i fiel para o armazcm ele colis-postan:r: . ...... . 

Gra,tificação addicional de ·50 o/o •••••••••••••• 

..... -. 
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3:000$000 
2:000$000 

5:000$000 
2:500$000 

7:500$000 

3:000$000 
2:000$000 

5:000$000 
·2 :500$000 

7:500$000 

3:000$000 
2:000$000 

5:000$000 
2:500$000 

7:500$000 

3:000$000 
2:000$000 

5:000$000 
2·:500$000 

7:500$000 

!; :800$000 
3:600$000 
2:400$000 
2:000$000 
2:400$000 
2:100$000 

17:600$000 
8:800$000 

:W: .\00$000 
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Maranhão 

i 1 •. escripturario .......................... . 
i 2° escripturari-o •..................•....... 
i 3° escripturario .......................... . 
:1 4° escripturario ..........•................ 

Gratificação addicional de 50 % .•••••••.•.•.• 

Amazonas 

1 i o escripturario ..............• 
:1 2° escripturario ............•.. 
i 3° escripturario ....•.......... 
i 4• escripturario .............. . 
i fiel de thesoureiro ........... . 
1 fiel ·do armazem de colis-pos-

taux ..................... . 

Vencimentos 
5:900$ 
5:000$ 
3:000$ 
2:500$ 
3:600~ 

3:600$ 

Gratificação addicional de 50 o/o • ••••••••••••• 

Goyaz 

1 1 o escripturario .............. . 
1 2° escripturario .............. . 
1 fiel <!e thesoureiro ..•......... 
i fiel do armazem de .colis-pos-

tau::c ..................... . 

Vencimentos 
3:000$ 
2:000$ 
2:000$ 

2:000$ 

Gratificação addicional de 50 % ....•....•.... 

~<\.o art. 1 •, n. 17 : 

4:800$000 
3:600$000 
2:400$000 
2:000$000 

12:800$000 
6:400$000 

19:200$000 

5:900$000 
5:000$000 
3:000$000 
2:500$000 
3:600$000 

3:600$000 

23:600$000 
11 :800$000 

35:400$000 
' 

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

2:000$000 

9:000$000 
/~:500$000 

i3:500$000 

Em vez de 15.339:959$876, diga-se: 15.4.56:959$876, au
gmentada de 117:000$ para ser elevada a 1,8% a razão para 
o calculo das quotas na Alfandega da Bahia, mantidos o nu
mero das quotas e a actual lotação. 

Fica incorporada aos vencimentos dos continues, correios, 
auxiliares e serventes do Ministerio da Fazenda, comprehen
didos os do Tribunal de Contas, a gratificac·ão de 30 o/o de que 
trata o n. V do art. 94 da lei n. 2.544, de janeiro de 1912. 
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E' fixado o vencimento dos ajudantes do porteiro do The
souro e do do M'inisterlo da Fazenda em 15 :400$, considerados 
dous tercos de ordenado e um Lerco de· gr·atii'icacão. 

Alfandegas : 

Pará 

2 conferentes ........ . 
4 4•• escripturarios ... . 
1 fiel de thesoureiro .. . 

Em vez de: 

3:800$ 
1:300$ 
1:600$ 

7:600$ 
5:200$ 
1:600$ 

14:400$ 

18 X 2= 36 
7 X 4=28 

8 

72 

872 quotas na razão de 1,~4 o/o sobre a lotacão 
de 17.000:000$000... ....... ..... ..... 210:800$000 

•Diga-se :na tabella explicativa: 
944. quotas na razão de 1,34 o/o sobre a lotação 

de 17. DOO: 000$000... . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 :800$000 

1 guarda-mór 

Em vez de: 

Pa7'nahyba 

Ordenado 
2:400$ 

1:l2 ·quotas na razão de 2,24 o/o sobre a Iotacão 
de 500 :000$000 ............•.......... 

Diga-se: 
124 quotas na razão de 2,48 % sobre a lota()'ão 

de 500 :000$000 ........•••.•.......... 

Natal 

Ordenado 
i guarda-mór 2:400$ 

Em vez de: 
1:l2 quotas na razão de 8,3 % sobre a lotação 

de 100:000$000 ...................... . 

Diga-se: 
:1.24 quotas na razão de 9,18 o/o sobre a lotacão 

de 100 : '!JOll'$000 ..................... .. 

Quota 
12 

11:200$000 

:1.2:400$000 

Quot& 
:1.2 

8:300$000 

9:180$000 
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2 conferentes ....... . 
.1 ·í"" escripturarios ... . 
2 fi.eis de thesoureiro. 
1 fiel de arrnazcm para. 

O SCI'\'ÍÇO de coUs-
posta'UX ......... . 

Em vez de: 

Recife 

Ordonndo 
3:800$ 
1:300$ 
1:600$ 

2 :GOO$ 

7:600$ 
5:200$ 
3:200$ 

2:GOO$ 

18:600$ 

Quota 
18 X 2 = 36 

7 X 4 = 28 
8 X 2 = 1G 

14X1=14 

94 

875 quota:> na razü.o de .I ,20 o/o sobre a lol:t(:iln 
de lG.OOO:OOO~OOO.... .. ..... .. . . .. ... 192:000eUUO 

Diga-se: 
9G9 quotas na razão de 1,32 o/o sobre a lotação 

de 1G.000:000$000... .... .... .. ... .. . 211:200$000 

.4.racajú 

' 1 d I guar a-me r .............. .. 
Em vez de: 

Ordenado 
2:-íOO$ 

:l12 quotas na razão de 2,9 o/o sobre a lotação 
de 300:000$000 ...................... . 

Diga-se: 

124 quotas na razão de 3,20 o/o sobre a lotação 
de 300 :000$000 ....................... . 

2 ·Conferenteg ....... . 
4 4"' cscripturarios ... . 

Em vez de: 
883 quotas na ra:r.ão de 

0,95 sobre a lo-

Bah·ia 

Ordcnndo 
3:800$ 
1:300$ 

12:800$ 

tação de réis 
14.~00:000$ ... 133:000$ 

Diga-se: 
!J.í7 · •quotas na razão de 

1,8 sobre a lo-
tação ele róis 
14.000:000$ ... 252:000$ 

7:600$ 
5:200$ 

Quotn 
12 

8:700$000 

9:600$000 

Quot.& 
18 X 2 = 36 
7 X 4.= 28 

64 



V-ictoria 

Ordcundo 

1 guat·cla-rnür 3:000$ 

Eu1 vez de: 
l :37 quota,; na t·azfio de li % sn!Jt'l! a lola~;.ão 

ele ::2GO: 000$000. , , .................. . 
l).iga-se: 

1.10 quota~ na raz;it.l dr! li,'i 'lo ~olJt·ü a lotação 
de ::250:000$000 .......... : .......... . 

J li :3"' l',;r:ri pi.1H·;u·ius. 
W •i"' e~~.:t·ipLurat·io~. 

Em vez de : . 

Rio du Jandrr 

Ül'clt•nadus 

:1: !i O O$ 
:.! : íOO$ 

;:;li :000$ 
;:2.'J :000$ 

60:000$ 

2.017 cruoLa;; na razão rle O,!J7% sohrf' a lo-

olc17 

15:000$000 

1G:750$000 

Quutm: 

S X JO = 80 
G X :LO= GC 

liLO 

Ltwfío clu 7:?. 000 :0()0$000.. . . . . . . . . . li!JH: Hl0$000 

Diga-se: 
2 .1G7 quola;; na t•azfin dt· J ,o í '1~ ;;ohr·e a lo-

J 
8 
:1 ., 
,) 

10 
10 

la•:ão dr. 7:.!. 000:000$000........... 7·1H :tHJil$1lOO . 

l:ht'l't' dr: SPI~~::i11 a. 
CO/l fPI't!nlr:,; a .... 
J.ufi c•ser·i p t.u t•ari os a. 

211M eset·i p Lu r a ri os a. 
:31111 osel' i p Lu rat•i os n. 
·Í"'i esc ri p tu r a ri os a. 

)~III \'t':t. rk: 

Santos 

Ord,nmc.loli 

li : 1)1)(1$ 

::; :100$ 
·I :SOO$ 
:3 :!i O O$ 
:~ :000$ 
:?:000$ 

li :000$ 
.~ .. :1: ~00$ 
I~: 'tOO$ 
IO:ROO$ 
30:000$ 
20:000$ 

12-i :~.00$ 

Qnotu~-õ 

::!0 x. l = 20 
IH X R= I ·Í·I 
IIi X :3 = .'Jí! 
J.'l X :~ = -'12 

· I O X I O = I 00 
8 X 10 = HO 

I.O!lH .qunl.a,; na t·a:t.;in dr• o.s '!'é sobl'c a ,lo-
l.acfio dr 35.000:000$000...... ... .. . 288:000$0bo 

Diga-se: 
L 532 quotas na rar.ií.o de J ,00 o/o sobre a lo-

tação ele 55.000:000$000... ...•...•... 550:000$000 
Vol. VIII '27 
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Da Jor·çu dos guardas : 

Em vez ele: 
Soluo Grnt. ndd. 

Guardas ............. 1:020$ 1:068$ 120 áG6:5G0$000 
GrntiJica•·.fto annuul de 

200$ • para i'arda-
·meuLo ao comman 
r.lantc, sarg·entos c 
guardas ........ . 2G:200$000 

Dig·a-sc: 
G d ' 1 I \•)0<1' 1 ·. 1.lG".',·· UU!' a~ ........ , . . . . ' : "- 'I' o•~ 135 524:880$000 
Gratificação annual ele 

200$ para farda-
monto .......... . 

1 confel·cnlc a ....... . 
·Í cscripturarios a .... . 

Em vez d:e: 

Pw·anauu.á 

Ordcnauos 

:3 :000$ 
1 :GOO$ 

3:000$ 
G :.!100$ 

9:400$ 

240 quotas na razão de 2,34 o/o sobre a Jotacão 
de 1.500:000$000 ................. ··~ 

Diga-se: 
296 quotas nu razão de 2,78 % sobre a Jotar..tío 

de i. 500:000$000 ................... . 

S. Fmncisco 

i guarda-mór 

Em vez de: 

0 O O I O O O I 0 O O O 0 O 
0 

0 O 

150 quotas na razão de 2,5 % so
bre a lotação de r é is 
550:000$000 ........... . 

Diga-se·: 
162 quotas na razão ele 2,7 o/o so-

\, 
Ordon~do 

3:000$ 

13.750:000$ 

bre a lotação ele r é i s 
~50:000$000 ·•·•···••·•• 14.850:000$ . . . 

28:200$000 

Quot.n~ 

1•5 X i= 1.5 
8 X !1= 32 

47 

35:100$000 

41 :700)j;OOO 

Quota 

12 



J>dulas 

J~m \'l~~ Je: 
:l :;uanla-ntôr: .. , ............ . 

17rí quota;; JHl raxiio dr~ J,G '/Í> su
]ll.'l\ a Jnl;u:ãu de r: é is 
:1. uoo: ouu:;;ouu ......... . 

Di;;a-::w: 
ll:ii l]Uo.d.;rs 11a l'HZfio do) :1,1'> % 

suhl'u a Jolao.:iiu do! ,.,·,i:; 
3.UOO:UU0$00U ......... . 

I eurtl'o•t·o.~rl.l.e ..•.. , , , . 
li :!"' t!Seripl.ut·ar·io,;.,, 
1 J'it'l de lJIC'.SUUJ'IJÍ 1'0, , 

Em v e~ ele : 

Cot•u.mlní 

Ortlcna<lo 

:l ;000* 
I. ; tiOO* 
J : .wo:;; 

2-í!J .quolas na ra~iio ele .'t,ri % 
soLH'e a Jol.avão ele réis 
L • !100 : OOO:j;OOO •• , •. o o .. o 

Diga-se: 
313 ·quolas na razão de G % sobre 

a lola()iio de J • .J.OO: 000$000 o 

2 .f:nn reJ'(~n I es a . ... · ... 
~í .1"" esel'ÍI1Llll'al'ÍO~ a. 
1 l'iel de Lltesoureiro o o 

J~m vez de: 

Po1olo Alea1oe 

Ordcnndo 

3:~00$ 
I. :aOOiíl 
J.:GOO$ 

Or·llenndo 

:3 :000$ 

.\[i :000$ 

.18:000$ 

:1 :000$ 
12:HOO$ 

1 : íllOlJ; 

G3:000:ji 

S.J.: 113$ 

7:GOO$ 
5:~00$ 
1:000$ 

GOO quotas ua razão dü I.G o/o sobee a lolac.ão 
de :l0.000:000$000o •o o o. o .. oo o .. o o o ooo 

Diga-s o: 
quotas 1ra raz:io de I ,7:1 % sobre a Jo

tn.afio de iOoOOO:OOO$OOOo •• o.ooo•oo•• 

Quotas 

12 

Quotas 

i5 
l:IXS=ü>i 

8 

Quoln.s' 

18 X 2 = 36 
7XIr=28 
8 X 1 = 8 

72' 

lGQ:000$000 

171 :000$000. 
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Plu1•io IW polis 

:1 l'ie] di' llll!SOUl'Cil'O, ..........• 
1 l'.iel ele armazcrn (SeL·viço r:ol'is-

postn.u:c) .................. . 

Em vez de: 

Orllenndo 
2:600$ 

:l :600$ 

oi:200$ 

22:! quotas na raziiu de G % sul.11·e a lotação 
ele 700:000$000 ...........•.......... 

Diga-se: 
.z.u lJUUI as na raziiu de 5,!tG 'ln sul.H't! a lo tacão 

d c 'i 00 : 000~000 ..................... . 

. \u 11. :: tln a1·1. :!": Slii'IH'ima-se. 

Quotus 

H 

8 

35:000$000 

38:130$000 

Ao 11. :í: aeet't!Set!lllrHH! r.lnpoi:; ela palavra ert!clitos «alé 
a in1porLuue.ia de .:!.OOO:OOO$,.ouJ:o».: o Jnajs corno csL:í. 

Ao n. G do ar L. 2": supprima-se. 

"\o :u·l.. G": wlJ~LiLua-se o pel'ioclo que se segue li. palavra 
--euL1·egTII'S- pelo scguinLc: em quatro prestações ib'Uaes, 
adeantadn,.;, Jlll eomet;o dos mezes de .iaiH'iro, abril, julho e 
outubro, ltlt•diantn requisi(:iio compclt!UI.e, as quantias desLi
ll:tcla~ an mal.t•t·ial das t!lt!sma>; rl!parlit;õcs. inc:JuiLlas na pre
Sl!llle ll'i c in!.t!;.;rallllt•nlt! as eout!l'tlit.las c•nt n·ecliLos tJUliCI!l'liCHLes 
ü nw,.;nm \"t•t•IJa- ~htt.m.•ial. 

Ao arL. li": aeeresecmLe-su depois das valavras ·t:onJ'urenles 
de descarga- de 1" u :!" dasses, e ,;ubstiLuam-su no paragmpho 
unico as vulavras- nesses cal'gos- pi.' la~ seg·uinLes: na 2" 
classe. · 

Fica o Gu\"cl'llo au!.o·t·iwLio a da!' :'!. · l\i esa dt} llenclas de 
'J'uloya, ~;reada pelo decrdo 11. 5. 282, ele !) de agosto de :1 üO-i, 
o m•~;;mo regimen da i\! usa -ele Henclas elo Antonina. nos termos elo 
art. I 3.li ICia XoYa Consoliclat;iio das Le.is das AlJ'andegas e l\lcsas 
ele llenclas, con !.i nu anelo cl i l'f't: tanwn I. e :::u bol.'cl i nada :w Thc:som·o 
Naeional. 

.Parag·raphu uni~;o. Applicudo aquellt~ J'eginlull :i .i\lesa de 
nenelas ele TuLo~·a, Let·:í. ella o. 11Ull101'0 c fJlasses dos :fUllfJCÍO
nario:; cln: :i\lesa de .!tendas de ltrwoatiara, com igunes venr:i
mentos, de act.:ôrclo com a l.abclla a que se refere o d.:~reto 
n. 8. 758, de 31 de maio ·de 1üH. 



421 

Onde eonv.iCL·: ncet·e~een I •~-MJ: 
«Os pn;,ntlli<'nl.os de ~uh\'IJIICÜ••s de qLntlque!' uatm·eza a 

associn•:G•·s 011 insl.ituto,.; JHII'L.ieularros, (jWJ ,i:'t lr_·nlnllll l'Ceebido 
outras elll a11no~ auLel'lores, ficam sujeitos ao pt·•ivio exarn•.·. 
inst.if.uido pelo m.inistel'io pot· onde COI'l'CI' a clcspeza, ela appli
caç,ão dada ú uI I. i ma do~sas subvenções.» 

Onde eonvier: 
Augmonte-se de ;.o: 000$ pura Lres supel'in Lenclenles elo 

serviço de J'lseal iznçiío ela fronteira elo Itio Grande do Sul. 

A' eonsignaçiío mate1·ial das eapalazias da AJI'andeg·a elo 
llio de .Janeiro: 

lled i,i a-se assim: 

Acqu isi~'iío, T'r•paro r eonscJ•vação do mate!'ial, eompre
hendidos os ordenado,; do L"especl.i\·o pe~soal dos r·eparos c 
consm·vaeiín. aeqms1çaro do l'al'damenLo pm·a n pessoal das ca
Jlal.a:>:ins e at< .. lO :noo:J; para. o ·eusteio de em·t·ns r. :wtomovris. 

A1·L. Pka o Porcim· Executivo áutorizado a allr.ir credito;; 
espcciaes. at•~ a importancia de JO. 000 :000*. para occorrer <lS 
clespezas .i:í. :J'eita~ e a fazel' com a construcção clns villas p!'O
J~elarias Mai·ccl1al Hm·nws e D. Ot·sina da J<'onseca. 

Fka r:1·earJo t>1n PO!'Ln Vdho um posl.o :fiseal, subordinado 
ú i\lesn rl•\ !lenda~ de Ranto Antonio. 

. 1\ltere-~e n razií.n ela quota de :1 ,:3G % para J, O~ % sobro 
a loLa(;.iíO da Alfandega do :\laeanhiío, como determina o arL. '102 
da lei n. 2. 5~·1, de 4 de ,janeiro do col'rente anno, feita a cor
rcspondc.nte co!'recção no quantitativo cln Labella. 

Sfío rc,ieit.ndas as ;;egu intes 

Hi\'l:ENDAS 

Elimine-se a aul.oriznr;fío para o alfanclegamento da Mesa 
ele Rcndas da Tutoya. 

Accrcscen Le-se onde convier: 

Ficn o PrrsidenLe ela Republica autm·bmdo a nbrit· o credito 
de 2í :300$750 pa1·a Jiqu i dação das despezas :feil.ns pela Se
gunda Commi::;são ele J~studos ela Hecle -de Viac.ã.o· Cearcnse, du-. 



ranle n r•xr•J'"'';'" de.• I DI J, dr• aeei'ct'tlo 1:<1/ll ,.,~ dc.ll~l/lllo/11.11~ I'Xis
tenl.c•s 'Jm ]IISJ">t'l:lul·ia l''edcl'ill da~ EsLI'tldas. 

1\0 ill'l. 2" lWC['i!SeU/llr;-Sn: a a]n•iJ.· OS Cl'IJÍ.Jitus IWCf!S"lll'iOS 
pam a I.'XI'IJlll;fio dn~ HonLI;l/l:.as l:mll.t·a :t l''azencla N:wiunul, si 
tivf!r•Nn pnsHaclo ern .iulg-udu, JHlJ: S'IJ lmvercm <.'Ht;oladu lodos 
o,; J:l~l\11/'sos legues, .inclusive os pe1·milLiclos /lo pt·oeesso •rla 
cxecu~~iio. 

Aect·oserJlle-se orHle convier: 
Fica o .Poder Executivo autorir.a a mau ter e fazer respeilnr 

a posso, c•m que tum estado a Dioecse CaLho! ica elo. Gcat·:í, rio 
prud i o n sua~ rlr•[Hmdencins, em qur. residem os l.1ispos da 
mesma cli111:use, nos tc•J'II!OS rla escl'ipLm·n. du :wquisie.ii.o o des-. 
ti•11aeiin fedias pelo GOYül'llll llrll'f!l'ial, la\'l'lllltlo-sn Lt"'Jrio addi
cionaJ no '.l'lwsouro Nacional. 

Fka fll'P,juclienrln a S>'!;lJinlc 

Ar L. 2", n. li- Tlc-di,ia-sc n~sim: A creu r po5los · :f·iscnes no 
t.er•J•if.orio da llcpubliea r~ a ,J•evc;r· a distribuição das cireum
sct·ip(.'.ües pam a at'J'e!!:Hia(,'iio do~ impo~f.os c.lu sal e COilSillllD, 
nug!m•Jitantlo ou J•cdur.indo o llumer·o de :J'iseaes, co.nfot·nw a.~ 
Jll'lwssidnd•·s dn srot·vi1:n. alwindo o;; JWeossm·io;; l'l'Nlitos c snh
mc•l.l>;llllu' ~~~ :wlus J•(•speel.ivn~ :í. appl'GYa(.'fiO do Con;;Te~~P. 

CODIGO CIVIL 

Co'llLinun~,;iio da 3" cliscmssiio ela proposiçiio 'da Gamara elos 
Deputados n. J, de J!H2, decrctn.nclo o Corligo Civil Brar.ilr:if'O, 

O Sr. Presidente- Contillllil.\)iio da a• discussii.o da pi'O
posil.)iio da Cnmnra, clccJ·ctanclo O• Codigo Civ.il Brar.ileil'o. 

Esl.ú em discussão o Cocligo Ciyil. Se ningucm pede a pa
lavm encerro a diseus:;iio. (Prmsa.) 

Esf.ú encerrada. Yne se procc•cler :í volaçiio. 

O Sr. Feliciano Penna- Sr. PL·csiclenle, pela circumsl.aneia 
de não se acharem pJ•cscnf.cs os honrados Senadores pc'Ja Bahia, 
Sr·. conselhciJ'O nu~· Barbosa, e pelo Espi.f'i!.o Santo, Sr. i\Toni:r. 
.Freirr, que estavam inscriplns ·para :!'aliar sobre o JWO,iccl.o 
do Cocligo Cl\·il, Lc\'C V. Ex. de encerrar a discussão do JYrO-
.iccto. · 

Entrctnnlo, Sr, Presidente, 1·l'íllu-sc do 11m caso cspccia.., 
lissimo, · 



Nos Lermos rJo rcgüncnLo devia-se JH'oeodm· ú votação r.losde 
,iií, mus isto ~~ inl(JI'aLiea\'r•l. Nculturn de nós contava que pot· 
Jorea das eiJ·eum~laucius se cncert·asse .iú r·ssa •rJiscussiiu, rh' 
ll1rtllüil.'a que ·niio cstnrnos IH'epat·adns, ltO,ie, IHLL'il. UCOJI~cllnu· 
ao P.onndo e u ;;ui ar Illl curso das votuçües. 

Por esta J•azão, cu.ia pr·oeedeneia salta aos olhos ele todos 
peço a Y. 1'3x. (Jue se tlig.nc adia[' a votação elo projecto para 
segunda i' eira. 

O Sr. Presidente- Queira V. Ex. mandar o seu .requeri
mento por escripLo. 

V.em ú Mesa, é lido, apoiado c, posto em discussão, appro
vndo, o seguinte 

HEQUElUllmN'l'O 

Requeiro que a votação do proJecto elo Codigo Civil fique 
ad irNla para segunda-feira. 

Sala elas sessões, H de clewmhro de HH2. - F'. Pr:nna. 

O Sr· Presidente -.Anl.es de su.ieilar tL votação o requc
rimr-nl.o do noln·e Senador por i\fina~ devo informar ao Senado 
que l1ontnm, designando a ordem elo dia, a dividi em dua,; 
]mrtcs, deixando para a segunda a discussão elo Codigo Civil. 
declarando que naLuralmenlo os oJ•çamenlos que estavam na 
ordem do elia .ii't, com pa·receres ela Commissão, não teriam larga 
discussüo c que ora J)Ossivcl quA antes das l[·es horas rla tarde 
j;í. estivesse em discussão o Codigo Civil. 

A propria ordem do 'dia de ho.ie determina a discussão do 
Codigo ús 3 horas ou antes. 

Tinha f.icado com a palavra o illusLre Senador pela Bahia. 
S. Ex. natm·almente acreditou que a discussfío c votação dos 
m·r.:amrml.os se prolonga..-;sem aLé ús :3 horas. e por isso· nii.o 
esl.ava presente .no momento em que foi declarada cnem.·rarla 
a rl iscussfío elos orçamentos. 

Seguindo-se ti primeira parle ela ordem do dia a segunda. 
a i\Iesa não podia dilatar essa hora, uma ver. que .i:i estavam 
encerradas e votadas as materias constantes ela primeira parte 
da ordem elo dia. Não podia Lambem suspender a discussão. 
porque isto não estú nas nossas praxes e era em completa op
posir,ão ii propria convocação ela sessão. 

O illusLre .Senador por Minas Geraes, o Sr. Feliciano .Penna, 
acaba de requerer, o que a Mesa acha cabivel. que a votação 
ela ·propos1r.:ão que decreta o Codigo Civil Brazileiro fique 
adiada para a sessão de segunda-feira._ Assim ficam todos os 
direitos resguardados. 

O illustre Senador pela Bahia. pocler:'t, na hóra do expe
diente ela sessão ele seguncla-feka, continuar. o seu discurso 
llontcm interrompido, tanto mais quanto S. Ex. declarou hontem 
que nii.o vinha propriamente rcliscutil' o Cocligo Civil, mas apre
sentar as razões, como Ji~era abundantemente, crue ü impe-
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dir•am de eollalwrnr·. como r•r·n desr!,io elo Senado, na confecção 
elo CorJigo Civil. 

J<'a~'o l!~la dt•eJu.r·ur;fiu uu ~enalio para quP no uspir·Hn do 
noht·e Senador· ufio pu' i r·e a sn;;pcita 1.k que a Mesa teve em 
vist.a coar·clm: a palaw·a de ~. Ex., ouvida sempre coin n ma
xirna al.l.c•nr;fio pelos nrr•ml.rr·os dPsl.a. Casa . 

.1-:xposl.a assin1 n qur•stiin, \·nu st'l]lllli'LII'l' a vnLos n l'O(]tW
rinwrrlu do lrunr·adn ~r·rrador· por· :\Tinas. (Pause' 

Ap p.r·uvad u. 1'' i 1':1 n·d i ada a v o Lar;. fi. o. 

LTC:I•:NÇc\ ;\US I'UNC:ClON,\HTOS PUBL!COS 

2" clis0ussfio do JH'n.iccl.o do Senado n. 7!1, de J!H2, rcgTr
lando a enrHwssfin rh.• licr•n~:a. :ws Junneinn:n·ios pu!Jiiens civis 
c rl:mrlu nnl.l'as pr·nvidl)ncias. 

Appi'U\':ldll, 

O Sr. Tavares de Lyra (Jldrr. or·tlr:u1.) l'N!t'll'l' n n Sl'l.liHln 
Cllllet•dc• dispr•nsn do ini.••J·sl.ir·in para. :L :i" di:;r•.nssfio. 

TNS!"EG'I'OIIl.\ D.IS ES'I'Il.ID.\S D" l'l•:nnn 

:l" •IT~r·nssfin da. p.rn]IOi'd(:fin d:t Cam:n·a: ·dos f)H~IWrtndns, 
n. :IIIi, dr\ :l!ll:!, anlnr·izamln o P1·r•sidenLn .rJa Hepuhlien. n :11.H·ir·, 
pelo ;'.linisl.r•r·io da Vi:tr;iiu o Uht·a~ .l'u!Jiien;;, o 1\l.'edito supplr.•
monl.nr dr• I :tJ :li8ü$!Hi8, JHU'a pn~:rnnwnl.o a :l'unc:einnal'lo..; da 
}uspeeLnJ•ia Fr•dr•J'a I das Es Lradas de• F••rt•n exe••dr•n tes do q uaclt•o 
t) ><11Pill'i·r· n insuffil:if'neia u.las verbas « EvPntll:tt•s » r.' « 1\la
Lr•r·ial dr• '-'XP•.•dif'nl ,, » da mr.>smn rep'arl.ic.fin. 

Appr·u1-nr.la. vac sc1· Stlbmf'•I.Licla :í. ·snner:iio. 

ENFl'lJC.I.ETHOS-::O.Ic\JH:S DO EXEHCJTO 

:~· discns;;fio dn pro,iecto do Seúado n. 75 de 1!11:?., man
dando desar.t·anehaJ• us enl'c•t·meiros-mút·es g-raduados que ti
verem mais de• :?O annos de sc•rvico e d:.udo nul.rns provideneias. 

:\ppT·ovn•da. va•• :í Commissfio do Rodiler,.iio. 

LTCE:>:"(tl ,\ ;rnSÉ VmTnA DA CUNHA 

3" diseussi'in da proposiçi'i.o da Gamara do;; Deputados 
11. JO!,, de l!H:?., autorizando o Presidente .da Republica a. con
cech•l' liec•nca com Lndns os vencimentos a .Jo,;ü Vieirn. da Cunha, 
1" r.>seripl.umrio do I" distl'ict.o da InspecLm·ia Frclcral elas Es-
·~rlns d" FrtTn. pma l.ratnmrnlo de saudo . 

.A J1Jll'nvnda, vn e :í C o mm issi'i.o de Rodacçfí.o. 
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8" dJscussi'í.o elo rn·o.iedo r.lu Senado u. i li, de J 012, aulo
riztmrlo o Pl'esidL•JilB da Hepu!Jiica a eoncer.let• licnrHJa po:t' 
quaLJ'o mezes, t:UJJJ oJ•duuadu, uo l.iacharel Aulonio· dr~ .\morirn 
(}:N·cia, .i u iz ~11ltsLi J.ul.o fedural na ~ect.;ií.tJ do Cnal'Ú, pam lt·a
l.::unenl.o de saudc. 

AppruYarlo. van (t Comm issiío du 1\t;tlaet.';i.o. 

O Sr. Ruy Barbosa -l'cr;o a. palavl'a. 

iO Sll. Plll,sliJI'N'J'g -Pela. ot•Licm? 

o SH. 
pessoal. 

rtuY Bo~mws.l- .Pela ordem ou para uma explicaçií.o 
' ~ 

• ',J 

O S11. 
O Sll. 1H.LJY B:IIHlO~.I eonl.inuott n St'll disrmeso, na \'r•sprt·a 

inLeJ'I'Oill]1itln pt'l:t I!OI'a. 
O Sll. l'lti'SrnJ:.N'I'E-E~I.nnrln Psg·nl:tdn. n. nJ·d~~~~~ tio dia, 

VOll lnvnnLa1· a s~~~sfío. 

Designo p:H·n ot·dPill rio dia da SPg'ltinLP: 

:;• diseussii11 dil. pt:uposit.::io da Gatltat•a tlns D0pnl.ado.q 
n. HH), r(,, J\11~. l'ix:mdn a r!PSJH'Z:t drr ?llinislf'rin da Ciuel'l'a 
JIUl'il n t'Xt'l't:it:io de 1!11:3 (1.'0/1/. JWI'UCCt' f'u.vm•atx:l. r/11 Cmnrniss1io 
de Piua·tl('''·~ sobt•u as IJ'I//.1:1'/rlas uprr:s•Jnladas) ; 

Vnl.a\:i'í.n ('111 :3" d isr:us~iio da proposi1:fío da Cam:ua tlos 
Deputados 11. I, de J!H:.l, r.let:rnlando o Codign Civil llraúleiro 
(com. Jif/1''''-''!t' ria Cmn·misst!o Es}J(!t:ial .wln·r: -as r:uuu1.da,g rt.Jii'U
scntarlas c off'r:rr:cmHlo ouJras c ·tJolo em. sr:ziarat/'() do S·,·. Jloni::: 
F'rcit•e) ; 

:~" diseussiío da prnposi(;iío da Gamam dos Deputados n. J:31, 
de :1 !11:2, aulm:izando n Pres ide11le da ltcpublica. a abrir. pelo 
?lU n i ster.i o do lnL(•l' i o1·. os crccl i Los su pp lcmcn Lar de 22 :8~6!ii790 
e cxi.J•aot·dinario .r.le :1.8 :5:l.OliiGOO, para pagamento de differença 
de soldo que competü a ol'ficiaes .reformados da Brigada Po
l.icial e do Co1·po ele Bombeiros, c dando outras provideneias 
(com. 1JOI'1:ce1' (u.voravcl da Commisstio de Finanças) ; 

3" diseussfío da proposi.;:.ão da Gamara dos Deputados 
n. J55, de JO,:I:.l, autorizando o PrcsidcnLe da Republica n. abril', 
pelo i\linislcrio das Rclaçijcs Exteriores, o eredito supplementar 
de :300:000$, paru altcnde~· ús <Liespczas, no conen Lc exercício, 
eom a recepção ele hospedes illustrcs cm represm1tação de go
vernos estrangeiros (r:om parecer favoravel da. Com.m:issiío de 
Fhumças); 

:3" cli;;cussiío dn pmposição da Gamara. dos Deputados 
n. -158. de ·I !li 2. autori:mndo o Prrsidente da Republica. a abrir, 
pelo l\linisLel'io da Fazenda, o ct'üclito supplonwntm ele 500:000$, 



pam atl•'Tiih'l' n dr•:iiH•za~ d•·••nl'l'l:nl•·s rlr~ 11nvns aposentadorias 
dn I'IIIIIT illll:tl'i";; l't•dr!l'<li'S (no/li Jlfll't:t•er (t.WOI'(('I!ul rlrt Comim'isstiu 
dt: Pintlll('os); 

:3" rliscussiin do pr•n.iPI:I.o rln Rnnado n. 'i!l, dn :1!112 rc~u
Jando a i:Onces,;fin rlf'. lir\Cill.:it aos J'illler:innal'ios pul1lit:Ós elvi,; 
e dando oul.1·as I'''OYiclerwia~ (o/'(t!l'l!t!irlo pela Cmnm.issüo de P.i
nmlças), 

Lflvnnl.a-sc a sessiio {1s 5 horas. 

173" SESS.~O. Ei\f 1G DE DEZJI:MBRO DE 1G12 

PHESTIJENC!A DO !ill, Pl:\'IIImW· l\LICHADO, VICg-PHBSlDEN'I'Il Jl I'T,n-
11llii1A CHAVES, 1° SECIU'-'I'An!O 

A' ·I hora da tn.rcle, prcsen Le numero legal. abre-se a 
sessão, n que t:nneor1·cm os Srs. Pinheiro l\lacllado, For1·eira 
Clin.vn . .;, Amu.io G6es, .Pedro .Borg·es, Candiclo ele 1\hreu, Gahrir•l 
Snlgarlll, Tndin do Brazil, J"atn·o Sodré, Urbano Santos, Mendes 
de Almeida, FraneisNJ S;í, '.l'av:n·es ele Lyra, \VaiJ't'Pdo LP;il. 
Bigisllmlldo Gonc.alvPs, Gonc.alves J<'erreira. Ribeil·o dr Hriln. 
GuilJif'l'lllC Campos, Oliveira Valladão, Luiz Vianna, Bernar
dino l\lonteiTo, l\loniz J<'r·eil'e, Sá Freire, Augusto de Vn.sr:on
eellos, Aleinclo Guanabara, BtlC'IlO clü Paiva, .Bernardo l\lonLoii·o, 
Feliciano Penna, Alfredo l!:ll.is, Francisco Glyeorio, Leopoldo 
do Bullli:íes. B1·az Ab1·antos, f,. "\zcreclo, MeLello, Jo,sé MurLinho, 
Generoso Marques, Alencar Guimariics, Felippo Schimidt, Hel'
c\ilio Luz, ·Abclon Baptista e VicLorino Monteiro (.íO). 

Deixam de comparecer, com causa .iustifieacla, os Srs. 
Silver.io Ne1·y, .Tonat.has .Pedrosa, ArLimr Lemos, Jos'é· J~uzebio, 
)liheiro Gn.nc.alves, Ciervasio Passos, Pires Ferreira, Tlwmaz 
Aeeioly, Anlonio de Souza, Cunha Pedrosa, Gome;; llibciro. 
Haynmndo ele l\fil'aJHln. Coelho c Campos, Jos6 l\Iarcellino, Jluy 
Bal'Jws:t. ,Joiio Luiz Alvos, Loul'eJIÇO Baptista, Fmncisco .Pm·
tella, Nilo l)c~.:anl1a, Campos Salles e Gonzaga .Jaymc (21) . 

E' lida, posta cm cliscussfio, o, sem clolmte, approvada a 
neta da sessiio anterior. 

O Sr. 1" Secretario dti. conta do seguinte 

l~XPEDIENTE 
O.fficios: 

Um elo Sr. .1° Secretario ela Gamara elos Deputados, ele 
13 do corrente, remettenclo a seguinte proposição, 

N. iGG-1!112 

.Q Cong,~csso Nacional resolve: 

A1•f .. 1 ." Fica o P1·osidenLe da. llopul.Jlill::t autorizado a con
ceder no Dr. Bcneclicto GalvUo Pe1·eira BapLisLa, clirecLor ela 



EsLnLisLiea ConllrHH'r:ial, um nnnn t!u licew;n, corn ordunnclo, 
p:ll':t lr·aLarrll.:nLo du saut!u undu llru co/lvier·. 

J\J·L. :J." Jleyogam-se ns disposi(:ucs c·w con tr·tu·io. 

Cnrnar·n dos DopuLa•rlos, I :1 dn dmw!lliH'O de 'l !112.- Salu'oo 
J3ru'/'uso Juuim·, J>resiclonLe.- Aut.ouio Slmut7o dos Sa11tos Leal, 
1" SoereLar.io. -llaul tlc Jlomcs Ve'iua, 2" Sct;rclurio. -A' 
Cornm issiio de Finanças. 

Outro dn. mesmn. procet!eneia, corr1municando terem siflo 
approvndos e rmvindos ú snnc~'iio os pro,jectos elo Senarlo con
cedendo liceJwns: 
· A .Tosé Antonio de Almeida, J'iscn.l rJo imposto de consumo 

eles La c apita 1, J)Ot' um anno, com or.denado; 
A l~tlunrclo Drollre FaRciotLi, eonsul g·er·ul do Dl'nzil, em 

Valparaiso, eom dous Lceços elos respectivos veneimeutos, ouro,_ 
c em pt·orogaçiio :. 

A Auto da SilvciL·a Fonte,;, segundo csel'iptm:ario tla Al
d'.n.nllugu do Bio Grande. TIO/' mn anno c cm prorogaçfio; e o 
que l·ele\'a cl:t pt·csc•t·ip~,fio em que Li\'ül' incorrido n direito do 
D. Carolina do /Oliveira 'rrindaclc, para CJLW po;;sa reer~hct· as 
pensões do monl.epio deixado por· seu mariclo .. na iinporl.ancia 
cln 5: 53G$.\77 fJ corrcsponelcnLe n0 per iodo ele 20 ele maio do 
1001 a :10 de agosto ele Hl05. - Inlcirado. 

Ou l.r·o du mesma pi·ocedeneia, .remettenclo um dos aulo
:;t·aplios du result11;üu do Con::,'1·esso NacionaL sancciona·da. que 
nlrrn o er·eclilo alü a quanlia de 2·W :2.í7$liG!1 rp:u·a pagar a 
H:nrp1, & Comp. a J'aclum de armamonln~ c muni~'úes que i'or
neec•r·am :í Força Policial dos La Capil.al em :UJOO.- ArchiYc-se. 

Outro ela mc,;ma prncedcncia, eommunicando niio lrt· 
nquella Camm:n. dado o seu assentimento :i emenda rln Senado 
:'i. pwposir;iio .que coneeele licença por seis mczcs ao htwhar·,Jl 
1\lanoel Dm·,·al, .iuiz :J'edernl na seeeão do E:>l.ado da Balria. 
- A' C o mm issiio rele :Fil)ança,;. 

OuLro ela mesma procccloncia, communir.ando não lnt· 
aquella Cumara podido dar o seu assentimento ú emenda do 
Senado ú proposiç.fio que fixa as forças ele terra para o PXI'l'
cicio de 1!113. -:\' Commissiio ele i\Tarinha e Guerra. 

Um elo Sr. l'tlinistro ela Justiça c Negocias Interiores, tran
smiltindo a mensagem com que o Sr. Presidente da llcpublica 
rcsl.itue dous dos autographos da resolução 1do Congresso Na
cional, sanccionacla, que concede licença por um unno, com 
todos os vencimentos, ao Dr. André Cavalcanti de Albuquerque. 
ministro elo Supremo Tribunal Federal.- Archive-sc um ·elos 
auLogmpho::; c t:ommuniquc-se ú Gamara, romettendo-sc-lhc 
o outro: 

Dous do Sr. Ministro da Fazenda, trnnsmi !.lindo as men
sngens. com que o Sr. Presidente da Republica restitue dous 
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dos auLogJ•apllos das resoluções rlo Congresso Nacional, sanc
cionadas, que autorizam a:· 

Alll'it• n erediLo espcc1ial de ·27 :39-i$5titi, para occorr·er ao 
pngamento devido a. Filarlelplw ele Souza Casl.t•o, por rli:l'J'e
l'Cll()a dr.• vPnciment.os; 

"\]H'il' O IJl'l'dif.O I'Xf.T':JOI'IIillfll'ÍO de 7:200'$. para OCCOl'J.'Ol.' 
no pagnlllonl.o qun ,~ dov.iclo a ArLlmr i\JarLin,; .Lopes, ''111 vii·
tutle d1) senl.enca .indiei:JI.'ia. -:\rcl1 ive-se um. dos autogJ·aphoq 
o r'omm11nique-se (L Camara, remetl.emlo-se-lhc n outro. 

~I:elcg'l.'ammas: 

Da i\Iesa do Senado do Amazonas, communica.uclo a con
sLiLuiçã.o da ;Ilesa que Lem do dil'igir-lhe os trabalhos.- In
teil;ado. 

Da. ~[,-.;;n. rla Camara do~ Dep11Lni.ln~ dn Amaxonns. Jar.nnrlo 
ic!enl.ir1a. c•ofnrnunien(:.fio.- Tnf.Pil·nrln. 

O Sr. 2" Secretario pl'Of'('(l~.· ;í. l,•jLm·a dos sr·.~uinLe~ 

PA!l"CJllmS 

N. !r72- :1. !1:12 

llerlnct:íio [iual tio Jl'I'O;iccln tln Senado u. '7fi, de :t.'J/2, que ontri
ri;;a a r:o1WI's.wín rir: rru.atro m.c;;r:s ri" Uccu.ç:a. com ordenado, 
ao Dr. A.ntnuin de .Ant.m"int. Oa·rcia, ;i'wi;; [edr:ml no CcaNí. 

O Congl'f•ssn Xacional resolvo: 

ArUgn llllif,). Fica o P1·csidentc ela H.cpubliea auLol'izn.rlo 
a eonenr.l1:r ao lnwhm·r·l Antonio de Amorim Garcia., ,iuir. suh
~LHuLn J'rcll't'al na see(;.iío do ]~sLado do CeaJ•;í, .quatro mcws de 
lir·.enc.a. ·cnm Ol'.dPnado, pam L1·al.amenl.n de sua. snurle. onde lhe 
eonviPr: J'r•vogadns ns disposiçõf'S em eontrnrio. 

Sala das ConmlissõPs, Hi cln dowmbro ele 1!112. -1Val
[1·erlo Lcril. - OUDr:ira. Va.lla.rilío. 

Ji'iea sobre a Mesa, para ser d.iscuLido na scssfio seguinte, 
depois rln publienclo no Dia:rio rio Con(J1'esso. 

N. !t73- 1.9:1.2 

Rcdacçtio [iual da rnnr:nda do Sena.rln d 111'0}Jos·içlio da Gamam 
. fios Depu.tad'os '"· .f 04. de .ff!./2, que a.u.tm·i;;a a conccssií'o 
de 11.111, anno de licenr;a, com os vencimentos. a .fosé Yiei.1·a 
da Cunha, eseriptu.1•m·io ria Inspectoria Federal das Es
twulos de Fcr1•o. 
Ao artigo unico. Em vez das palavras·« com todos os ven-

cimentos », diga-se: « eom ordenado». · 

Saln 'rins Commissücs, IG ele clezci:nbro de Hl12.- Wal
fredo M:al. -. OlivC'im Valladtio. 
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Fica sobre a Mesa, par·a Sl:H' discutido na sessão seguinte, 
'depois ele publicado no Düwio do Conoresso. 

São iguulmeutc lidos, posLos em discussão, que se en
cerm sum debate, e approvuclos, o~ seguintes 

PAagcgrlgs 

N. lt7!r- HH2 

A Com missão du Consl.il.u i(!i'iO e .Tu,:;LI()a e Diplomacia, {t 
qual 'l'oi ]lt·esente a peUoão ele Luiz Füt'l'cira de Abreu, para 

. J•evet·tet· ao quadro elo eor.·tw diplornatico, tl ele paroeer que 
seja pt•climinarmenLe ouvirlo (} Sr. Presidente da Rr~puhliea, 
por .iutermedio do l\Jionislro de J~stado das Hcla~~ües Exteriores, 
sobt·~~ a rer,,rida pretençã,a. 

IUo de J'mwiro. 1.1 de de:t.t!lllin·o du J!ll2. -P. Mendes de 
Aluwida, Jl.J•esidt!llle e llelator· .. - Alenr:ar Gtdmariies.- Ber
nanf.o MonteiJ·o. 

N. IJ75 -1912 

A Commi;;sü.o clt! Constitu ir;ão '' Diplolllaeia, pal'a poder 
aprec:iar· o di•·tdto qtw .iulgu l.r•t· a'pt·oJ'essora D .. Toaquintt Rosa 
:r>or:eira de .'\3~umpr;iio, rr•quc•r.· que sP.ia J'equbil:~da eôph dos 
dommwn!.o,; · qtw i n~tru irarn :ma pel.i(!iío ao Co11seiiJO i.\!uni
cipal e dos par.·eeel'f'S das Cununissües daquellt! Conselho, que 
fo1·am ouvida~ sobm o assumpl.n. 

::;ala das Cowmi.~,;i:í•·~. [.\ de t.IP:t.nmhr.·o de I !H..Z. - P. Jlmules 
du J l'111.6rla, :J>r·t•sitlr•ntn n Jll'lal.nr-.- A l!·uear G 11 imw·ües.- Ec·"
na:t•do M ontâro. 

São TlovamenLe lidas. postas em •liseu,;siio, que s1• eneeJ.·ra 
sem debate, e approvaclas, as J•edacções finaes: 

Do fH'o.iccLo do Senado n. 7·1, de J!H2, que auLol'iza a 
r\oucessão de sPis mezcs ele I kerwa, eorn oedenado. ao Dr·. An
tonio ;roa:quirn Pil·es dn Carvalho e Albuquerque, .iuir. federal 
ela 2" .Yar·n. dt!Sia Capital; 

N. Ti. de :1!112, ·que eono!de cerLifieado de engenheiro mi
litar aos alurn11ns f]lln f\ol!t:.luir·Prn o curso de engenharia mi
lHar· pelo l't!gplamenl.o de 1!105. 

O Sr. Araujo Góes- ::;1:. Pt'tJ:iideuLP, o nosso lrnnr·adn f\Ol
lega, St)nador.· Raymundn de i\limuda, [.lf'de-nw quu eommu
Jlique ao Senado que st•. aelia enfermo e acnmado de;;cle sc
~pnda-J'eiea, tendo inl'clir.munte .~e aggravado hontem o seu 
meommoclo . 

.Por este motivo, S. Ex. nüo poderá tomar parte em nossos 
trabalhos, sinito. quando lhe permitLir o seu estado de saude; 



O Sn. I'nESIDEN'l'G-A i\lesa J'ica inLeit•túltt. 

O Sr. Leopoldo de Bu!hões -( •) Devo uma explicação ao 
R'~rradu, sobre o ]H'oLesLo J'ur·multrdu desta Lribuna pelo SL'. Se-
Jradot· J:rwnn du .Paiva. . 

Na s,:~:-;fíJJ de s:LI,J,ado, quando\'. Ex. pn;r, cm 1lis1Jus~fío o 
P''".Í"elu "''· uJ'J.):tlllUIILII "" MinisLI!l'io da J!'nwnda, de quu sou 
Jt.,.Ja.l.ur, ae!JnVa-Jilu c•tt '''" salfi11 eonl.i1;LJo, .·III.IViHLlu Lllllil J:UIII-. 
missfi.11 tJ,~ uper:ar·ios da IJIII'I'uliSU N:wiunal. 

Jo~Jll.rdanl.o 'IIIJ l't~e i nl.u; suu !Je q nu u ut't.)tll nenLo tinlm sido 
·,-"l.ad11 e H. :1-:x. lt~Yil a g-enl.ilu;m du rnu cunJilJI.IIIicat• lllliJ ]IIJdiJ·:L 
a palavr.·a ·par·a Lralat· dn urna L'lllcmla J]Ue queria apr·esenLut• 
{L t.:IJJIIIlJ.issfi.IJ. 

Lt•lld" 110 ])irrrio do Coll(fl''~sso os ~~~r·mns do JlrOLcsLo do 
~. Ex., nfiu pussu dnix:n· de uecuput• a Ll'ihtma lto,ie,. ]Hll.'tt 

L mi ar· ,Jessu assu111 pLo. 
u !Jont•ado SL'n:ulut· J>Ut' .i\li11as disse que a enwnda rdaLiva 

:'1. llliJH'ell:m Nneio11al que fig'ln·ava no Ol'\)ttnwnLo, niio Linlm sido 
J'ut·nttrlada de neeôtxlo com o quu f,)ra decidido na Connnissfio. 

O !"H. ]3UI'.NO 1m .PAI V.\- Eu me rcJ'er.·i ao que fôt•a pu..; 
l.tl il':tdLt. 

O Stt. LEOPoLDo JJE BUJ.H•jt;:s- Si esta pt•oposi()fio fosse 
"''':dadeirn, o honrado Senador -nfio se limitaria a :rawt· este 
prc1Lesto c com cel'te;r.a teria discuLiclo o ot·çamcnto no plenario. 

Quando se diseuUu na Commissfio a J'eforma da lmprcnsa 
X:wi.onal- tl V. Ex., St· . .J>residcnle, esteve pl'csentc a esta 
diseussiio- o ·honrado Senador apresentou uma emenda quo 
distribuía o PL'ssoal pelo quadt•o u cuja labella augmcntava 
vcn e i m en tos. 

A Comm issfio resolveu fazer essa reforma e eu. de aectll'do 
com o que ella havia decidido, fiz o Ll'abalho. l\'ilo mandei 
far.el-o, organi7.ci-o pessoalmente, fie:mdo no Senado a'lô de 
noite. 

•rendo V. Ex. ordenado que o t.l'abalho fosso publicado 
no dia seguinle, nfio me foi poss.ivel fa7.el' a revisão a pl'ovas., 

. :\'a publica,;ii•l do JJio.rio do Cona·1·e~·so lm erros; faltaram, 
por exemplo, na Seecc-iio Central, o almoxal'ife c o fiel. li: quanto 
aos veneimento~. tendo sido Jcit.:1 a correet;fi.o nas proprias 
proYas em 'f~'pC\\Tit.er, umas f·oram atLendidas o outras não, 
pela composit,:.flO. Esses o nos_ entret~mto eram. facilmente cxp!i
eavcis. chamavam a attcnçao ·C iora.m revistos nos avulsos 
cl i stril.iu i dos . 

i\Ja,;, mesmo que tivcs:Sem passa,do alguns t)nganos, esses 
seriam revistos mt terceira discussão, pois não é para outra 
eousa que se cstallckccram dons t.urnos para as ma.terias vindas 
da. ou\.l'a Casa c sujeitas á deliberaçfil1 do Senado. 

]~u. Se. prcsidcntc, devia vir :í. tribuna em vista dos termos 
rlo honrado Senador. dizendo que a emenda não fôra formu., 
latia de :weôrclo eom o que ficara resolvido na Commissiio . 

. < •) Este discurso u.ão foi revisto pelo oradoi.'. 



O Sa .. BUENO ug l'AIVA- Não foi ]JUúlicatla; l'oi como mo 
exprimi. 

O Sn. Lgopor.no DI~ Bur.uúEs- O lwnmtlo Senador não se 
aclniva JH'esente [L sessfío om que J'oi a.ssiguado o parec;er, de 
modo que era muiLo 11aLurnl. quu si ::\. J!;x. l.inlm proLesLo a 
J'a7.0!', viesse fHil'a a Lt·ilruna di~c;uLit· u J·el'ornm da l1!11Jl'eusa 
Nat:iouu I. 

:J~rn. u I]Lle l.ittlta a di;(OI'. 

O Sr. Buono de Paiva (')-~r . .f.'residenl.e, o ltuJil'ttllu Se
nadut• flUI' C:ny:t;(( r·r•li!I'ÍIIdu-su au~ Lel'JJIU.~. lfiHI af]tiÍ Jll'oJm·i, 
~~u11.Lra. o nwdu por lJLiu /(11: Jntblir:adu 'IW JJim·iu ltu Couures.w 
n Lt!xl.o da 1.'1/ll,~llda ttd'erunlo :í. l!npronsa N:w.ioual, Hiíu l.eVt! 
ra;.:iio 1!111 su suHLir melindt':tr.lu, como parece, JIOrquanl.o Jiiío Jll'.l 
rel't•t•i au 111udo pot· qLw a enJenda sallia do seio da Coiwnissiio, 
mas nu 111udo por que j'oi ]JH.IJlicadu. e assim tlisL1.'i!Juida. 

S. ]~x. •ú o primeiro a confessar que. realrnonLe, a cmemla 
rle reforma da Jmpt·eus:t Nacional saltiu eom nJUiLos enos, 
que protJtJI:ou depois enJ'l'igii: em um avnlso, o, mais aiuda, 
l":i. Ex. Lamlwm concorci:.L c;nmrnigo d.iwnclo quu por sua voz 
nesse avulso ltouvc engano. H. J•:x. Joi, fii)I:J-a•Jli.o, injusto c;otn .... 
migo, cJÍ;(t.!Ildo que, cm ve:r. de proLe~lat· 11a occasião ... 

O Sn. Ll~OPOLDO DE BULIIÕJ~S -· -Si o conceito fosse vo!·da
dei l'O. 

O Sn. HUJCNO DB J.l:\IVA- O concoilo ·que formulei é ver
dadeiro: a publicação du Diario do Conurcsso não oxp!'irno 
aquillo que nós resolvemos. • 

J!'u i eu quem apl'esentou essa ·emenda ti Commissão, au Lo
ri:r.ando o Governo a reformar a Imprensa Nacional e a!Lc
rando a J.abella ... 

O Sn. LEoPor,no 1m Dur,r-rüEs -Augmcntnndo venc:imonLos. 
O Sa. BUENo DB PArvA- ••. mas tive o escrupulo do antes 

de aprescuLal-a, communical-a ao illustt·e l'rosidenLe clesLa 
Casa. S. Ex. declat·ou que não podia :wce~tal-a, v.isto como 
admii.Lira, corno inlerpretaeiio do He;;imento, não acceiLar emen
das all.emmlo vencimentos ele JunctJionarios. Obodod ;i inLor
lH'OI.a~.fio de S. :Ex. e, ·desisLindo do apresrSnLal-a ao Senado, 
levei-a ú Conunissão c resolveu-se na Commissão accciLm· a 
emenda sem nlterat:ão ele vencimentos. 

O SH .. LEoPoLDo DI> J3ur.HúEs- J~ reduzindo o pessoal. 
O Sn .. BuJ~No DE }l,\tYA- Não se !.ratou de reduzir o pes_, 

soai, tratou-se elo acceilat· a minha emenda. 
tO Sn. LllOPor.Do DE Bur.IIÕES- Si não so allernsse o pes

soal, a despe:r.a seria a mesma. 
O Sn .. BuBNo DE P,uv.l- V. Ji:x. mo desculpo. Não so cogiLou 

disso na Cormnissão; cogitou-se do approvar a emenda por mim 
apresentada. 

,,. ) Est.o piscurso não foi ,.-o:vist~ polq prador.: 
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O Sn. L~e,,l•uLDo uB l:lui~HfíllS -A emenda .fol assig11ada 
por toda a L:ornmissão, m':uo,; pot· V . .l!:x., que não se achava 
prcsenLe. 

·O S11. HUI~No lH: PAIVA- ]Je~o a V. Ex. que não faça essa 
uensum a um membro de L;rm11nissao de Finanoas. 

O 811. LlmPoLuo Dll HuJ.HÜES- Nüo J'a1;0 censu1·a, assigualu 
UJJJ Jaclo, V. :~;x, nfio eslava JH'eSelllü na uu!:asifio. 

O ::;1t. VJC'I'OI\INO l\l.oN'L'Elllü- Nem eu estaya tamlJClll, mas 
pedi ao S1· . .Presidrml.e tht L:OIItllli:;sfto para nssig·na1· J!Ol' 'lllÍm, 
dadas as uomliiJÚOS fJUü lhe exlernei. 

O ::;rt. BuExo Dll .l'.IIV.I -l'e~'o desculpa.~ ao S1· • .PL·os.idenLe, 
ao Senado, aos Hteus uoJJcga:; de Cnm1nissi'íu I! ao meu illuslre 
amigo p:n·a J•e/'Pl'Ü'-ilies o .motivo JIOI.' que não ussi,;Li ú reunião 
da Commissiín 110 dia assignaludo flUI' S. Ex. 

Us lll eus i li us lt·r•s eollc;,nts, membros da Cotlllltissão, seri'ío 
os fli.'ÍIIl~:ÍI'OS a aLtesLar quu eu sou assiduo nas J.•euniücs da
f!lll!lla Commis~ão (apoiw/:o11), ~:seria iuulilrepeLil' que ouJuvo 
aquuiJu Jogar muilo apagmlarnenLe, e sem Lrazer nenhum sub
sitlio para os ~:sLudos elos nossos LrabaJJios (ntio azJo·ialloll), en
tretanto alli uslou· eonstanLemcnLe, procurando pautar o meu 
voto de accôrclo l!Om os interesses do pn iz. (Apoiados.) 

No dia a que se l't!l'ere o· illusL1·e collega, estive no l'ecinLo 
do Senado a lú :is Lres lwms da la rele, o como é meu costume, 
pi!J'gTIUlui ao nobre PresiclenLe da Commissi'ío si htwel'ia reu
nião naqu.ellr! dia. S .. l!:x. usou deste~ Lermos, cm resposta. ú 
minlm fH'I'gunl.a: <~:Não lm, pot· :l'a!La ele IJOmJml.entes; nenhmn 
mumh1·o diL Com1nissão oslú pt·e,;enle, l!Oil1 cxccp~.üo ele nós, 
dnus. api'IJaS.» lsl.o :'1.~ l.i'f'S horas ela Larde. 

Jl,.l,il·~:i-1111', ~: qual Joi a minlm SU•I.'Jll'CZ:L VI'Hdn, no dia 
t;1:gu inLt•, pu!JJ it:w:Jo •no Di o rio do Co·nureiiNÓ, o pat·ueut• ·da Com
Jnbsiio, as~igna·do pm· Lodos os seus membros. 

Quiz nesse dia dat· uma des!Julpa ao Senaclu, dar uma sa
tisl'a(:ão, explkar o meu procedimento, po1·qu-e JJÜO esLive nesse 
dia 110 seio da Commissão, e em aLLcnção :Is palavi·as gcnUs 
dn illu~LJ·u Pt·,.siclentc do Senado c' do .illusLt·c :Pl'csiclcnLe ela 
Commissão, de.ixei ele lavrai' naquellr~ dia o meu [JJ•oleslo. . ' 

O Sn. L"nPo1.no DE .BLJL:t:tüEs -·o r1ue cu siulo, porque Le
ríamos on~n~ião de ·LliSIJULit• IJSLe ponLo. 

O .Sn. HUI·:Nn lll~ P.}lV,\- Como estamos cliseuL.indo agora. 
O ()lll' qul't'O Lnl.'ltal' demonsLT·aclo ú que :niio e,;Uve naquellu dia 
Jla. Cnmmü;sfín, prll'que ~uppunlm nã.o ltaY-1.'1.' ~·ounião dnlla; 
mas o nol.n·e s,•ntuJnr dbse que o quü se passou Joi a a[I[J.l'OYa(!fio 
da enH•ndn. da l'l'rn1·nnt eom supjll'C'Ssão ele pessoal. 

O Sn. LTWPOLIH1 DI~ Bm.nfíl,s- Diminuioii.o ele pessoal, man
l.C"ndo-se os veneimonl.os. 

O Sn. BUENO 1m P.IIVA- Eu pediria a V. J!:x. o obsequio 
ele se rccor,rJar de que na Commissão ··se tratou apenas elo se
guinte: reformar, ou por 01.1Lra, .estabelecer os quadros dos 



i'uuecimtal.'ios da lnqH'I)IIsa SucifJnal sem alteração de venci
mento. Esses quadi.·o~. que eu apresentei ít Commissão, con
stavam da minha emenda em dous f)Xemplares: um, com· al
Lei.'UcJÜO de vencimento: outt·o, sem altera~,;ão e sem siquer 
e~tal.Jelet:et· o rruanlu.m elles deveriam perceber. 

S. Ex., o Sr. Prcsideute do Senado, que assistiu aos tra
!Ja!hos da Commissão, det:larou com assentimento de todos os 
membt·ós que a primeim .emencla apresentada por mim e que 
trazia ment:iona·dos os vent:imentos dos :l'unccional"ios, era a 

· prej'erivel, com tanto que não inodil'icasse os vencimentos. 
Nestes termos eu entendia que a minha emenda seria 

ar.:t:ei.ta, o quadro seria acr.:eito, menos com alteração de ven
cimentos. 

No .emtanto, mesmo no avulso distL'ibuido ent.re os Se
nadores existem a·nomalias como esta, que peco licenr;a pat·a 
ler: « chefes ele revizão, augmento de vencimentos; ajudantes 
de revizão, augmento de vencimentos». 

O SR. LllOPOLDO DE BULHÕES -Augmentos ela tabella do 
nobt·e Senador. 

O Srt. Bm:~o Dll P.\IV.\ -l\las o que se resolveu foi não 
augmentar vencimentos. 

0 SH. LEOPOl~DO DE BULHÕES dá um aparte. 
O Sa. BuENo DE PAIVA- O .que eu quero dizer é que o 

nobre Senador •não tinha razão em julgar-se melindrado com 
as poucas e singelas palavras que eu aqui pronunciei, no ul
timo dia de nossas sessões. 

0 Srt." LEOPOLDO Dll BULHÕES dá . Ulll aparte. 
O Srt. BuE.."'O D~ P,\IVA- Eu não disse assim: eu me referi 

ao que saiu publicado, isto é, que, do modo por que a emenda 
estava redigida não estava de act:õrdo com o que tinha sido 
vencedor na Cummissão de Financas. 

O Sn. LEOPO.LDO DE Bur.nõEs- Si V. Ex. não esteve pre
sr~nle ú. Commis~ão qua·ndo se discutiu esta refo·rma, como pôde 
avançar esta proposição·? · 

,Q Sn. BuE'i'O DE l)AIVA- Então, V. E:x. teve de submetter· 
de uovo o assumpto ao· voto ·da Commissão. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- Isto é o que V. Ex. deseja •. 
O Sn. BmlNo DE PAIVA- Tanto não· desejo que desisti de 

requerer a vo.lta do p:roj ecto ú: Commissão. 
0 Srt. LEOPOLDO DE BULHÕES - Porque Pl'OVavelmente não 

o conseguiria, attenta a pressa com que estamos tratando dos 
orçamentos . 

. O .SR. BUENO Dll1 PAIVA- Como quer que seja, Sr. Presi.., 
dente, eu não esperava que o 'honrado Senador se sentisse tão 
melindrado com as minhas palavras.· Eu me l'C1'cri apenas á 
Jlllblicacão do Diar~:o do C'onfJrfisso. c.. 
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Já ao rntrar neste 1;ecinto, eu havia declarado t~ S. Ex. 
que cll} nenhuma J'úrma devia st: julgar melindrado com a~ 
minhas palavras, porque nem de longe siquCJ' me passou pela 
mente susceptibilizar a S. Ex. 

O SB. 'LJ:!OPOLDO Dl~ Bur.r-rõJ's- Estou -cor·to disto: cntr·e
tanto, não ú isto o que ~c dcprchcnde elos termos do protestos 
de V. Ex. 

O S!l. Bmmo DI' PAIVA- O honrado Senador, Sr. Presi-. 
dente, che:;;-ou a censurar-me pelo facto de não haver -compa
recido nesse dia ú Com missão. 

O SH. LEOPOLDO DJ' Bur.Hõlls- Não censurei; assignalei o 
i' acto. 

10 S!l. BuENo llll P,\JVA- S. Ex., Sr·. PJ•csid•:ntr., J'ni in
.iusto para commigo, suppondo-mc capal. de 0-ffcndel-o o pCH' 
isso declaro, para terminar, que, si por acaso S. Ex. vislumbrou 
na minha observação alguma cousa que o possa melindrar, 
essas palavras ou essas -phrases eu as considero J'etiraclas, 
tanto '•} -certo que eu me referi sómente á publicação- e não ao 
acto da Commissão. 

Tenho concluido. (Mnüo bem; mu·ito bem.) 

. O Sr. Muniz Freire pronunciou um discur·so que serú pu-
blicado depois. . _ 

ORDEl\I DO DLI\. 

ORQA:I.>IllN'l'O DA GUERRA PARA 1913 

3" diséussão da proposição da Gamara dos Deput<Vdos 
n. 10'0, de 19·12, fixando a -despeza do Ministerio· da Guerra 
para. o exercicio ele 1913. 

O Sr. Alfredo Ellis-Sr. Presidente, alisto-me entre aquel
lf!S que penHam que, sobre assumptos militares, quanto menos 
se di.:a:ute da tribuna pal'l::unenLm·, melhor para os inLe,ressu~ 
do paiz. Pot· esse motivo não analysurei -o Ol\\::tmento da Guerra, 
nem tampouco discutirei o ela Marinha: 

Não é que eu não esteja ele pleno accó!'do com as pondera
ções, sensatissimas e patrioticas, d-o relator desse orçamento, 

· quando faz o confronto das nossas despezas militares com as 
de outros paizes que, muito .menos p-opulosos, muito menos 
Ticos do que o Brazil, apresentam, entretanto, com sacrifícios 
menores, mais vanta,ios-o-s resultados :-numerosíssimos exer
citas, forças preparadas com todos os apparelhos de prompta 
·c rapida mobilizucão, quer para -o ataque, quer para a defesa. 

A actual guerra do Oriente, .Sr. Presidente, revel.a ao 
mundo ·estupefacto uma lição que deve ser aproveitada. A 
Confederação Balkanica, . com uma população, em seu con
juncto, talvez inferior á rnetadc da:nossa, com um or~,;.ament,o 
'OO]Jeçtivo tatnbem inferior ao nosso - a· Bulga.ria, a Servia, 

.. 
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o. Grecia e o poquen i no Montenegro invadem a Turquia, com 
rapidez 1'ullllinante, e enJileil'am ú s·ombra ele suas bn.ndoiras 
oitocentas mil JJayonclas. E esses exercitas tão' bem appare
llrado.s esl:wam que, ern poucas bato.lhas, varrem o exercito 
ottornano e dfío em terra, cm semanas, com o Imperio do Cres
eeutu, dí•pt•riCII'nclo, apenas, do consentimento das grandes na
r;.üe;; dn Eut·op:r a r:limina~'ão do is.Jamismo daquella parte. do 
mundo - rnrsmo de ConsLan Linopla. , . 

NãJ J'os~e a nefasta. polit.ica, o soldado turco, .de inexce
divel hr·avm.·a, ni'b veria o mwfrngio de sua no.cionalidade, e 
o desmanlolhunento irremodiavul de sua patria. 

Ha uma eert.a semelhança entre o esmagamento da Tur
quia, rra aclualidade, e o di !?ranço., em 1870, pela Allemanha. 
Ambas, nat,üos militares. de. rsanguo guerreiro, de índole bol
Jic:~sn, Jll'os.LJ·:vla3 aos primen·os golpes. 

Sr. Preside.nte, as mesmas eausas, os mesmos offeitm>. A 
politica annici.ll i lou a França naquella campanha terrível; a po:-
litica annniquiln a Turquia, na actualidade. . 

A politica 1e o fovoritirsmo. Os mais competentes ·ou se re
trahiam, ou eram afastados dos alt::Js postos de commando pe- . 
los aulicos que rodeavam o thronJ. A licão foi dura. 

Não mo ,iulgo com a sufl'iciente autoridade para dar con
selhos ú parto intellerlual do nosso exercito. Como velho re
publicano, entretanto, não resisto á ousadia de apontar os er
ros do passado, ind ieancl o-lho o remedi o •s,alvador. Entendo que 
o Exercito faria obra patriotica se porventura se reunisse e · 
resolvesse, p.or si mesmo, eliminar do seu seio e das suas as
pirações a carreira politica. Tenho em vista a alta e nobre mis
são, que lhe incumbe, ele guarda fiel de n:Jssa soberania e in
dlependencia, o glorioso Exercito' Nacional ·devia, por honra sua, 
para salvaguardar a dignidade. ela Patria, afastar-s,e desse ter
rcm::J ingrato c perigoso. 

O compromisso de honra devin se caracterizar na fórmula 
seguinte: - Todo o o{{icial que se quizesse envolve1· em po-
litica ngviA sg ngPORMAR. • • · 

Sr. Presidente, entendo que a salutar e patrblica medida 
devia ser e;srpontanoa, devia ou deve partir da propria corp·::J
raeão, bem como ·a de entregar a civis competentes a direccão 
das pastas militares. 

Foi um ministJ'O eivil - Sta1tnton - que, sob a direccão 
elo gra.nde Abrahã::J Lincoln, conseguiu levantar, organizar e 
:apparelhar para a luta- durante a guerra da Seccessão- o 
mais formidavel e numeroso exercito que atê então havia sido 
visto no mundo. 

Foi es•se extraordinario secretario de Li.ncoln ·que, como 
Pompeu. fez surgir as legiões e exercitas que salvaram o. in-. 
tegridado da .Patria. · 

i?)i I<'reyeinet, Sr. Presidenlie, que, após as capitulações 
de Scdan o ele Metz, quando, em uma.ser'ie de batalhas memo
raveis o sangrentas, os· exerci tos franeezes haviam sido esma
p-ados nas fronteiras de Iéstc, conseguiu levan'tar as fqrcas que 
cim:anLe mezes se bateram contra o inimigo ihví).Sor, salvl!,Ild.Q. 
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não .só n diguidadu da Jo't'illl\)il, eu1110 ns v.ullln~ l.t·adi1;Üe:; de ltu-
t·oü,;mo dnl]u.í!lle povo geJtut·oso u i:l'·LWJ'l'UII':J, . . . , 

Agnm tnc,;mo, St·. J'l'l\sidenLe, 1..0 seB!lHI'JO da burup:1, o 
que se vt} ? São minislt•tJs eh•is o St·. Hnlcln.nu, 11a lnglnLuJ'J':I, Ll 

o Sr. M.illet•nncl, na FJ'tlllt;a, que Jli'I\JJ:ll'illll o oxueuLn.n~ o difJ'i·t:il 
e c.:nmplieaclissimo ~lppareiiJnmenLo das :l'OJ.'t;ns mlitlares elos 
dous pai;(es. 

O Sr. genet·.n·l Bt·nz .AJJrard.t:s, eomo eu, viu e ndnlil'Oll, 
qu;mdo em .fit·atwa u!Cimnmenl.e, as mnnobt.·ns do gt•:mclu L\ (Jis .... 
ciplinndo. 'exurc.:ito francez. 1\lillct•;.Jnel, um eivil, 11a pasl.a ela 
Guorr·a: Delcnss~~ oul.t·o eivil, na ela 1\lat·inha, pmcluzit:nm essa 
reviveseenl!itt cio' ospi·ril.o milil.at· ft·ancez, ·de fôrma que a 
Fran(;;~ npi·csenLa ho.ie um nxl.t·aor·dinnr·io ex·er!!il.o e uma ma
rinha não menos cxl.t·twt·dinn.ria. J<::' ou não uma lição para 10 
nosso .Exereil.o ? E' ou não um ensi:namc•nl.o, u~11 aviso, 
úquel la no!Jrc e lasse ? 

Pot· que ra;o:ã1o•, nós que imitamos u eopinmos Lauf:ts eou
·sas, tí~ vezes itTel'lcdhlamenl.e, da Y1e·llin guropn, nfio !J.a,
vemos ele i mi I. ar esse proeesso, eu,i as vanlngcms i m mrJd i aLas 
sel'i:.llll a 11/IJ/icaçlio ·do Exercit.o, n o btuduwutu das 'l'ivwUdarles 
e dos gt·upos em que ·elle se divide, dando-lhe a colwsão que 
11 w f'a lla ? 

O beneficio seria immeclial.o para eJ.Je propl'.io •Co a .Pa
Lria podet·ia, repousar Lt·anqu•illa, sem temor do futuro. 

Sobre esse poniJo,, St·. Pt·o~,sidenl.e, se quizesse aprofunclm.· 
o assut11J)1.ó, podie·t·ia oceupar a l.ribu:na por muito tempo: 
mas pt·efiro resumir as considerac.~ües que reputo imporl.anl,es 
e ele actualidades, e s)~nthel.izar ess.1s i·dtJias nas poullas palavras 
que aca!Jo, ·de pronunciar, dirigidas ·c·xulusivnmenl.e ao bom 
senso dos militares e ao patriotismo das nobilissim~:ts classes 
armadas da Republica Brazileira. 

Elias vão servir para ,justificar a emend::t que vou man
dar :i l\lesa, que ou Julgo de grande alcanee, porque se r.e'
fere a um enetlito necessario para conli:nuação das obras de 
forlifioação do porto de Sanúos. 

A fortaleza Duque de G;.1xins foi conslruicJ.n, sob a pro
fici·entc direcção do um elos melhores oft'icines elo nosso Exer
cito: - o coronel Ximeno de Villeroy. 

H o.i e, as obms Pm Santos estão i nl e i t·ament.e piu·alysn·clas, 
CJOJ'J'enclo o risco de complelo esl.l'ago por nfio havet· dinhei:t·o 
par.n. sua (!Onserwwü.o .. J;í fol'am gastos alguns milhares ele 
conl.os .estando, apenas, co.ucluiclo o f'orf,c· prilwipal: Duque 
de Caxms - m·l.ilhndo e municiaclo. l\Jas o plano ele :lbrti:l'i
cação não esl.ú. completo, apezar de .iá se execuf.n,rem obras 
n~q1,1elle porto desde o governo Campos Snlles, sendo' então 
~hmstro da Gu.erra o marechal :Mallet, que inieiou 'nquolle 
Importante s~erv1ço . 

. _E' ainda uJ•genf.Ji! .n. ·consL1'uer,.ão de quarf.eis pa1•a a: guar
nJçao, casas para offieiaes, po:rque a fortifi1~ar;ão esl.:i si
tuad:l em pon!Jo afastado da cidade. Em resumo, muitas siio 
as ObJ'as complementares, como as baterias de obuzeiros que 
são, aliás, m uit;o necessarias. . ' 

'. 
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Tssn nm J'f'i'l'l'nncin. n uma parf1e do pln11o, pm'(fllc' f"llo 
nhJ'nllgu f.nmiH•/11 a eonsf.J•uc:.c;;"i.u rln l'orf.il'ic·nc;cõns rio ouf.J'o lnrlo 
d-n. Jcaltin-n;1 J>cn•nf.a Grn:;sn-nn ilha du Santo Amnrn. Ncssus 
ponf.os num f'omm ni:ncla inieindos o;; seJ'\'Í\)Os, A foJ·tnleza esf.:í. 
n:;om snh o 1\llJ11111nJHln n a diJ'ot'l'l.:-iio dn;; SPJ'vir;.os c•nf.J'f'g'll8 n. 
t/111 'll.l:.l'f'lllli'ÍJ'n militar •til! nlln I'HpaeicladP, o c·m·nJII'i· Hf'A'f• 
l\in:n f.uJ J'U, 

A mi1111n c•mPnda mnnlla r·nnsi;.:nn.l' n YPJ•lm df' 1.000:000$ 
J1:1J'n "''1'1'/JI applil'nclos 11.1 1:nnLinllnçiio clns olll'nil. E' neecssn•J'Í'O 
:frH'LifienJ·-sc~ o Indo opposf.o ,,. 1'111\Phll.' a ennsLJ'III!Çfío dos on
f.J•os linrl-r>;; pn JTL llJ'llZn nwn los rios rogos. 

Sr'> dcqwis dclles eonsLJ·uiclns pocler·emnfl rlirJe'J' Qne o 
pnl'l.o :rlc Snntos nsl.rí eomplrll.anwntc rlel'·enrJicJo c J'nr·lificado. 

O 811. VII:'J'OilJNn 1\lo:-<'J'J~IllO - V. :mx. tom Godn, a J•a:r.ii,;), 
A;; t'OllsidPrn~Gc·~ c;•JP nunbn rir! l'nw;· são J'cae.~ c muiLo flCTl
sni;Js. iÜ Govc!rno f.an!Jo pensa dr•sl.a. maneira que até ,jú. l'oi vo
l.ndc :um eJ·ecli J,o pn ra a IJc·J.'mi nação elas o])J'ns a que se refere. 

O .Stt. ALFHJmo ]i:J.r.Js - ;\g,·.n,clcço a V. Ex. a in l'oi'Jll,'lt.~ão 
que nenba ele /lll! dar l' no Senado. E' Lfí.o eahal o posil.ivn. 
que f'a)\ desa PIJ::tJ'I't:ül' o ob,iccl.ivo da m in h;t crnencln. 

S1·. PJ·esidenl.e, c:r pJ·ineipnl clel'rilo dn no~sn aclmi·nist.J•nção 
consiste •em inieia1· muitas obms ao mesmo l.empo, ele fórmn. 
que nenhuma clellas :f'il:a eonclui-d.1, o muitas, eom o cort1c1· 
do tempo, sfín -cleRI.inaclas no ahn nclono. 

A eoneen ~l'açfío de esi'Ol'~\OS para a execução do obJ'aR como 
eslns ti uma neeessidade, porque dizem respeito r! ;y['feclam n. 
segm·ançn. elo pai)\. 

Poderia alongar-me na L1·ibuna, demonstrando a Ul'gen
;eia ela conelusfío elas 'forLifiocaçúes de Santos, atlendendo-sc 
])J'ineipalmenl.r! ;i c:onsiderar;ão seguinte:- fOJ'Üficando-se 
Snnl.os, l'ortifie;:t-se a nossa eapital. 

E' I>I'Cl:iso nfío csquecr!r o que se deu no J.cmpo ela re
volta da •esquadra. Impedido rle l'Cecbcr munições, mereado
rias n enr·vfío pelo p0rl.o elo Rio rlc .Janeiro - cnl.ão hlo
querudo - o Governo ele enUi.o o faún po1· intermedio rio 

J)OJ·Lo ele San Los. 
Imagine, S.1·. Presidente, se naf!uclln. rjpoca o porto de 

Santos rosse l.omnclo pelos foo•rÇa!< 1·rvollo.•as. :ITiiR poraue as 
sommas destinadas ;í :fortifkar;fío daquclle i·mpol'lantissimo 
c~mporio cnmmcJ'einl eoncnTTem pn.rn f'Csgum·daJ' c t.nrnbem 
(\cfenclct· o rio -llio ·de .Jn·nciJ·o. 

lleafi)\ado o rla:nco do marechal Mallct. podemos fien.r 
trnnquillos poJ·que nqucllns for·Liricnr;úes ficarão dot.1clns de 
todos os elemrmtos ·de inexpugnnbilidacle. 

Depois da deu\a.rnçfío elo llloohr·.c Relator do orçamento da. 
Gl!lel'ra, ,iulgo 'Clcsncecssnria .1 remesRa ú Mesa ele minha 
úmcmcla. iQ meu cscilpo cst.;í attingido. (M11.ito br:m, muito bem..~ 

O Sr. Fr:moisco Glycerio (')-Sl'. Presiclnnle, arre>;_cntci 
na Cornrniss;io de Fi·nanc:a~ uma emc.rHla mandnndo ·eontmuar 
no or·çarnPnln n. \'f'J'ha dn .\'! :C:üO$ para os auditores da !J" e 

('.) "J<:sff' di~nJI'SO nfín foi J'l•v.isl.o pr•lo oradnr, 

' 
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:12• regiões. Essa emenda, o nobre relator, de accôl"Clo com os 
illustrcs collcgas de commissão, rcmcttcu-a ú Commissúo de 
Justiça. Agora, porém, S. Ex. c cu acabamos de vcdfiear que 
isto já está contemplado uo OI'çanJenLo, na verba- Supremo 
'l'ribunnl Militar c Auditoeos, de onde consta o or·dcnado ele 
:1-1:000$ c u gi·al.iJica~fi.o de 'i :ooo.~. pcrJ'azcndo um total do 
2:1 :000$ annuaes pam cada um elos nuclil.orcs. Sendo dous os 
auditores cm questão, a yeJ•ha (, ele .'J:?. :000$, exacl.amr>nl.e t.:omo 
eu houvera proposto. 

A .somma total ü de :.:81 ::HD$\1\JO, c nesl.a sr- eJlconf.J·a in
cluida a materia da respectiva emenda. Porlanl.o deixo ele 
IIJUntcr esta emenda. 

Agora, oul.ro assumpl.o, Sr. Presidente. 
O nobre Senador pulo llio GJ'::tnde elo NorLc aprescnLou uma 

emenda, cm segunda cliscussii.o, concedendo ao l'oclm· Executivo 
delegacão para. reforma do c·nsino mil i lrH'. Th·e oceasiiio de 
combater esf.a emenda, a qual Joi approvada contra. alguns 
votos de Senadores. l\las quando S. Ex. o nobre Senador pelo 
Rio Grande do Norte clcfenclcu-a, respondendo :'is minhas ar
guições de inconsl.itucionalidade, S. Ex. teve a IJondade de nos 
declarar que cu devia supprir essa lacuna apresentando bases 
cssenciacs para a reforma, e cntiio S. Ex. disse que opporl.u
nnmente examinaria, com os nossos collcgas de ·commis~:"io. 
o que eu houvesse por IJem apresentar, af.irn de dar ou não 
a sua approva,eão. 

E' precisamente, Sr. Presidente, o que cu venl10 fa:r.er: 
submetter aõ conhecimento do Senado disposições fundamentaes 
sobre as quaes o Poder Executivo possa edificar a sua re
forma. 

Est:í bem visto que a emenda ir:í :i Commissiío de Pinanr..as, 
não impedincl.o, c, antes, sendo perfeitamente aconselhado que 
o relator se entenda com o Presidente da Republica, ou com o 
illustre Ministro da Guerra, indagando si clles estão ou não ele 
accôrdo com a ·emenda que vou ter a honra de apresen lar. 

A hypothesc de qualqu<>r desaccôrclo do Presid<~nte da 
Republica e seu ministro poclcr:í offerccer modifica(:õos li
geiras, ou mesmo, esscnciaes, e desde logo me promptifico a 
acceitar as modifica.;:.õcs inclieadas pelo Poder Executivo, por
que mais apto o reconllcco pam indicar taes bases, pela cir
cumstancia de que, por intermcdio do estado-maior e de seus 
orgãos de ·co-nsulta scientifica, está mais no caso de attender 
com medidas uteis a semelhante reforma. E assim o Senado 
ter:í ·COnseguido normalizar o tramite rcgimenf.nl, eliminando 
uma. mera dclegac.iio dada ao Po·der Exccutiyo c ~ubstituhJClo-a 
pela acceitacão de bases esscnciaPs sobre as quacs o PrPsidente 
da R.cpublica possa melhor edificar a sua reforma. 

As idéas ·que offcreço poderiio ser mais desenvolvidas pelo 
Poder Executivo. E' bem de '·er que não tenho a pretencílo· de 
estabelecer bases irrcprehensiveis, visto como nfio lenho .es
tudos especiae;;. 

Foi-me preciso ler autores .que tratam desse assumpto, 
com rapidez, e foi desta fórma que pude adaptar o que colhi 

I 



nesses autores a essa emenda, afim de ofl'erecer alguma causai 
de uLil, quando mais não fosse, para o estudo da Commissão 
ele J~inu:nças. 

A minha emenda •l a seguinte: 

· ~Fica o l~r·nsidcmte da llepulllicn uutori~ndo a rever, ai-· 
tr!~'t~;· e consoiJdar o J'Cgulamento e actos relativo.~ ao ensino 
rn tltl.aJ·, eomtanlo que obsct·vc a;; ~cg·uinlcs disposições: 

"\1·L. 1." O ensino militar comprchcndcr·;i essencialmente:· 
ri) 11~ f!~cohls J'cg·imcnL::teSí 
!J) as e~eUlll.>i ,rJe subaltel'nos; · 
c) as que fot·rnllt·ew orriniacs para. a cavullaria c infantaria; 

. d).~t;; especiacs de :.tl'lililâi'ia, poclemlo r·euuir úS cursos 
Si!H•nllllc;Os; . 

c) as das armas scicnlifieas, al'tíihaf.'ia c engenharia; 
() a ele ;;ue['l'a, vi~tindo cstwcialmertte a insliluit!ãO do es-

Lado-rnaiot·. · . 
Art. 2." O ensino sot·:í. pratico nos corpos, inclusive con-· 

fnrcncins nm·n n divulgação ele theorias cssenciaes. 
Art. 3." Sertt licito ás praças de serviço nos corpos a 

ndmissão nas. escolas, segundo as condições do regulamento. 
Art. ~." Não poderá exceder na reorganização odesse sel'

viço üs verbas ele desper.as .iú votadas na pr·esente lei, dis
pensando o pessoal exccelenle e aproveitando os aetuaes titu
Jn, es dn cnsin'l cu'n os nw~mos vencimentos.» 

E~ti: dalado e assignado. · 
Essa::< ]la~;es podem Ret· pela Commissúo de Finanças com

]1lelamenle modificadas, de accôl1Clo com o St·. Presidente da 
Hepuhlica. C\110 póde, pot· si, ou por seu Ministro da Guerra, 
ncldi!:ional-;,;:, reduz ii-as e alterai-as como entender. 

E' de ct•êt· que S. Ex. esle.ia perfeitamente no par do: Ql}e 
é essencial acerca desse assumpto; de modo que a Comm1ssao 
poderá. votar um Lmhalho util, dentro da Constituiçãú da Re
]JUblica. 
· E' o que tinha a :dizer. (Muit:o bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente- Vou tmmdar proceder á leitura das 
diversas emendas que se acham sobre a Mesa. 

O Sr. 2" Sec!etario 10 e são apoiadas as seguintes 

Bl\IENDAS 

Ao art. 1."- Restabeleça-se a .verba 10• da proposta
Classes inactivas- na imporlnncia de 9.152:572.$, devendo ser 
eliminada do orçamento da Fazenda. 

Sala das sessões, 'iG de dezembro de HH2. -Oliveira Val
larlão. 

§ S.• Soldo c gratificações de officiaes- Restabeleça-se 
a verba .cJa proposta elo Governo, supprimielas as palavras
grntificações por serviços especiaes e cxtraorelinarios- cor
rendo por conta ela verba a cliaria ele /1~ nos aspirantes e os 
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uddiclDnaeR .dr !?O c !?5 o/o aos officiacs da;; gunt·ni(;.õos do Ama
zonas. J)tll'<Í. :\!aLto GJ•osso e Tel'!'itorio do Acre .. 

Saln dns ;;r•ssõrs, I fi de dezembro elo ·J 0'1!?. -Gabriel Sal
{larlo.- Laura Sorlré. 

Destaque-se da. J•ubrica -·Instt•uccão militar- por onde já 
r:. attendido o Liro ·nacional, a verba do .lQ :000$, assim dis
ir·ibu ida pam a Confederaçiio do l'it•o: 

f'I!SSO(([: 

DirPdor, gt·atifiear;ãó ......................... . 
Sub-di t·r•elot·, ot·denado e gmtHiett~'ão .......... . 
Qu;ür·o amanuPnses, gratil'icação ............... . 
Um ser·vt•ntf', diat.·ia dr} -1$000 ................. . 

lllaterial: 
Expediente, livro,;, mappus, moveis, concer·tos c 

ii:OOO:);OOO 
-1 :800$000 
2:1,00$000 
I : IGOif;OOO 

pequenas despczas .. ................ ..... 5:000$000 
J>uhlicar;ão da revista. O Tiro. . . . . . . . • . . . . . • • . . • 2:000$000 
Ca!llJleonaLo r•egulamenLat· ela ConJcclera~'ão.. . . . 18:000$000 

Sala das sessões, Hi ele dezembro- de i 9i2. -Gabriel Sal
aado • 

.Supprima-se a leLti·a r do § i•; 
Sala das sessões, Hi de dm~embro de J012. -F. Schmidt. 

;....... Laura Sodré.- Gabrü!l Sal(lado.- Jndio do Bra:;;il, 

Eleve-se a 25.000 homens o 'f:f'ectivo elo Exercito, consi
gnando-se 11as respectivas ruhr·icas a vet'IJ::t necessaria a mais 
:" . 000 praças de pret. 

Sala das sessões, JG de dezembro de Ül12. -· Yictorino 
·'Monteiro. -A . .tl:.e1•ér.lo. ~ TmJa1•es de L1!1'a .. -Bueno dr! Paiva. 
- F1•mu!'isco Glucerio. 

' 
· Fica o Govel'no autorizado a reorganizar o Collcgio Mi

lita!' da CnpiLal Fe.cle!'al, cJe,accôt·do com as bases estabelecidas 
para os de Barbucena e Podo Alegr·e, conservando sómente o 
numero de alumnos actualmente fixado para esse instituto .. 

1 

Sala 1das Rossões, J ii de dezembro de l!H2. -Francisco 
Glycerio.. · 

:Ao § 1.2 elo art. 1", accr'escentc-se: Ficando ga1•antidos em 
seus direitos os actuaes auxiliaJ•es ele auditores desta Capital. 

Sala das sessões, Ui de dezemhi'O de ·1!112.- Lni:;; Vianna. 
. . 

' \ 
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A lcti.J'a j do § 1", onde se diz: Alto Acre, Alto Juruá e 
AI to Purt'1s- cliga-se: Alto Acre, Alto .Juruá, Alto Purús c 
Ta1•auactí. 

Sala das sessões. I O de drzemhro dr Hll ~. - Lam·o Sodré. 

Fica o Presidente da Rrpublica aulcwir.ado a rrver·, allerar 
c consoliclal' ns J'C:gulam 0ntos e os acLos relativos no c•nsino 
militaJ.·, c.:nntanlo. que obsPJ·ve a;; srgninlc;; clisposiç;ê'ies run-
clarncmtaes: · 

l. O f!llSino militar compJ·ehenclerá essencialmente: 

a) as escolas r·cg·imentacs; 
I•) as de SUJ)aJ te !'nOS; 
e) as que fo!'necel'em .oi'J'iciaes ú cavallarin. c infantaria; 
d) a especial de cavallaria, ·podendo-se-lhe reunir· cursos 

scicnlíi'icos: 
r.) a;; das al'mas scienliJ'icas, artilharia c engenharia; 
() a de guer1.·a, vizanclo especialmente a instituic;ão do es

tado-maior. 
lT. SC'!'tí de rigor o ensino pratico nos corpos, inclusive 

conJ'eJ·encias para a divulgar;.ão de theorias essenciaes. . _ 
HI. Set·ú licito tis pr·aças de servir;.o nos corpos a adnussao 

nas escolas, segundo as c.:ondições que o t•egulamcnto presc~cver. 
IV. Não poderú exccdc1.· na reorgauização deste scrv1ço ás 

verbas de despeza votadas na presente lei, disepnsando o p~s
soal excedente e apr·ovcitando os actuaes titular·es ele cnsmo 
c~m1 os mesmos vencimentos c atLribuições . 

.Sala elas scs:•H}es, Hi de clezemln·o ele HH2. -Francisca 
Glucen~o. 

E' igualmenlfl lida a ;;eguintc 

.E~mND.\S 
·, ·:-.. ,. .. -,._.r 

. - .. -··· .. ··-l- '-~-- '''.r i 
. · Onde convier: · · "' 

Os machinistas e patrões elo Departamonto da Guerra terão 
vencimentos. iguaes aos funccionarios da mesma categoria do 
Ministerio ela :Vlarinlla, 2!3 partes desses vencimentos consti
tuindo o ordenado e ·113 pa:rte a gratificação de exerci cio. Ha
verú uma só classe de patrões, ·passando o actual I" patrão a 
ter a denominação de patrão.:.mór, com o vencimento mensal 
de ·.í.OOl!iOOO. 

Sala das sessões, :1 G ele dc7.ctnbro de UH2. - Lauro Sorb•é. 

O Sr. Presidente- A J.\Tf!sa não -pódo acccitar a emenda, 
porque cstabcleee equipa!'a~~ão de vencimentos, · 
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Vem á Mesa e é lida a seguinte 

gMENOAS 

Os auditores de guerra incluídos no I·espcctivo quadro cm 
virtude do art. 20 da lei n. 2 . .290, de 13 de dezembro de HHO, 
são, nos te.rmos da referida lei, n. 2 . .200, de 13 de tle:wmlno 
de 1\l10, auditores de gucr'L'a da Capital .l!'ede!'al, compciindo
!lles os mesmos dieritos éonJ'eridos ao auditor geral da M.arinha 
pela lei n. 26, de 30 de dezembro de 1891, 

·Sala elas sessões, 1G ele dezembro de Hl12.- Wal('redo 
Leal.- Au.(lusto de Vasconccllos,- .4.lchulo Guanaúara.- Iii-

O Sr. Presidente- A 1\'lesa não púde acceitar a 'emenda. 
Fica suspensa a discussão da proposição para se ouvir a 

Com missão sobre as emendas apresentadas. 
Votação cm 3" discussão da proposição da Gamara dos 

Depu ta dos n. 1, de 1912, decretando o C o digo Civil Brazilciro, 
São successivamente approvadus as seguintes 

RMENDAS 

A Lei P.reliminar: 
Onde se diz .q: Lei Preliminar», di:;a-sc « Jntroducção », 
«O ·Codi~o Civil entrará em vigor 12 mezes depois de 

officialmente publicado.» . 
A' Lei Preliminar: 
Art. A obrigatoriedade das leis, quando não fixem outro 

prazo, começará no Districto Federal tres dias depois de ol'l'i
cialmente publicadas, quinze dias no Estado do Rio de Ja
neiro, trinta dias nos Estados marit.imos e no 1de Minas Gel'aes, 
100 dias nos outros, comprehendidas as circumscripções não 
constituídas em Estados. 

Paragrapho unico. Nos paizes estrangeiros a obrigatorie
dade começará cinco dias depois da chegada do primeiro eorreio 
expedido da Capital Fe·dcral após a publicação. 

« Paragrapho unico. Nos paizes estrangeiros a obrigato
riedade começará. quatro mezes depois de officialmcnte publi-
cada na Capital Federal.» , 

Ao paragrapho do art. s• da ·lei. preliminar: 
« Supprima-sc o paragrapho un ico do art. 8". » 
«Ao art. 2" » : · 
O art. 2• está· deslocado por se achar entre os :que Úat'am 

dos effeitos da lei no tempo. Deve, pois, passar a ser 7", isto 
é, o 1" dos que tratam dos effcitos da lei no espaço, passa.ndq 
o actual art, 3" a ser ·2", c assim ·por ·deante: 

A Commissão i11ão acccita a emenda. 

l 
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N. 9 
Ao ar L. 9": 
N. I. Supprimam-se as palavras: <r por havei-a perdido em 

um paiz, scr'n a adquü·it' ·Cm outro.» 

Ao art. 1 J. : 

« Suppt·i rnarn-se as palavras: « e do tempo.»- Fel'ic'iano 
Penna..». 

« Art. 1 lt. A .successão legitima ou testamentaria, a ordem 
da voeação her·eclitaria, os direitos dos herdeiros e a validade 
intrínseca das disposições do testamento, qualquer que seja a 
natureza dos bons e o paiz onde se acham, guardado o disposto 
neste codigo · acerea das heranças vagas abertas no Brazil, obe
decerão á lei nacional do fallecido; si este, porém, era casado 
com brazileira, ou tiver deixado filhos brazileiros, ficarão su
je i tos ú lei brazileira ». 

Ao art. 18: 
« Os autores naeionaes ou estrangeiros, residentes fóra do 

paiz, ou que delle se ausentarem durante a lide, prestarão nas 
ael)ões que propuzerem, quando o réo o requer.er, caução suf
ficiente {ts custas, si não tiverem no B,razil bens immoveis, que 
Ilhes assegurem o pagamento. 

Supprimam-se da parte geral os arts. 17, iS e 19, que 
passam para a lei preliminar. 

« Accrescente-se ao ar'L. G" o n. rv- Os selvicolas » e um 
paragrapho ao art. 418: 

«Os selvicolas ú medida de sua adaptação, sujeitos ao 
regímen tutellar estabelecido em leis e re:gulamentos especies.l> 

Parto geral : 
Ao art. 9" (Elimine-se a referencia.) 
Art. 15: 
«As pessoas ,iuridicas ·de direito publico são civilmente 

responsaveis por actos das suas autoridades que nessa quali
dade causem damnos a terceiros, agindo de modo contrario 
ao direito ou faltando a dever prescripto por lei, salvo o di
reito regressivo contra os causa dres do damno. » 

· Após o art. 33: . . 
« Art. E' permittido aos chefes de família destinar um 

predio para domicilio de sua família, com a clausula de ficar 
isento de execuções por dividas, salvo as que provierem de 
impostos relativos !lO mesmo predio,. 
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E~sa i.~nneão dumrá cmqunnto viverem os conjugas c afé 
que os l'ilhos er;mp!etem a sua maiOI'iclado. 

{At·L. Para o exereieio desse diréito ô net:essario que 
<lS in,.;J.ituidnt·rs nn neto dn inst.ituieão não tenham dividas cuj•) 
:pagallH'tllo possa pol.' I.'IIP SL't' penjudieadn. 

d'al·n;;Tnp!ln uni•·n. A i~•·lleiio ,.;u l'r•l'nt'l' a r!i•;ir.hB posl.o
riol'P~ an :11·tn. " nrio :'1s ani.PI'iOl'P~. si sn YPt·il'·i,~ar· (]ln' a ~o
Ju~,ii.o dr>;;tn;.; !.nt·nnu-;;n inHxquoc.:ivrl em vir·tude do act.o da 
insti tu i(;ito. 

At·t.. O )1J'Pdin n:1s c~ondil;.õP~ aeima dilas 11ão poderá 
t.cr outro desUno nu ;;er alienado .~em o eonseutimetüo dos in
Let·cssados e de seus t•epr·esentantos leg·aes. 

Art. :\ in;;tituir.ião tkwerú constai.' dn ins!.t•uilwn!.o pu-
hlieo, inset•ipt.o no registl·o du immoveis e puhliendo na itn-
prensa local, e na Jalta dosLa, na dn cmpil.al do BsLhdo ». · 

ArL. 83. Em vex elo aclquirit·, eol!sot·vm•, morJil'ieat· nu ex
tinguir dit·eitos ». di;g;a-se: « adquiriJ•, rosguarclal', tran:>ferir, 
moclifieat· ou oxting1Ji.r direitos>. 

Ao art. 9G: 
« s.upprima-se a palavra «essencial.» 
j\rt.. J J:?. llocli,ia-se: 
«Serão ig.ualmente annullavois os contracto;;; onct•osos do 

devedor insolvente, quando a insolvencia '.fôr notaria, ou hou
ver motivo para ser conhecida do outro contrahente. 

Art. H3. Substitua-se: · · 
«Si o .que adquiriu bem elo insolvente ainda não houver 

pago o preço, quitar-se-ha ouvidos os interessados, e não ha
vendo impugna<;ão, delles, t:onsignanclo-o em juizo. Havendo 
impugnac;ão, e querendo os interessados promover a nullidado 
<lo aeLo, o pre<;o J'icar:í. depositado at1í a decisão do pleito. 

E' J'O,j citada a seguinte 

El\IENDA 

A l't. :1.:1 G. Substitua-se: 
iPresumem-se fraudatorias dos direitos dos demais credo

res as garantias que o credor notoriamente insolvente tiver 
dado i'L sua divida para com algum credor Oh·yrographario, 
,quando ,iú existam outras dividas vencidas.» 

O Sr. Moniz Freire (pqla. ordem)- Sr. Presidente, peço 
a V. Ex. que mande verificar a votacrw. Trata-se elo uma 
emenda que tem por fim corrigir doutrina do projecto. 

O Sr. Presidente-IA: votação .ii'L foi feita .. V. Ex. o que 
·poderá :fazer é só requerer a vori:ficU;çoão da votação. 

O Sn. MoNIZ Fmmu:- Peço a V. Ex. Sr. Presidente, que 
leia o ar L. JJ G do projecto que a emenda substituo. 

. ' 
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O SR. Pru~s!DICN'I'E- Vou all.eJILl•:r a V. Ex. : « Prc·sun~··
se i'raui.laLoria;; i.lo~ dil'eiLos dos ouLt·us ~rr,Jore;; as gal'all.tia·; 
de dividas ainda niib vcut:iclas que o devedor insolvente tJvet· 
dado a al;,n.un credor c!liyrograpihat·io. » 

O Sr. Mendes de Almeida- Pe1;o a pala \'l'a pela ordem' 

O Sr· Presidente- Tem a pala v t·a rmla ordem o ~wnraclo 
Senaclot·. 

O Sr. Mendes de Almeida (JJellt. ordem)- S1· .. Presidente, 
a este ar·Ligo '.i'ontm ap!'esenladas duas emendas, uma, .sob 
n. :31, pelo llonraclo Senador pel_o Espirita Santo, e o:utra s~b 
n. 2G, da· eommissão, qual suprune as palavras: <.:Ainda nao 
verwidas » o « chyrog,·apharias », cldxando integTal o pt·ojeeto, 
tal qual vciu redigido da Gamara dos Deputados .. 

O Sr. Moniz Freire- (·para encaminhar· a votação)- Sr. 
·Presidente, ti·ata-.sc ele um assumpto importantíssimo, e elo 
modo algum a emenda d:i Commissiio corri1g:e os defeitos apon
tados .. 

O Sr. Sá Freire (}Jela orde·m.) - St•. Pt'CSiclenLe, o as
sumpto é importante, por isso, no desejo ele eneaminlJUr a 
votacão, tomo a liberacle de aconselhar ao Senado que vote 
de prefcrencia a emenda ela Commissão, pois que os seus ter
mos vão inteii·amente ao encontro elo desejo elo nobre senador 
pelo Espirto Santo. 

Que propõe a emenda ·? 
- Que sejam exclui elas elo artigo a palana: «Ainda não 
vencidas» e « Dhirographarias ». O uobl'e Senador confunde in
.solvencia .com i'allecia. 

O SR. AloNrz Fiti~JHg- :\'ão confundo tal. 
O SH. ::;,.\' F1u~mg- Tnsolvencia não significa p!'ececlcncia 

rle clivic/n. vencida; isto ,: fallencia. Por consequencia não ha 
ncnhulm inconven.iente em el.iminar as palavras: «Ainda não 
vencidas» poi·qua pi·evalece a insolvencia ainda que não hajam 

. dividas vencidas. ' 
O SR. SA' l''nimu~- Nii.o vê l'nzão da parte do honr·ado Se

nacl~n· pelo Estado do Espiri to Santo, para insistir· pela appro
vaçao ele sua emenda. 

· Unia simples cxplka~.::io basta para fazer luz :;obte o caso. 
O art. 28.:\ diz assim: 

<.:E: da $!Ssencia elo regímen d~?tal a inelicn.•.:iio e,;p'eeificada 
·~ a c:;t1~1açao <!os bons f!.UÇJ constituem o dote, com expressa 
declaraçao d(' ficarem SUJe r tas a esf:e regímen». 

Quer dizer que,· uma vez realizado o r:a~amento eom um 
o::ont~act.o anto nurH~ial, todo~ os bens que fizerem parte da 
cscrlptura, como con~tit.uü;ão do clote, naturalmente terão de-
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nominacão de bens dotaes, e todos aquelles que não constarem 
ser•üo cÓnsidomdos bens exlra-dotaes. E' preciso que se declaro 
quaes são os bens dotaes para que se saiba quuos são os ex
tra-dotaes. 

Apparecondo esta duvida quanto aos patdmonios para
phernaes, a commissilo apresentou uma emenda declarando que 
no ·contracto ante-nupcial se declare quaes são os bens dotaes, 
quaes são os extra-dotaes, para se saber quaes são os para
phernaes. 

O honrado Senador pelo Espiri to Santo acceiLa a noção 
dada por Laffayette do regimen dota!. A nouão do regímen 
dota! estabelece que bens dotaes são aquelles declarados na 
escriptura ante-nupcial, e que extra-dotaes são virtualmente 
aquelles que não são declarados nesta escr·iptura. O L:odig·o, 
p01'1ím, declara que bens do.taes são aquelles que especifica
mente são declar·aclos na escriptum, e que os não cleclarclos são · 
os extra-clotaes ou paraphernaes. 

Si ·desde .iá não se procurar aclarar este ponto, mais tarde 
haverá duvidas suscitadas, razão por que bom é que fique 
desde .iú. accentuado e bem claramente o. que são. bens dotaes, 
bens extra-dotaes e paraphernaes. 

O Sr. Moniz Freire- Sr. Presidente, as observações que 
acaba de produzir o honrado Senador absolutamente não acla- . 
raram o caso. 

são., 
Bens dotaes e bens extra-dotaes, todos nós sal!emos o que 

Mas diz o art. 29(1: 
«E' permittido estipular no contracto dota!: 
i." Que a mulher -receba, directamente, para suas clespezas 

particulares, uma detertminada parte dos rendimentos dos bens 
dotaes. 

2." Que com os bons clotaes •haja outros submetticlos a 
l'Lt:;:imen clil'Ierente. ~ 

E no paragrapho unico : 
«Em falta de expressa declaração sobre o rcgimen dos bens 

extra-dotaes, prevalecerá o·cla communhão, salvo os casos ele 
separação obrigatoria previsto e mencionado neste codigo. » 

No art. 307 do projecto l1a dispositivo egual. Ha portanto 
no Codigo clous dispositivos que se contradizem. 

O SR. SA' FREIRE- Ha uma emenda ela· Com missão a esse 
respeito. 

O SR. i!VJioNrz FREIRE-A emenda não .resolve a questão. A 
respeito dessa contradicão palpavel, vou ler o que diz o Sr. 
Clovis Bevilacqua. · 

o SR. PRESIDENTE- V. Ex. está discutindo o assumpto_. 

I 
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· o SR. MoNIZ IFmmm- Lerei apenas a opinwo do Sr. 
Clovis Bevilacqua. Este dispositivo não constava do projeeto 
elo S1·. Clovis Bevilacqua ·e f?i introduzido pela Gamara. (U): 

«Não pl·oceclcndo esta icléa, for.coso serú. adoptar· as emen
das do S!'. Senador· l\Ioni% Fr·eire, para evitar a manifesta 
eonLmcli~:ão que elle aponta. 

O S1t. SA' JTrumm- V. Ex. não chamou a aU.an~:ão do 
Sr. Bevilacqua para a c.~m.encla da Commissã:.;. 

O Sn. MoNIZ FnEmE- O dislate com que termina essa 
paragrapho é o mesmo que si o nosso Regimento declarasse 
que, nas votaç,ões, não seriam contados os votos das pessoas 
que não fazem parle desta casa. 

E' rejeitada a emenda. 
]~' annunciada a volat;.ão da seguinte emenda ao art. 18:3: 
« Arl. 182, § · 2": · 
Sem prejuízo da emenda oJferecida ii. redacção desse dis

positivo: «Em :vez de 15 dias», diga-se "dous mezes ». 

O Sr· Moniz Freire (pela ordem,)- Não sei si V. Ex., Sr. 
Presidente, jú considerou approvadas todas as emendas da re
dacção? 

0 Sn. Pm~SIDEN'l'E- Ainda não. 
o SH. MoNIZ FHEIRE-A este artigo lia duas emendas: 

uma que substitue a redacção do projecto e outra que eleva 
de 15 dias para dous mezes o prazo da prescripção. 

O ·':R. PnESIDEN'l'E- E' esta que se vae votar. 
·P .:!.Í ciLada . 
>5ão approvadas igualmente as seguintes 

El\iENDAS 

Ao art. 182, n. II elo§.\.": 
SulJstitu:1m-se a:; palavras «coutado o pr·uw Llo dia do 

easrument.o » pelas seguintes: «contado o prazo do dia em que 
tiverem slliencia do casamento». 

« Arl. 182, § 7", n. VI- Onde diz «casamento» diga-se 
"sociedade conJugal (arl. 255, n. IV, e 1.178)~. · 

Ao art. 183-Elimine-se. 
Ao art. 187, n. :li- Diga-se "seja o parentesco legitimo 

Hlegitimo, natural ou civil». . 
E n. II-Diga-se «seja o vinculo legitimo ou illegitimo». 
Art .. 188 e .seu paragrapho unico- Substituam-se: 
<.:IA affi_nidade.resultante de filiação espuria poderá pro

var-se por confissão espontanea dos ascendentes da pessoa im
pedida, os quaes, si o quizerem, terão o direito de fazeJ-a em 
,segredo de justic.a. ~ .. _ . · 

. . ·---
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l)aragTUJ)]J.O unico. A rc~ullanle da J'ilia1:ão natu-!'al po
<Jerú ser Lambem pi·ovada poi' eonfiss;io esponlanoa dos aseen
dentes, si ela l'iliaiJÚO não exisLir a pl'ova prcsel'ipla no tll'L ;)'63. 

lN. ·íO 

Ao art. 231-Em vez de « ns. XIII e XIV» ui;,;·a-:>e «XI 
a XVI :1>. 

....... ...; . •;.',. ... i. -~ :· .•..... ·' 
N. 51 

Ao art. .223 n. IV- Depois ele «bens» acct·escenle-se 
« communs »; 

Ao a!'L. 201 accreneenle-se <ols. I e II:~-. 
E' annunciada a votação da seguinte 

El\'lENDA 

«Ar L. 265. Substitua-se pelo seguinte: 
«Ar L. 265. Não havendo convenção, ou sendo nu lia, vi

gorai.·á quanto aos bens, entre os con.iuG:es, o reg·imen da sc
parar;ão . » 

O Sr. Metello (pela orde·m)- Sr . .Presidente, ú vista da 
imporlancia da 1materia. contida nessa emenda, r:e·queiro· a1 

V. Ex. que consulte o Senado sobre se consente na votação 
nominal. 

Submetlido a votos, é ·rejeitado o requerimento -de votação 
nominal. 

Rejeitada a emenda. 
São approvadas as seguintes- .. 

f, - .. ~·· ·-· ···- . ··- ·-: .... ~. ' 
El\·IENDAS 

Ao arL. 271- Supprimam-se as palavras «e llOI' .sua no
meação nos adquiridos :1> e o paragrapllü unico. 

Aos arLs. 273 e 296 : 
Onde se diz «casamento, matrimonio », diga-se «sociedade· 

conjtt(Jal :1>. 

:Art. 276. Reunam-se os ns. I e II, dizendo: 
«Os bens que cada conjuge possuir ao casar, e os que lhes 

fJobr~vierem, na constancia do ma!Jrimon i o, por doaçfio ou ~uc
eessao. ~ 

O n. IJJ! passa a ser lT ., ·· 
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E' annurwiada a volut:àu da seguinte 
, .. ,_, .. .. . 

EMENDA 

1:\r·L. :.l!l.\, Pat'll!l'l'll.plru unieu e :.l\J:i- ~uiJsliLuam-s•~ P•~lo 
segui n Lo: 

A r·l.. Err r I' alta dn uxpr·r.~~a rleelat'tt~;iio r~m conl.J·m·io 
pr·cvulc•cor·:í. u r.•td'irneu ela llOIIIItHHtltiin, t•üluLiv:unl.'nLe aos !Je.tl~ 
par·;rplwt·nw•s, ao~ trazidos pelo JllUJ'ido, aos a(Jquil'idos no 
con-,taneia (]i) umll'ituonio, )Jem eumu aos frudos e aceessGe~ 
de Lodos e!Je,;. 

Suppr·imam-se os arls. ::117 e 311:l, que fot·maut a see~;ãu 
V deste Li lu lo. 

O Sr. Moniz Freire- ~r:. l't•esiclt•rtlc•, l.r·ala-Stl de urna 
crnnuda dn all.a intpoi'Larwi:t. .l<.:ssa c•mnnda Lr!lll pot· rim e\·itar 
urmL rna11 i l't•sla eonl.rad ic•.;.i'í.o do pr·o,ieelo. 

O ai'L. ~O:.J, rnú·m~;::t·apho unir:o, deeial'a quL• sn cuuttllUUieahtL 
os IJL•us, n o art. 312 deelara o eonLrario, si l!a ~eparação sulH'e · 
este::; bens. 

Esta ernencla tem por: ~l'im ovilar esl.a eontmdie(;.iio do pl'o
;jeelo; rj uma das emendas ·quo não podem set· rej eitaclas, ~oiJ 
pena ele Jiear no pJ:o,jeclo do !!Ocligo uma manifesta contra
di!!ção. 

Re,ieitnda a emoncla. 
São app1·ovadas as ~CHUlnles 

( 

Kl\I.ENDAS 

ATt. novo- Ni'lo sn eonsidel'arn adquil'idos, e são, por
tanto, .incornrnunieaveis, os bens cu,ia a•Jqui.~ic;ão llvet· por Li
l.ulo uma c:ausa antm:iot· ao easamenlo.» 

Art. 208- Substitua-se: 

«O immovül adquirido cJom o dinheir·o do dote, l]UntHiu 
este eonsi~Lir cm tmocda, scr:i eonsidcrado dota!. 

A iGonunissão acCJcitn. a emenda, sub:;Liluidas a:; palavras 
4: o diuhciro » por « lt úu.porlancia »., 

Art. 300 -Substitua-se a primeim parle: 
« 0,; bens dotaos ni'í.o Lr:ausl'eridos ao dom in i o do .rnal'ido 

.só podm·ã.o, sob rrena do nullidade, sm· orwr:uJos ou alirmadns,. 
com. autori:r.ac;ão do .iui:r.; e em ha:>ta pu!Jiiea si :;e lntLar.· de 
aitcl'a~:.ão, quando oeeort·er algum dos ea::;os seguintes (o mais 
como no pro.iccto). 

Arts. 307, 308 n :30\l -1\: mesnm emenda proposta pela 
Commissiío ao art. 3U, pat·agrapho unico. 

Art. 33G -llcdija-se: · 

«São parentes cm lin:hnJcda as pessoas qun esf.ii.o, nma 
pan~o r:omr ns outras, na rclar;uo ele. asccndenles c desecnclcnlc~. 

Vol, VIII 29 
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Ao art. 3Gi: 
«iA' emenda da Commissão: Onde se diz leaUimu, diga-se 

Weoit'imo. 
Supprima-sc o paragrupho unico. '> 

Ao ar~. 363: 
' «Em vez do ·lnslrmneuto, diga-~ c: escri1Jl'lwa puúlü:a. 'i> 

!Ao urt. 1.01.: 
Parn1g:rapho li nico. Suspondo-.se, igualmcn Lc, o exorcicio 

do paLrio podor ao pao ou mão condomnmlos por scnLcm;a 
irrecorrivel cm crime cu.ia pena exceda elo clous annos, elo 
prisão. 

:Ar L. H G- ns. II c III- J!'a~:,a-so a transposição para tl i
:.r.cr «-o elo sexo maseulino ao do 1'cminino, o mais velho ao 

. mais moço.» 

«ArL. 1.32 u. r, diga-se-« H.oproscnLar o menor, aLú o~ 
:lü aunos, nos actos da vida civil, c assisl.il-o, após o:;su id:ule, 
nos ao Los cm que fôr parte, supprindo-llto o conscnti;mcnto .:~> 

lDmcnda sulJsLiLuLivÚ ao art. 652: 
« llesolvido o domínio pelo implemento da contJic.rro ou poJo 

advento do termo, entendem-se Lambem resolvidos os direi Los 
rcacs concedidos na sua pcndcncia, c o propricLario, cm cu.io 
favor se opera a resolução, pó de ['Civiudicar a cousa ·do poder 
.de quem a dcleuha.:~> · 

N. 70 

Bmcnda subsl.ilutiva ao art.. 653 ~· 
«Si, porém, o dominio se resolver por onLra causa super

veniente, o possuidor, que o tiver adquirido por t.il.ulo ante
rior :.'L resolução, sor{t considerado proprictario pcrfciLo, · res
tando á pessoa cm cujo beneficio houve a rosoluç.ão, ac(.'.ão 
contra. aquelle cu.io dominio se resolveu para !haver n. propria 
:e ousa ou seu valor.:~> 

N •. 82 

. « Salvo o caso de iusolvcncüt do devedor, o crec!m7' da 2• 
· a1ypotJheoa, embora vencida, não poderá executar o immovcl 

untes de vencida a i •. 
Paragrn.pho unico. Não constituo fundamento para a in

solvcncia a falta elo pagannento das obrigaões garantidas uor 
'Jlypothcoas posteriores á 1 n.)) . . -



1\o al'i.. 1 ..'t'H lWC1'0SCül1Le-,;;c lllll ]Jlll'lt!;l'apiltl llllit'": A 
soJ/1./II,IJ. e.~liJJUlwla couw úune{ic-iu '}l(tO c,;·lâ su,iuila ús ullriua
çúes un dividas do sey'Urado. 

Al'L. 1. 523- N. IV- SLIIJsLiLua-se: 

«Os douos do lwLois, hospedarias, easas ou t)si.alJt)ltlllilll•'ll·· 
l.tt~, onde se aliJor;;uo IJOL' cliulwii·o JtW5lllO pa1.·a l'iuti ele edu
etll.)iiu, pelos lwspedu~, moradores o er.luuandus.~ 

~<\rL. 1.524.: Supprinm-so ·in-{i1w as OX[)l'e:>~ÜuH: « l]UC 
excL·ceJ:em alguma inclusLria ~. 

ArL. 1.·525: Substitua-se pelo sP;;uinL•J: 

« Exeotil.qallas as do al'l.. :1.. Cí2:J, 11. V, ~0 s•~J·iiu l'I'HJIUI!San>is. 
:IS jll.lSSO:tH llllUJllO!'adas IICl:iSll O 110 Ul'L. ·l,!'t2·1, JH'OVlliirJO-Se tJliiJ 
~.>lias c;oneon·ertum vara o daJllllo vor .-culpa ou Lwg·Ug·etwiu do 
sua rmrtc. ~ 

N. 8U 

J~' auau1wiada a votU~\iío da soguinl.o 
., 

'· 
El\IENDA 

f\u!JstiLuam-se os art.s. 1.57Cí a i.Cí80 pelos segui11l.c•s: 
.An:t. Aberta a successüo, o clominiu o pussu dtts lwuil 

f.rallsrnii.LcJJJ-sc nos legatario~. ou em l'alLa de Lesl.awe11l.n. aos 
Jwrdei t•os, na l'órma ao clean Lo deLorminada neste cod igo. 

A1·L. . O primeiro Lostamcnl.eii'O inrlieado no Leslanlf'lllo 
as,;umir{t a guarda do acervo e vromoverá o processo ela {Jis
trilm iç.ão elos Jwus alé o curnprilueuto do Le~LamonLo. 

Ar L. IN:a falta ou cm caso de inr.:apar.:iclacle do primei t•o, 
essa J'uJJC.I:.fio eaberú ao seg'Ltndo, c assim sueeessivamcnLo. 

ArL. E' liv1·u ao LcsLaclor <lispor como quizot· os suus 
bons. 

Art. Na l'alla de l.csLamenLo a heranca sct·ú clefut·ida a 
que1n do clil'cito, na i'úr·ma elos arls. i.G07 c soguiuLes. 

Os artigos que no projedo do cocligo se rci'eril·t~llt aus 
assumpLos do que tratam as emendas supra serão redigidos do 
accôrdo com os principias ncllas :vencedores .. 

O Sr. Feliciano Penna- Peço a palavra para cncamin!JU~ 
a votação., 

O Sr· Presidente- ·'!'em a palavra o il10nrado Senador: 

O Sr. Feliciano Penna (}Ja1'a encaminhlt1' a. volar;(io) -
Sl'. Presidente, a ma Leria que vac ser submcliida agora ao v o Lo 
do Senado é uma das mais importantes. Entramos agora mL 
parte do codigo que cogita da succossão. Levanl.u-se nesta 
cuwada, Sr. Pr·osidentc, urna grande ,Que::; tão, u relativa á li"' 
bcrdadc de tos Lar •. 
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Essa r:tuesLiio PsL;í. emrnanranhada eom diversos arl.i1gos do 
codigo, eOIJst.ituindo urna IJUlminancia da qual Clrn:anarn to.das. as 
outras qtwslões, do maneira que mo pat·ee'~ que cm prnneH'O 
Jogar V. :mx. deve submeLtor a votos a nm~ndt~ do Sr .. Senador 
i\lendes do Al.Jueicla, que é 1g·et·al, pot·qu~ l!}Stltue a !Jborda~o 
de tostar som nen lnmm rnserva ou ro~Lncr;.ao. No caso de nao 
::;e1· accei.La esLa emenda, deve onLã.o, V. J!:x., Sr. Jlrcsidonte, 
.~u])mettm: ao exame do Senado a a]1resenLacla pelo Sr. Senador 
1\letello, que esLú redigida em termos mais irostricLos. 

Votada qualquer dosLns emendas, o re::;ultado ela vol.a(.'.iio 
dominm·ú LorJa~ as outras votações .quu se tiverem do 'L'azer 
depois ccJm rehwão aos domai~ arLig·os l'ei'oreuLos ao dil·oiLo ele 
suceess5.o .. 

O Sr. Metello (pela rmlcm.)- Sr .. 1)t·esidontc, ou l'IJquo
.l'IH'.Ía, em adclitamonl.o ao J•equor·irnento do honrado Senador• por 
1\l.ina~. qne o Senado, na vol.n.\;fí.o, d1~sso lH'eferenc.ia {t m inllm 
umenda., d iv.iclinclo-a. em duas partes, porque ella eomprellr1cmcle 
tambem a ernouda do Senador Mendfls do Almeida. 

~A; primeira parLe seria a seguinte: «O testador podo d is
por livremente ele todos os seus bons que deixar por sua 
morte.» 

A segunda pm·Le, que contém a rosLricção, seria a seguinte: 

«Quando nã.o ·.forem eontomplados no tosLamonLo. clcseen-· 
denl.es, ou, na sua falta, aseendontos do tosLaclor, incapa~es do 
prover: a propria subsisteneia ·pela menoridade ou por inva
lidez, .~nrú n. ilr,et·an(:.a obl.'igada a presl.ar-lhos alilrn.enl.o na eon
l'ormicladn elos arts. Ma a 1!-.1.-.1., preferindo esta obl'igação o::; 
cliroil.os dos lioer.loiros e JegaLarios inst,il.uiclos.» 

En l'equorer:in., portanto, prel'ercncia para a mlnha emenda 
di v i elida em duas pártes. 

E' re.ieieil.da a pl:eferenllia requerida. 

O Sr· Presideute- Vae proceder-se á voLação da emenda 
do Sr. Senador /1\t'enclos de Almeida. 

O SR. MJ~'l'BI~Lo-Sem prcjuizo da miulra emenda. 
O Sn .. •PHESJDEN'.m- ·Sorn pre,juizo da emenda ele V. Ex. 

_ O Sn .. :lHB't'I~I:;Lo- Sr. l) rosidouLu, nosLe caso, roqueiro vo-
ta~.ao uom mal. . · 

. O Sr. Sá Freire (1JU.I'({, c1wo:minha·J· a votação)- Sr. :Prc
;;_rdenl.c, vou faze.r: ligeiras con~idora(;ões a respeito da emenda 
q1.1e vae sm.· subrnoLI.ida ú eonsicloraçfio elo ~onado. V. Jl:x . 
.sabe. quo ::;o vao cleciclir uma que~Lão imnortanLissima, qual a 
da !Jhcrclade elo Los Lar .. 

O Sn.. GBNEIWso MAHQUJlS- A mais imporLanLe do Codigo. 
O Srt. .SA' II~IREmB- A mais importante do Codigo direi· 

eom o illusLro Senador pelo 1Paranú. ' · 
. AUend~m V. Ex. o o Senado para uma questão que con

Sidero grav1ssima e que não se refere á discussão da vantatgem 
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ou desvrmlag·enli ele nrJceilar-~e a emenda sobre a liberdade ele 
testar. 

Este Cocligo Civil nfio foi feito para ·receber emenda solll'e 
1 iberdade de testar ..• 

O Srt. ·PHI~SlDEN'J'g- V. Ex. est:í. disculiudo o assumpLo. 
O Slt. SA' :F1tmnr,;- Estou nllearninihanclo a votação. ]J:st.:• 

pro,ieúlo do Godigu 11i1o :t'oi Jeito p:u·a J:eceber emenda .,obre 
J ibül'dad•} do testai· e, como se tl'aLa do materia importante .. , 
grave, basta lêr as omendas sobre o assumpl.o. Nfi.o lha nellas 
duas opiniões accórdes. Ha divergencia entre os proprios au
tores ·diu; emendas. li:u . "h amo a atten(JÜO elo Senado: esse co
d igo nü.o foi :rei to para recebet· uma emenda estabelecendo a 
l i!Jel'dade ele test:u:. Hoje mesmo o Senado rejeitou uma emenda, 
quo esLabolecia o prineipio da separação de bens. ·Portanto, nfio 
púclo estabelecer· a liberdade de testar ... 

O SR. PrtBSTDI':N'J'E- Atteneão. V. Ex. está disfmt.indo a 
materia. · 

O SR. l\fETET,r.o -INiesse caso tambem m.1 pe1,;o a palavra., 
O Sr.. SA' ]!'R.Emg-:Eu estou enc::llm:inhando a votação.· 

Imag-ine V. Ex. que a:ru:mhü. lla um casamento em qt1.e apenas 
um dos ~eon,juges traz bens. Desde que uús J:•ejoitamos a sepa
·,·ação fJe ben~ e estn.belecmllos n. liberdade de Lesl::u:·, no dia 
~11guinte, exaetamente o con,iu1ge que nada trouxe póde ~dispü1.· 
do toda a 'i'oi.'Luna em proveito de pessoas all1eias ao easal. Eu 
repilo: este projeeto do Codig·o não eomportn uma cmenci:L es
tabelecendo a liberdade de testar. 

O SH. PRl~S!DBN'.L'B- Peço aos i ilustres Senadores que me 
auxiliem a eurnpril· o Reginiento. Em vez de se encaminlw.r a 
vot:icão esL:.'t se estabelecendo dis•;uss[o sobre materia já dis
cutida. 

O Sr. Mel.ello requereu vol.ação no11ninal para a emenda; 
do Sr. Mendes de \Almeida. 0;; senhm··~s que n eoncedem quei
rmn I evantar-se. ( Pa:nsa. ) 

.Foi concedida. 
Vae proccder-.se :í. ehamada. Os sen'hores que approvaren1 

a emenda que diz: '«JD' licito ao testndor dispOr como entende1: 
dos :;eus bens», dirão sim, e os que a rejeitarem dirfi.o não. 

Procedendo-se :'t elmmada, respondernm shn os Srs. Fer
roira Chaves, Amu,io Gúes, Pedro Bot·ges. Canclido :de Abreu, 
Gnbl.'iol .Salgado, !\loncle:s ele Almeida, \V::Íl:l'redo Leal, Ribeiro 
drJ Bt·Ho, Guilherme Campos, Olivei-ra Valladü.o, Luiz Vianna, 
Alcindo Guanabara, Bueno do Paiva, Metello, .Tos•~ Murtinho, 
Felip]1e · Schmidt, VicLorino Monteiro - 17; e níJo, os Srs ., 
.Lauro Soclré, Urbano Santos, Tavares ele .T..yra, :Si:;ismundo 
Gon~~alves, Goncalves J!'crrr~il'a, Bernardino Monteiro, Sii. Freire, 
Bernardo Monteiro, Feliciano 1Penna, IF1ranc-isco Glycerio, Braz 
Abrantes, A\enem· Gnimnrii.es, Gene1•oso MaTXJues e Abdon .Ba
l1tista (H). 
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O Sr. Presidente- A emenrln Jo.i npprovnrln por 17 votos 
contra 1·'1 •. 

O Sr·. Feliciano Penlia (Jlr:ln. 'ontem)- Qno vno ser vo
t.:uJo ngora, Sr·. JlresidenLe? 

O f'IL iMII~NnBs nE Ar.llmTDA- Os dO:mn iR nl'Lig·os que se l'r
fcl'em ú liberdade de testar. 

O Sn. FELICIANO .PJ,NNA -~""emenda elo Sr. 'l\fondcs do Al
meida, para a qual nós chamamos a ai.Lenr:fi.o elo Senado. or·a 
simplesmente a do m.·L. 3", porque as outrns parles viío eollidit• 
''1nn d isposiç,ões do ICod ir;o que .iú foram npprovadas. 

O ·Srt. UnBANO SAN'l'OS- DeseJe que votamos a lihorclade 
de tesf.nr, sejamos coherentes, vamos até o fim. 

0 Sn. 1\IENDES Dl' ALMEIDA-Apoiado; esta é que é a dou
trina. 

O Sn. J<'m.rcTANO PENNA-Mas as outras partes do artigo 
nada Lo cm com a liherclaclfl de testar. Vale a pena despcndm:-so 
algmn tempo em expliea(:ões ao Senado pnl'~t que não caianJ•ls 
em et'l'O. 

0 Sn. TAVARES DE LYHA -.Tú agora clevelmos ir até O fim. 
Sejamos coherentes. 

O Sn. PrtESTDEN'l'E- Eu lembro ao honrado Senador que ,i:í. 
nfío h a numero no recinto e que o IJ11ellhor é V. Ex. deixar pura 
occnsifío oppor·Luna as suas cxplicac.:ú'es. 

O SIL FEr.rcrANo PENNA- Uma vez que .itL não Uw numero 
no r·ocinto nada mais me detem na tribuna. 

O Sr. Presidente- Nüo lla mais numero no :•,!cinto. ·vou 
m:mclar pr·ocecler á chamada . 

.Procedendo-se ú ehamad;t. verifica-se a ausencia dos Srs. 
J11cl i o rlo Brazil. Francisco S:'i, Guilherme Campos. Moniz ]creire, 
Au;:mslo de Vasconcellos, Alf.redo Elli;;, Leopoldo de Bnlhões. 
A. J\~ercclo, l\fctello e Herc.il.io Luz (1.0). 

O Sr. Presidente- Responderam ú el1am:Hla apenas ::lO 
Srs. Senadores. 

N:io hr. numero; :fica adiada a votaeiío. 

EMENDAS 

N. ~ 

Ao arf.. 3", s 1.". Ro.l.l]1]1.l'l.·i))", ·-;;, (1, s "" í'\]]nj)J'.Il))fl.JSe 
§ no c' • •' " · •' ~ • >. • I',· ' · '" • , ·• • "'llJlJWHnn-se. 
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Emenda ao paragrapho unico do art. s• da Lei Preliminar:· 
Addite-se o .seguinte: «Salvo: ·1 •, a mulher brazileira qur 

casar com estrangeiro, a qual conservará a sua nacionalidade; 
2", os menores filhos rlc cstrangei·ros, nascidos no Brazil, não 
estando aquelle ao servir.o da sua nac.ão, os quaes ma~terão ·a 
sua qualidade de braúluiros, deixando tambem de segmr o es
tatuto pessoal do pae.» 

Ll\.o art . . 11 : 
Accrescente~se: «Si; t,lorém, ambas as partes tcem :i anesma 

nacionalidade, podem observar as fórmas determinadas em sua 
lei nacional.» 

N. 12 

Ao art. 13: Substitua-se pelo seguinte: «A substancia e 
os cl'i'eitos das obr~gações serü.o regulados pela lei estipulada 
pelas partes. Em falta de declaraçü.o· expressa, serflo regulados 
pela lei do Jogar em que forem contrahidas. 

. \Pn.ragrapho unico: N. I. Supprima-se. N. II. Suppr.ima
se. N. IT:I. Supprima-se. N .. IV .. Supprima-se.» 

N ., '13 
~· Lei .preliminar: 
« rColloque-.se o texto do art. H em seguida ~o art.. s•. » 

Ao arL. 18. Supprima-se. . 
. Caso se,ia re.ieitada a suppressão, accrescente-se ao .rn·t .. iS, 
depois da palavra « estrangeiro»: e o brazileiro. 

Sala das .sessões, 30 de setembro de 1912 .. 

Lei .Preliminar .. Art. :LS. Substitua-se por este: 
«Os autores nacionaes ou estrangeiros, residentes 'J"óra do 

paiz, ou que delle se ausentarem durante a lide, sendo reque-
ridos, prestarão fiança ás custas do processo.» · 

Lei ·Preliminar. Accrescente-se onde convier esta: 
« Art. ·Todo o direito é garantido por uma acção, que 

lhe serú da substancia todas as vezes que a lei desigual-a, ou 
traçar-lrh'C as fórmas. 

A acção ordinaria ó aquella cm que o autor, citado o réo, 
desenvolve o seu pedido com os respectivos fundamentos ju
rid~cos, assigna o prazo para a defesa e, offerecida esta ou não, 
ass1gna novo prazo para produc()ão das provas de ambas as 
partes, :findo o qual. com ns razões finnes que nm o outro qni-
zerem aclduúr, subirú a Julgamento. . . 
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Na nc(:.üo ~ummnria clevrm o aulm· e o l'I;O por elle cilndos 
vn· a Juizo expor· o pedido ''a dr•l'osu 1WHl os :;eu~ :l'undamentos 
e rn·oclu;dr.· a sua pr.·ova l'IH audieneias e dilhg·erreias .surleessivn$, 
clnrrtr·o de eurto pr.·a;-;o, :rindo o qunl, o .iuir. senlerwiurü. 

1:\, Pxeeutiva pr.·esupru1e direito ec.r.·Lo e titulo liquido, de
,,lal'ados Plll Jei, r•, :l'irrdo o deJJUlu que essos requisitos possam 
srrsf·.il.ar·, ,;eguir·:'t ns l.er·rrro~ da exeeu(:-ão. · 

A Pspreial tr·r·ir. a rmnr·elra que a lei indicar·. 
Enr qr.mlqum·· :w,.:•ii.n, quando o julgamento drvc-w exclusi

vamerrt'J vet·sut· ~obre mater·ia de dit'l•.ito, ou soln·e o valor ,in
l'idieo de urn titulo, podc:rn autor.· e l'IÍO rJonvir que elln ,;nlln. 
snrn mais rJ,>Jong·a ao ,iu i;-;, eom o ar·razoudo ele amho,;. 

O desenvolvimento desses preecil.o o tudo quanto não os
, 1.ivm· m•llc·~ eornpl'drendido eonsti1.uo materiu de proceRso.» 

l\0 arL. !lO: 
« AJ·I.. O m'l'o sobl'f~ a pessoa. só invalida o aeto quando 

a eon,;idr.r·nt'ã.o da •pe;:;,;oa LiveJ• sido a eansa prineipa! do nwsrno. 
:\J•I .. H·!3. RubsLilxram-.~1' a~ palavr·ns « riw olll'i:;àdo a 

restiLui1· :í. mas,;a tudo quarrl.n reeolreu» pnlas se:;uinlc•s: «firm 
obl'ig·aclo a l'rptor· o q1w ""'~"lwu e r:oneorr·er· eom os demais 
cJ'fjdor·r~s ». 

Ar·L. :1:1.8. Em vez de «proveito da m.nsRa », diga-se «pro
YCif.o d1í lndos o;; erNlor·es ». 

Al't. Aeer·egr:r•nl.e-Rn esl.e, nrrl.es do al'L. I I i: 
« Ser·ito l.iunhem mrllos os ados 1hl aliNrnçfio nu gpavaç.fio 

de bens, prlofl quar•s ;;e Lol'no o rJpyedor· iusoJvenl1.! pnr·a com o 
Cl'f•dor.· (jlll.! .i:"r. o Jraja eitado.» 

N. 35 

Ao al'L 182: 
~ !3", n. TV- Tnmhern flrm pre,iui1.o da cm11nda o'ffrrecidn: 
•r,·an;;;pm•l.e-;;;n f'str• ,•aso do pr·nser·iru:ã.n par·n. o;:; que !';fiO 

r.ontemplados nn ~ li" "'om a pr·nseriP\.'ft.o rlc 1rm annn. 
Al'i.. Hl;?, §C.", n. IX- El imine-so a palnvr·a « pharma

f'.I1Utieo::; :~> · f! a palavr·a «medicamentos» . 

.A!?L 187, n. XTV-Redi,ia-.se as::;im: «A mulher viuva, 
ou a ~r:·par·ada dn marido por· nullidnde ou annull:wfi.n do easa
Jll(•nto, ab) :10 rnr?.o~ depois da viuvc•lr. ou da separaçii.o judieia! 
dos em•pos, salvo si anl.es df! l.t•J·mirrado esse pralr.o l.iver ex
pcllirln pr•odudo dn r'orwep()iio. 

Ao nrL. J88: 

811 hsli Lu a-so por este: 
«O pnrenteseo i!legiLimo ::;r'í .<;e prí<cln 1wovar por con ris são 

r.sponl.nnr.n. rios asermclentes da pessoa impedida, que, si outro 
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effeito lhe não quizerem dar, pocleefí.o J'au~l-o em segredo rlc 
justiça. Do mesmo modo, porlrr-sr.-ha JH'OYat· a al'l'inir.larlc illi
cita pela r•onfissãn dos nscenclentr~ ou dest•endentrs da pessoa 
i'rn pnd ida. 

Suh-nmrnrla :í f'menrln. ela ,r:ommis;;iio no pnPagPn])~lO unir•o 
elo ar!.. ·t 88: 

Snt'Pr.·ima-,qe n Pmmírla, mant.irln a pnl:wrn. « J'ilinr;iio ». 

O art. 20G sub~tiLun-.qe: «O casamento celebrado no Bra
zil prova-;;n ;;ómtmLn pelo re::dsLr·o civil 1'eilo ao Lempo ria sua 
celf'ln·at;.ão (m·L. 1 0\1). 

Paragmpho unico. O regisl1·o inexistente .só pó de ser syp
priclo por JH'ovas aullwntir·.ns, da;; quae,; eonslc que o easa
menlo roi de J'at;lo er;tebr:ado com as rm·malidades p1·escriptas 
em lei. 

1:\o art. 212: 
Suptwima-se o p:u·agrapho 1mico. 

:Ao art. 217: 
Accresernte-se ao arl.irgo como paragrapllo unico: 
« Exling·ue-sc rsse direito si, correndo o prazo do art. 182, 

§ lt0
, n. H, o menoe que necessitar.· ·elo consentimento com

pletm· a mniot•iclacle ou m.nrrer.» 

Art. 228. Em vez de «A aceilo de nullidadc ou annullnção 
do casam eu Lo», ·dig·n.-sc: 

« /\.r.('iio para annuallm~ o casamento.:~> 

Ao nrt. 2li8, n. VII. 
ncdi,jn-Rc assim: E.T-C1'CC1' Jl1'0{isstí.o, .w.l1Jo qumulo esta 

dccm·1~C1' do diploma tJOn(m•idn J)O'J' ·inst i ln to sc·icnt-t('ico, pcrla
(/Oflit:o. rn·listico ou. huln.vtrial. 

Art. 2!1!o, paragmpho unico e art. znr;- ,SuhRlituam-Sfl 
poJo SCg'llill!.e: 

«'Art. Em falta de expresso. dcclnmr;ão em contmrio, 
prevalecerú o regímen da eomrnunhfí.o, relativamente aos bens 
])::tl.'a]1hernacs, nos Lrn:ddos pelo marido, aos adqm·idos na 
constancia de matrimonio, hem como aos J'ruclos e nccessões 
do todos clles.:. 

., ' I 

• 
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Supprin'lam-sc os arLs. 317 c 318, que :formam a scc(lão 
.V deste til,ulo. 

~-\rt. 2G7·- Substit.ua-se: 
« Os moveis doLacs que, cm parLe ou no iodo, constiLuircm 

o doLo, poderão ser, por clausula expressa, transferidos para 
o domínio do marido, que dar:.í l1ypoLheca de 1mmovo.is seu~ 
pura responder pelo respectivo valor. 

Pnrugrapho unico. Os immoveis doLaes nfío poderfío set• 
ohj e c to dessa transferencia. » 

Art .. 299- Substitua-se: 
«O marido, quando proprietario do dote, ou de parte 

deste, por e1Yeito da transi'erencia cffccLuada nos termos no 
.urt. 297, pódc dispor dos bens transferidos, correndo por .sua 
.cont.a Lodos os riscos c vantagens.» 

Arí. 324- Accresccnte-se como fundamento da acç:iio de 
desquite: 

«A embriaf21.1CZ habitual.» 

Art. 332- 'Reunam-se os §§ 1 • e 2•, dispondo: 
« Paragrapho unico. Si ambos :forem culpados, a mãe con

servarú. om sua compaillhia as filhas emquanto menores e os 
1'ilhos até a idade .cfe seis annos; o pae terá soh sua guarda os 
1'ilhos maiores de .seis annos.» 

.Ao art. 404: 

«Depois da palavra c:x:tens·,:va.. accrl)sccn Le-se: â .m.u.lhc1• 
casada, c... (O mais como est:i.) » ,. -. 

Ao art. 41S': 

Em vez de «do avó paterno, e não exisf;indo este, no ma; 
t.crno, diga-se: «ao avü paterno ou materno» •. 

·.A.rt. . .J.i5,.n. 1: 
«Em vez de «ao avô paterno, depois ao materno», diga-se 

«ao· avô paterno ou matemo, e na falta destes ». 

Art. 418- Ao .substitutivo já offerecido accrescente-se o 
seguinte: · 

« Paragrap1ho unico. Serão proferidas para tutores pessoas 
:ll)(lnndns, que, além de se incumbirem da guarda, protocofí.o o 
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'educncão dos menores, se obriguem, por termo, a pagar pelos 
sem scrvic.o::; os .salario::; arbitrados pelo ;juir., de accOrdo com 
a idade, capac'iclaelc e robustez physicas r.lo~ LuLelludos .. Esses 
saJ:wios serfio recolhidos mcnsalmenle á Ca1xa Economwa ern 
nome do menor, elevenclo a cade1·ncta de que constar o depo
sito ser apresentada no fim ele cada semestre ao .iuiz que lhe 
porá o v.isLo, c mandará intimar o tutor ao cumprimento dessa 
ohrigaçfí.o ,ou clestiLuil-o-ha ela tutella, quando se mostrar im
ponLual. Depois elos 1.ü annos, o meuor lert'L direito de pcclil' 
ao juiz a remoção ele sua tuLella, propondo novo tutor, ou de 

· ;reclamar au:;menLo de salal'ios, devendo dar ,justas razões para 
so1· ntLendido. Os menores rebeldes serfio enviados pa1·rL a;; 
colon ias corrccionaes. » 

Ao art. H9, n. 1, 
Accrescente-.sc: «c renda nu.nca in{el•ioi• a ires contos llc 

?'ri is nnnuacs ent' C11'1ll7'cao on 2l1'o('isllt.ío ». 

Supprimnm-sc o n. 3, do ar L. ~52, c o;; a tis. IJ.G5, "GG c 
·!07. 

Eliminem-se depois do ar L. 780 as expressões- Scc(;ão rr c penhor legal. 

N. 81 

Art.. 781, n. :r.r- Accrescentc-se: «c bem assim pelas rc
Jlnraçúes a que se refere o art. 1.207, parngrapho tmico». 

Ao art. L 295 : 
Accrescente-se depois da palavra t1·nns1:(1ú·, dm· nn .,·ecelun• 

qnita~~~Io ott ... (o mais con1o está). 
·Ao m·t. 1. 399: 
Aclclitc-sc como para:;rapl1o unico: 
«Os numeras II, IV c V não n'pplicam ;is sociorlarlcs rle 

fins nfi.o cconomicos ». 

Cl1EDI'l'O PARA PAGAMENTO .DE SOT.DO A OFFICIAES DA DRIGADA PO
LICIAL E DO CQRPO 'DE BOMBEIROS 

3•. discussão da proposiç!to da Gamara dos Deputados nu
mero 13~. elo 1912. autorizando o Presidente da Republica a 
abrir, pelo !viinistorio {lO Interior, os creditas supplementar de 
22 :S:t0$790 e extraordinatio de 18 :5:l9$600, para pagamento 
f.IC drfferenca de soldo que compete a officiacs rofol'maclos da 
D_rigacl~ Policin I e do Corpo de Bombeiros, c danrlo uuLl'ail pro
V1Clencms. 

Acliacla a vota!{fio. 



/ ANNAEB DO RENADO 

CREDITO PARA RECEPÇÃO DE HOSPED'EB ESTRANOETROS 

3" discussão ela proposição da Camara dos Deputados nu
mero JGG, de 19·:L2, autorizando o :Presidente da Republica u 
abrir, pelo l\Hnistcrio das llela(:;G•es gxteriores, o eredito sup
plemenlar de 300:000$, pal'a attendm.· iiR desper.as, no em·r·enle 
eXI!/'eieio, com a J'f)llllJ)(;ii.O de ilOSflt'clt•s iliURLl'OS um i'üJ)i:ü:;('ll
f.ao;fío de 1!:\'0Vül'liOS estJ·ang;oliros. 

Adiada a voLn.í'.iio. 

CREDTTO PARA PAG.IMEN~'O DE F.UNCC!ONARTOR .'\POSENTADOS 

3" di~cussão da proposição da Gamam elos Deputados nu
mero :1 GS, de :1912, autorizando o :Presidente da Republica a 
abrir·, pelo l\tinislerio da ]!'a.zencla, o eredito supplementar, de 
500 :000$, pa·ra attcnrler a despezas decon·entes de novas apo
sen ladol'ias de runeeionarios f'o~derae:::. 

Adiada a vota;;.ão .. 

f.TCENÇ.-1:. AOS FUNCCTONFlTOS PTJTIUCOS 

3• discussií.o elo pro.ierlo do Senado n. 7fl, de 1912, regu
lando n. eoncessão de licença aos :runceionarios publicas civis e 
dando outms providencias. 

Vem ú Mesa, ~~ lida e entra eon,junctamente cm discussão 
com o pro.ieclo a seguinte 
' .•. .! -~. • . • ·- •. • ' 

EMENDA 

Ao art. 2." rlo pl'o.iccl.o n. 7!1 entre as lettras c c rJ. incltm-se 
o segtrinte: 

« 11Y 'J'ribunal de Contas n.o seu presidente; este, aos m.em
Jwo::: do mesmo tribunal e a todos os :l'unccionn.rios que peraúte 
elle servem». 

Sala das Commissões, 1G de dezembro ele :1.91.2.-FeUc·tano 
Penna.. Presidente.- 'l'avares t.lc L111·a.- A. A:e1·cdo .-F1•a.n
eisco Sri.- Bu.e110 de Pa·iva..- .F'. Gluee1•io.- L. rl!! Bu.lhõcs. 

O Sr. Presidente- Esta emenda, sendo da Comm issão de 
Finanças, não suspende a di:::rmssfío. 

Adiada a votaçã.o. 

O Sr. Presidente- Nn.dn mais havendo a tratar, vou Ie
vn.ntar a. sessão. 
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Designo pam ot·clern elo dia da seguiu te: 

(/ • tJttrlu alrJ âs ;; huras) 

VnLáçiin em :J" discussiio da pt·oposiçií.o da Gamara dos 
Deputados 11. 1:31, de IOil.2, auLor.·izando o Pre~idenl.e da Hepu
hlicaa a abrir·, pelo ~\PinisLerio do Interior os crecliLos suprle
menl.ar..· de 22 :8Mi$700 e extraorclinal'io de 18 :5Hli)Hi00, para 
pagm11onto de di:rrercn.ç:a de soldo que eornpete a oiiiciaes re
rm.·Hmclos da Bt·i~g·acla Policial c .elo Corpo ele Bombeiros e 
dando outras providencias (com pm·ecer f'avravcl da C'utn
•Jn-iss!io de F·inanças) ; 

VoLa(;.ão em 3" di~cussfLo da I•t·oposi~,fío da Car.nal'a dos 
Dupul.ados n. :Ui;:i, ele HH2, auLori:mndo o P1·esidcnte ria Rc
publirm a aln·i·t·, pelo. i\linisl.erio das Jlelaçúes ExLel"iores, o 
eJ·eeliLo supplementar {]C 300:000$, para attcnder iís clcspezas, 
no co.r:!'C.mLe exercicio, com a mcepção ele hospedes illustres cm 
representação de governos estran1geiros (co·m, parecer /'avora
vel da Cormrdss!io ele F·itnanças); 

Votação em 3" discussão da proposi1;.ão da Camal"a dos 
Deputados n. 158, de :1.!112, autorizando o P r·csidente ela.. lle
puhliea a abrir, pelo l\linist.erio da :J!'awncla, o credito sup
plemenLar· de 500 :OOO!j;, para attender a despe;ms cJe,;ol"·l'enLes 
ele uova:=; :vposentadorias de l"unec.ionarios Jedcraes (cum TJl!l'e
cer j'a·voravcl da Conmâsstío de INnnn[:as) ; 

Votação cm :3" discussii.o elo pro.iecLo do Senado n. 7!1, de 
J fH.2, regulando a concessão ele lieença nos i"unccionat·ios pu
h! icoii civis e dando out1•as provideneias (o/'lcrecido 11ela Com
uâss!io de Finan(:as e com emenda da rnesrna) ; 

Continuação da 2" discussão {]a proposi,cr.'"io da Gamam dos 
Deputados n. 250, ele 1!l12, :l"ixanclo a l"orça naval para o cxer
eieio ele 1013 (com 1JW"eccr {avomvel da Cornndss!io de Mari
nha c G'll.erm e soú1·e a emenda do Sr. A:::e1·edo) ; 

3" diseussfí.o cl<t provosi()iío ·êla Gamara dos DopuLacloii nu
muro ·.107, de '1012, i"ixanclo a despeza (]O M:inisl.er.io da Fazenda 
para o cxerek.io ele J.!J.t:l (co111. JW1'ece·r r.la Comrnü-s!iu de F·i
ltct'll(:as c emendas approvadas ern 2" discuss!io) ; 

Diseussiío uniea da Olnenda da Gamara do~ DopuLados ao 
projecto >CIO Senado, n. -1:3, de 1012, que autoriza a concessão 
de um anuo ele licença, com todos o~ vencimento~. ao Dr. Enéas 
:Arrochellas Gaivão, ministro do SupJ•emo 'l'ribunal Militar 
(com 2Jarece1: {avor.avel da Commisstío de Finanças). 
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(2" pw•lc ás 3 horas on antes) 

ConLhma~\ÜO da vota~.ão em 3" discussiio t:!tt proposi•.;ilo da 
Camum dos DepuLads n. 1, de 1912, decretando o Uoidi;;o 
Civil Brazileiro (com 2Jareccr da Comrn;issüo Bspcc'ial soúru as 
emendas CtJn'cscntadas c ollereccnclo outras c voto cm ~·eparado 
du Sr. illon·iz Freire)., 

Levanta-se a sessão ás 5 horas. 

174" SESS"lO El\1 i7 DE iDEZEMBitO DE iüi2 

PllllSIDENCIA DO 811. PINHEIRO MACHADO, VICE-PHESIDEN'l'J.l 

· i hora da tarde, presente numero legal, abre-se a sessão a 
que concorrem os ::lrs.: Pinlheiro Machado, Ferreira Chaves, 
Araujo Góes, J?edro !l3iorges, ·Crundido de A])reu, .Gabriel Sal
gado, Indio do Bruzil, LaUJ'O Sodré, Urbano Sruntos, Mendes do 

. Almeida, Francisco Sá, '];avares de Lyra, Cunha Pedrosa, "\,Y.al
i'redo Leal, Sigismundo !Gonçalves, Gonçalves Ferreira, 'Ribeiro 
de Brito, Guilherme Campos, Oliveira Valladão, Luiz Vi::mnu, 
Barnardino Monteiro, Nilo Peçanlla, Sá l!"J.•eire, Alcindo Gua
na])ura, Bueno de P.aiva, Bem1ardo Monteiro, l!'e!i.ciano Penna, 
~\.ll'redo Ellis, Francisco Glycerio, Leopoldo de iBulllões, Braz 
~llirantes, A. tAzered.o, Metei! o, José i\Iurtinho, ,Generoso Mar
ques, J!'elipe Scllmidt, Abdon Baptista e Victorino Mon
teiro. (38.) 

Deixam de cOnll)llrecer, com causa justificada, os Srs. Sil
~·erio Nery, Jonathas Pedrosa, Arthur Lemos, José Euzebio, 
Itibeir,o Gonçalves, Gervas1o Passos, Pires J!'erreira, 'l'homaz 
Accioly, Antonio de ·souza, Gomes H.ibeiro, H.ayiUlundo de Mi
randa, Coelho e Campos, J'osé •M'arcellino, H.uy Barbosa, 1\Ioniz 
J?,reire, J,oão Luiz Alves, Lourenço J3·aptista, l!'rrun:cisco l)or·
tcl!a, Augusto de :Vasconcellos, Campos Salles, iGonzttga Jaymc, 
;Alencar Guimarã·es e Hercilio Luz. (23.) · 

E' lida, post.a em discussão e, sem debate, approvada a 
acta da sessão anterior. 

O Sr. 1 Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
O.ffitcios : 
Do Sr. i o Secretario da Gamara d,(}s Deputados, de :l.G do 

co:t·rente, remeLtcndo as seguintes proposi,çõcs : 

N. 197-1912 

O Congresso Nacional l'esolve: 
Art .. 1." .A receita g;eral da llepublica dos Estados Unidos do 

. Bra:dl é or,(!ada em 108.382:884$888. ouro,· e :350.067:000$, 
papel, .c a .destinada ;,í! applicaçüo .especial .cm 23.73{Y:O.QO$, 
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ouro, c 17. SríO: 000$, papel, •CJUC serão realizadas com o pro
dueLo do que :l'ur arrecadado dentro do exercício de 1 !H3, sob 
os seguintes tit.ulos: 

Receita ordinaria 

I 

Hli:NDA DOS 'l'IUBU'l'OS 

Jmp08f.o de importação, de eutrada, saldda c csLnclia de 
navios c addicionacs: 
Ns. 

:L. DirciLos de imporLacão 
para consumo, de ao
curdo com a tarifa 
expedida pelo de
creto 1n. 3.617, ele 19 
março de 1900, •c.om 
as modii'icacões in
troduzidas pelas leis 
ns. 1.14.4., ele ::!0 de 
dezembro de 1903; 
1.313, de 30 de dc
xembro de . 1!J04; 
1.452, de 3·0 de de
zembro de 1905; 
i.G:LG, de 30 de de
zembro de :l 906; 
1.837, de 31 de de
zembro de 1 9 O 7, 
2.32:l, de 30 de de
zembro de 1910, e 
2;524., de 31 dezem
bro de 1911, c mais 
as segui~tes altera
ções: 

Quinina e seus saes, 
thymol c naphtol B 
- classe ii 4 da '!'a
rifa, pagarão dous 
($002) por gramma; 

:A!s chapas de ferro 
« American lingoti
~·on ~ e destinadas ú. 
fabricação de boeiros 
moveis para estradas 
de ferro, e, bem as
sim, os rebites e pa
a:-afusos do mesmo 
ifcrJ;q p_ara !:r:tontagem 

Ouro 
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das chapas em b.o·eiro, 
pagarão $020 por Jd
log'l.'amma, na razão 
de 20 %, ulasse 2u" e 
rwL. 70-1 ·ela 'l'arii'a vi
g·errLe; 

O enxofre, em .uy I irn~ 
dros ou eanuclos, ar
tign 7ü.!, elasso 2G" da 
•rarii'a vig-e·n!l.e :vi
gmít $005 por kilo
gramma na ral':ão de 
:10 o/o; 

c-\: mu:n·Leig·a de cuco, 
fica classificada no 
arl,. 12:3 da elasse !l" 
da '.l.'m·.iJ'a, para pa
gar a l.axa ele 2$-100 
JJOI' kil.ogramma a 
razão de 50 o/o; 

Lapis- g1·ossos p a L' a 
carpinteiros c para 
desenhos · ou para 
escrever- n. Hi:3 c 
castões para pennas 
de escrever (canetas) 
n. :35-2, ela ~eari'l'a, pa
g•;u.·fí.o mais :3,0 ·o/o 
elas l.axas nes La es Li
puladas; 

Olleo ele peLroloo im-
. puro, clá.ro, c desti- . 

. nado tL cornbusLfí.o 
in Ler na de motores, 
pagar{t deli: r é i s 
(:ji(HO) por kilogram
m a, ral':ú.o de 50 o/o ; 

:Graphitc ou plomba
:gina ou ltni.:ria do 
chumbo 'negro ou em 
pú paga.r(L quaLro
cen Los rüis ($-100) 
por· kilogJ:amma, ra
zão de 50 %; 

Saneo:> de papql im-
. permeavel desl,ina-

dos ao acondicio•nla
menLo de assucar o 
o u ta· o s produ elos 
agr ir:,o•l as, p a g a :r· ã ·O 
8 o/o ad ·valorern; 

Ouro Pa,Pel 1 



Ü~ eal'i.Õt!S pu~l.aeS e al
JJIIIIS plwluf.n.·apllicos 
contendo exclusivu
Jtwult! visLa$ do Bm
z i 1 pagm·üo mil c 
q u i 11 III u 11 L o s rt!is 
(J:iHíOO) por kilo-
~p·,unHm, L·azãu de 
Hí o/o; 

· Discos pat·a :::•t'illliO--
. S pbolws e scnwllwn-

tcs: 
~implcs- com :;t:ava

t;.rw de sons t!i!ll. unm 
st5 l'a~:c, ki logl'arnmo 
J $500, peso IJrulu, ra
zão J 5 o/o.; 

Duplo;;- com gTava
cr~o de sons nas duas 
faces, kilogl'auuno ~:;;. 
peso b l'U to, razão 
Hí o/o; 

Pe1·tew;as - kilogl'am
mo :!$, peso bntLo; 

Os pi'OS[Jcct.os, cartazes, 
cal'Lões, destinados 
CXtli liS Í'\'ltllWIHLc a ser
virem . de aunundos 
c ü. d islrilmic;ão gra
luiLa pa~;arão 150 r:éi;; 
pot· kilog1:arnma, ú;· 
I'UZÚO de J 5 o/o j ü OS 
CJUt! Live·t·cm cstarn
pus -as taxas do nu
mero GO.í. ela Tarifa; 

Lenha um achas clcs
tinai:la ao consumo 
paga r ú quinhentos 
1·úis ($500) por mc
l.t·o eubko, r a z;.i o 
5 %; 
Cimento ronmno ou 
de l'orLland e seme
lilantes n. ti~5 da 
elase ~o da tarifa pa
ga rú a taxa desta re
duzida de 25 %.; 

Peldspatho n Quartzo 
pa.ga.t·ão 15 rr)is por 
kilogl'amma, l' a z ã o 
25 o/o; e o cryliLo pa-

Vol. VIII 

' 

4G5 

0l11'1> 1'a11el 
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.-

ga~·á 50 réis por· ki
logramma, r a z ã o 
25 %; 

Os tijolos refratarios, 
especiaes, typo gran.
dc, não classificados, 
pag·arão M$ por mi
lheiro, razão 50 %, 
continuando os tijo
los refratarios, com
muns, typo pequeno 
sujeitos aos direito 
de -1.8$ por milhei~o. 
razão 50 .% n. 620 da 
'l'arifa; 

"'-o art. -1.65 da 'l.'arifa, 
classe 15", accres
·cenLe-se depois de 
Esc.ossia, ·O seguinte: 
- ou ,fabricados com · 
um ou mais fios de 
algodão torcidos ..... 

;.:,. 2 %, ouro, sobre .os nu
meros 93, 95 (cevada · 
em grão), 96, 97, 98, 
100 e 1,01 da classe 7" 
da tarifa (cernes), 
nos termos do art. 1 • 
da lei 111. 1.-1.52, de 30 
de dezembro de :1905 

3 . ll:xpediente de generos 
liv.res de direitos de 

consUJm;o ......... . 
;í. Exqpdiente de capata-

ZlaS •..... , ....... . 

1:í • Armazenagem, il'i.cando 
isentas ·nas Alfande
gas do Hio Grande, 
PeloLas e Porto Ale
gre, nté seis mezes, 
as mercadorias desti
nadas aos paizes vi
zinhos, e até dous 
mezes as m e r c a
do rias destinadas ás 
localidades b r a z i
loiras da fronteira 
de conformidade com 
as instrucções que .o 
Governo Federal ex
pedir para acautelar 

0lll"O · I'apol 

98.8-1.0:000$000 168.100:000$000 

1.3-ii:000$000 

L 850:000$000 

' ............. . 
3. 150 : 00<0$000 

1.700:000$000 
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o deposito, trwnspor
te e entrega das mes
mas, processado nas 
alfandqgas o respe
ctivo despacho si as 

mesas de renldas não 
estiverem habilitadas 
a fazei-o .......... . 

G . 'l'axa de estatistica .. . 
.'7. Impostos de phaTóes, 

se·ndo ab.olida a co
branca nos portos 
dos rios e lagoas onde 
uüo houver plharóes, 
salvo quando, para 
mwndar esses portos, 
for necessario pene
trar barra ou porto 
que tenha pharól. .. 

8. DiLos de docas ...... . 
D. 1-0 o/o sobre o expedien

te elos generos li
vres de direitos ...•. 

ÜllrO P"pcl 

• ••• o o o • o o •••• 

•••••••••••• o •. 

II 

300:000$000 
180:000$000 

' .. 
·--

'Í. r:iH: OOIJ$000 
G31:0U0$000 

IMPOS1'0 DE CONSUMO (llEGIS'I'IlO E 'l'AXA) 

1 o. Sobre fumo.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 7 .!rOO: 000$000 
:1.1.. ::i obre bebidas, inclusi-

ve ·vinho de cwruna, · 
f.ructas e semelhan-
tes, de accõrdo com 
o art. 20 .da lei nu-
mero 2.321, de 30 
de dezembro de 1!HO . . . . . . . . . . . ... . !J.000:000$000 

12. Sohre phosphoros. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 11. 000: 000$00ü 
:1.3. Sobre o sal, reduzida a 

10 réis por kilo-

1. -í. 
15. 
1ü. 
17. 

:IS. 
1!J. 
,2.0. 
.21. 
9'> 
W-• 
23. 
~·i. 

gramma .......... . 
Sobre calcado ......... . 
Sobre velas .......... . 
Sobre perfumarias ... . 
•S o b r e especialidades 

pharmaceuticas ... . 
Sobre vinagre ....... . 
Sobre conservas ..... . 
Sobre cartas ele jogar. 
Sobre chap:éos ....... . 
Sobre bengalas ....... . 
Sobre teci c! os ........ . 
Sobre vinho estran-

ge.~·rQ .• .••...• _._._ •.•..••. 

• ••••••• o • o ••• 

o o .• o •••••••••• 

O O o O O I o o O O O O O o' 

o o o o ••• o •• o ••• 

I o O o o O o o 0 o o o o o 

• •• o ••• o •••• o • 

• •• o •••••• o •• o 

. .............. . 
0 O O O O I O O 0 O O O O O .............. 
• o •••••••••••• ' 

....... • .. • ...... • .. 

3.150:00D$000 
2.100:00<0$000 

1!25::000$000 
1.050:000$000 

1.200:ü00$000 
300:000$000 

2.130: 000$000' 
3GO:O.Q0$000 

2. 300 :000${)00 
40:000$000 

13.700 :·0!10$000 

5.800:000$000 



:30. 

,\NNAES DO SENADO .J 

III 

l.L\ll'OS'l'O SUJJHE CJHUUJ,AI)ÃO 

llll[lu~Lo du ·::;ui lu •••••• 
lwpo~lu di.! Lnlll~purle .. .. ~ 

Ouro 

JU:UOU$UUU 
. ............ "' 

ll\·LPOS'l'O soum; A !lENDA: 

liuposLo soÜL'I.! ~ul.1sidio::; 
1.! veru;i 1 ucu tos a ra
:i.fiu du :! 'Yo sobre Lo
do~ us ::;ubsidio::;, IJ 
~ul.ll.'u Lodos os vunci~ 
IIIUIILOS (]Ue excede
J'efl1 de 3 : OOü$ un
•nuae::; -ou 250$ men
::>aes, :l'icando isentos 
do referido imposto 
u:; vencimentos até 
:; :1.11.10$ an.nuues, co
lH.'al.ll.lo-se n imposLu 
sobre .os que excede
J'nlll t•ss:l. i 111 porLaiL
cia a pe11as sobre u 
~~xee:-;~u .......... _ .. 

Dil.n sobl.''·' 1.1 ·CI.Illl:illlflu 
do _agua ............ .. 

DiLo de 2 :y~ sohi.'IJ os 
dividendo::; dos titulas 
de ~~ompanhias ou so
eicdacles tmonyma.s ... 

.I.> i Lu sobl'IJ e asas do 
· spu1·t·s ele qualquer 
espccie ua OupiLal 
li'cderal ........ ~ ... . 

Ouro 

;:)G:UUU:i'UOU 

. ............. . 

.............. 

................. 

v 

;:)0.0UU:OUU$UUU 
:J.000:000$000 

l!nvol 

:1 . 0011: OII0$0Ull 

3;1UO:OU0$00U 

~. 00'0: OU0$000 

G:000$000 

ll\lPUS'ru SUBIU: LO'l'EJ\!AS 1°EDEl1AES E EfsT,\.DUAES 

31. Jmpo~Lo de :l lf~ o/o so
hre o capital dus lo
J.erias fcderacs e 
5 o/o sobre o das es
taduaes ...........• • • • • • + ........... . 

'·' 

1. soo :000$000 . ·- - .. 
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VI 

001'11:1 R !1F:NOAS 

·:12. Prr.mi.oR rir. rlr.po~iLoil 
-,mJJiieos •....•••.. 

:J:~. '.l.'axn. judü~Ütl'ifL ...... . 
~~;,. '.l.'axa de n.fm.•i(;fi.o do !Jy

Llronw Lros •..••.... 
:1G. llo11das ]<'edern.cs do 

'.l.'el:t·il.m:in do "l\e1:n. 
:11i, 20 % snb1·c a oxpor·Ln.

'.ifi.O da borr:wha no 
•rorri.torio do Aere .. 

Om·n 

• • o •••• o •••••• 

o o o ••• o ••• o o • o 

• o •• o ••••• o o • o 

•••••• " o • o •• o • 

•• o • o ••••••••• 

TI 

Rcn das patrimo1ri :tf!S 

nos PP.OPnTOS NACIONAF:S 

37. fi()lnda do proprios nn.
e.i.onin.os •.•.••••• , ••• · 

38. Idem da Villln. Milita1· 
Doodoro ·--:·:· ., ....•. 

•••••••••• o ••• 

.• ............ . 
II 

DAS FA7.F:NDM'l DA TJNTÃO 

3fl. llo1Hh da Fa7.omln. do 
San l.n. Cru r. c outras 

11 O. Proclncto do arrcnda
men.Lo das areias mo-
11 ar. i tü~us ............ . 

'!,L Pr.íii'OS do Lm•,1:onos de 
n1nllinhn: ............ -~· 

rqz,. Ln.ur.lomios • ,· •••.•••••• · 

............... 
III 

1,88:888~888 

, O' O O I O O I O O O o O O O 

rv 

0 O O O I O 0 0 • O O 0 0 O 

I'upel 

:10 ;tMIO:fHIIlll 
1 :HJ :ll(ltl$0011 

:.!:OflOiJ;OOO 

;lO : IH)fliJ;IIOO 

:1.:1 • GOO : OOO:j;OOO 

' ... 
·• '. \> 

1.70 :000:[;000 

.tiO :000$000 

30:000:[;000 

GO:OOO~OOO 
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III 

Rendas Industriaes 

4.3. Renda elo Correio ;Geral 
ele neeôrclo com os 
clisposiLivos de n. 16, 
elo nrt :t 0 , da lei nu
mero 2.2:10, de 28 de 
dezembro do 1909, 

_pagando $010 por 5,0 
grarmmas a eorres
p.onacncia da ou 1Ja-
1'a as repartições ela 
estatisLi:ea dos Esta
elos e $010 por 30 
grammas as revistas 
e mais impressos or
ganizados pelas se
eretarias dos Estados 
ou repartições subor
dinadas para expe
dição para os Esta
dos .ou paizes estr:m
geiros e obseil'vaclas 
as segtüntes dispo
sições: 

a) A eorrespondenteia ofrfi
cial da União pagará 
as seguintes taxas em 
sellos oi'ficiaes: 

ü.l"Jieios 50 réis por 25 
grammas; 

l\Ianuscriptos e amos
tras, 50 réis p.o•r :1.00 
grammas; 

Impressos, 10 réis por 
100 grammas. 

u) J)agn.rão as taxas acima 
estipuladas· as. insti
tuicões :que se acham 
no gozo de franquia. 
postal. 

c) A correspondeneia do 
servico postal tran
sitará independente 
de taxa ou de sellos 
de accôrdo com o 
disposto no regula
m:cnto ela ,Qonve:nr.ão 
l) . osta.J. · 

Ouro Papel 
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d) :A corres'pon'dencia, em
hora com a declara
ção de serviço publi
co, só serú. con side
rada official, pt1ea o 
effcito da reducção 
das taxas, quando ti
rver o carimbo da re
partição expeditora e 
os funccionarios -
remeLtenLe e destina
tario- forem indi
cados pelos ['CSpecLi
vos cargos e nunca 
pelo nome. 

c) Quando houver suspeita 
de fraude, será con
vidado o destinatario 
do objecto a abril-o, 
para ·veirifaçii.o. 

l) A acquisição dos sellos 
of:ficiaes será! feita 
a dinheiro, á bocca 
do .cofre. 

o) O govel'lno ' publicará . a 
lista das instituições 
equiparadas a repar
tições publicas, para 
o effeito da reduccii.o 
das taxas, mas só
mente no i•nterior do 
paiz, sendo inclui
das: a Sociedade Na
cional ·de IA.griculturo. 
e . sociedades conge
neres dos Estados, as . 
bibliothecas publicas 
da União, dos Esta
dos e dos municípios, 
o Instituto de Pmte
áccão •e :Assistencia á 
Infancia do Rio de 
Janeiro, o. Instituto 
Historico e Geogra
pihico . !Brazileil'o, as 
Lig-as :contra. a tuber
culose desta Capito.l, 
Bahia, Pernambuco c 
Rio de Jooeiro, o.sso
cio.ções e sanatorios 
de S. Paulo, n Socie-

Ouro 

• 

.. 

r~pcl 



dnde Coucord ia elo 
P r o p a g; a n cl a Sul
Amerieana, a Fcde
J'Ut;iio das .\ssoei:t~:õc•s 
Uotnnwt·eiaes do Ht·n
zil, a Lig·a da ln~l.t·u
et~.ãn I!Jil I' e rua 11 JIJ LWU, 
o Tn~til.uLo HiMot·ien 
Geograplt ieo do .i'ol'"
un·m:bueo, o :Instituto 
Lie P.roteer;.ii.o e .Aissis
J,encia A J nJmwia do 
llcei I' e c bem assim 
a •cOJ'J'f'Spondencin, 
puiJiicat;.ões e sr•rneu
l.t!,; I'CIIH'LI.ida;; pc•]as 
:\S~OC Í U()ÚCS Jlu l.'llCS 
;ís suas eon~;-üner·ü~ o 
tamhrm a r:OI't.'f\Spnn
rlenei n do Con;.;·t·l.'sso 
de :C:P.og·t·apllia n so 

t•emtit· na t:idado do 
Rüe i f;• em st• Lt• m h t'O 
de HH :3 .. · 

h) A eOI'l'CSiiondrmeia ol'fi
'cial elos Estados e 
muniei pios eon l:inún. 
su,ieitn. :í. taxa actual. 

·i) IGoznt·iio elos :l'avm·cs dn. 
Jet.Li'a c .os papeis 
cntl'l:erncnl.cs ao :l'óro 
t:riminal, remcf.t.idos 
J)•!las nutot.·iclades cs
taduacs :~!s auf.oridn
dos Jr!dCt.•acs; c bem 
às;;i:m os mappaR. elo 
J•o:;ist.ro. civil quando 
remo !.Li dos s imu Jt.n
ncamcnto ú repnrLi
~:ão dr! ·esLat.ist.ica es
tadual o Jedcral. 

j) Os nloros ol'ficiac:;; dn 
União rmncttido~ J)C-.• 
lo Cmweio :f'ienm Ru
oicitog a JH'emios re
duzidos ele l;í. o/o •••• 

o't~. Dita dos •relcg:raphos, 
.fixada. · n. Lnril'n. se
guinte: 

a) •ra::m fixa- GOO rt'is por 
grupo ou J'r·aeorw de 

Om·o 

'I 

.............. 10.000:000~000 
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100 pnlnvr·as, limita
do, salvo quanto aos 
nl'firJ.iaros, o maximo 
rle 2011 pn la•\Tns pm· 
telegrnmmn. 

b) Taxa varinvel- JOO l'l)is 
por palav.r·a. pa1·a os 
tel~rammas entre 
estar;ües do mesmo 
l!:sLado, bem. eomo 
para a eorecspon
deneia troenda entre 
c;s Laçües I iJhitr.·op h os 
Si tu adas j)I.'OXÍIIITO da 
da l'J•.o•o•t.eira dos Es
tados, .exeluindo-se o 
DisLrieLo Fedcl'al elo 
j)(~•l•eu t·so Luxado em 
geral, bem como o 
'J:.riang·uio l\lirwii'O do 
pill'llUl'SO l.axndu elos 
Lelcgr.·ammas dos e 
pat·a os Estados de 
Goyaz e l\latLo Gros
so; 200 r.éis paro. os 
telegrammas dirigi-

. dos a estações do ]l}s
tado limit":·opllc ou 
immediato, qua!ndo 
ligado;; dirccLamen1Le 
pela rêdc tclcgra-

. phicrt; c 300 réis 
po1: 11al:wrrt .quando 
mn.ior o numm·o elos 
Estados, · mantido o 
abatimento ele 75 % 
de que @ozam os go
:-.•crnos cstacluaes. 

c) Taxa de Imprensa-
25 ·rüis por palavra, 
qualquer que seja o 
numero do Es.taclos. 

d) Taxo. mbruna- 500 · r1!is 
por tr:logrammn. aLé 
20 palavras c 200 
réis por grupo -ou 
:l'racção do :1.0 J)aln
vras excedentes, in
cluídos na eategoria 
elos tclcg'l'ammas· ur
banos os Lroenclos Cll-

Ou~o 

4·73 

r~pel 
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tre a Capital Federal 
e as localidades se
gui•n:tes: Nictheroy, 
Jletr.opolis e oubras 
cidades de verão si
tuadas nas circum
vizinhanças da Capi
tal J!'ederal, ilhas si
tuadas na habia do 
llio ele Janeiro; bem 
como os trocados 
dentro de qualquer 
cidade e •entre a ca
pital de um Estado e 
o seu porto de m:a.r, 
no mesmo Estado; 
GOO réis por tele
;g.ramma até 20 pala
vras e 600 r.éis por 
grupo ou fracção de 
20 palavras exceden
tes trocados na mes
ma localidade entre 
estações da Reparti
ção Ge:ral dos Tele
graphos e outras ad-

. ministrações em tra
fego mutuo. 

e) Taxa inter-urbana-· 500 
· réis por telegramma 
até 20 palavras e 200 
réis por g.rupo ou 
fracção de 10. pala
v:ras excedentes en
tre localidades situa
das no mesmo Esta
do ligadas directa e 
simultaneamente por 
linhas f e d e r a e s 
e outras estaduaes, · 
municipaes ou par- · 
ticulares. · 

. f) T a :x: a semaphorica
Mantida a de um 
fraruco por telegram- · 
ma, além da ta.."ta do 
percurso electrico, 
;quando houver, e a 
de 5$ mensacs · para 
a assignatura de avi
sos marítimos dentro 

Onro l?apeJ 

:I 
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do limito do UJm ld
lometro. 

(!) Taxa radiotelograplhica 
- Seis fra'Ucos por 
teJ.egramma até 10 
palavil.'as e 00 centi
mos por pala'Vl'a ex
cedente, comprehen
dicla nessa taxa a da 
tmnsmissão entre a 
estação costeira e a 
estação telegraphion 
ú. qual se achar, 
aquella directamente 
ligada, cobrando-se 
tambem a taxa do 
percurso electrico, 
quando houver, á ra-

. zão de 25 centimos 
por palav.ras. 

h) ~L'axas telephonicas
Assignaturas tele
phonicas: .50'$ por 
semestre, pago adt
a;ntadamente; con
versação telephoni
ca: 500 réis por cin
co mrnutos; idem 
entre Rio, Nictheroy, 
.Pctropolis e There
zopolis: 2$ p,or cinco 
minutos e mais 1$ 
pelos cinco ou fra
cção excedente; pho
nogramma: 500 réis 
por · 20 palavras e. 
200 réis por grupos 
ou fracções de 10 pa
lavras . excedentes. 

i) Taxa pneumatica- 300 
réis por carta. 

il Taxa exterior- Redu
zida a um franco por 
palav.ra a taxa ter
minal e a 75 centi
mos a taxa de tran-
sito; mantidas a de 
25 centimos para o 
scrvioo de imprens:l 
c as que vigoram cm 
Vil'LUdC dos COnVCDIÍOS 

Ouro 

1·75 

Papel 
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••• 
r.om ns udmin istra
l.;ür~s plnLinas, bom 
eorno a de um :I'J•anco 
JIOI.' ie]Cg'l'arnma n L'ú 
::lO pala\'l'as en Lt·o as 
e~La()õc•s ll'l'nnt.eiras 
nadonacs e as suas 
JimiLrophes esLran
g-eil·as, vigora11do pa
ra os tr~legl'aphos dos 
govm·nos do Chile o 
.Boi ivin. as taxas <JS
tabolccidas 'nos con
ve·D:ios com a Argen
Uua c o Uruguay. 

!.:) Taxas divers:1s .._ 1\Itan
Lidas: a. de 25$ a,n
nun.cs pa1·a os endc
I'(H;os l'o.•g.isLrados ;a de 
500 rl?is por eúpia de 
1.elngJ·anmla interior 
at,) 30 palavra:; ou 
frae()ií.o• de :30; c a ele 
50 Cientin1os por eú
pia eletülegran-ima ex
terior ati~ 100 üU 
1'raec,:.iío de 100 pala
vras. 

l) 'Os 1.elcgrammas, para . 
que poRfiam ser ac
lleitos c transmitti
rlos ol'fieialmcnte pc
Ias estações telegra
phicas da Reparticão 
1Gcral dos Telegra
pll os e das estradas 
de :ferro da Unifi.o 
d e v e m preencll er, 
alôm elos requisitos 
rlo ~ !1" do n.rt .. IO:l c 
rim; arts. 1 !13 c 105 
I)O clc:crof;o '11'. !1.:J..l8, 
de 27 de novembro 
de 1!1:1:1, as eoneliçüos 
seguintes: 

I, trazerem a ussignn
tura rlo expcditor se
guida ela indicação 
do cargo publico que 
este exerc·e, de modo 
qu c se possa :fncil-

Ouro Papel 

,. 
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rnou:Lc verH'ieat· si se 
LmLa de uul.ol'idncle · 
:l'ecloral autm·izada a 
Jazer uso do tcle
grapllu ol'1'kiulrnmlJLe; 

H, o nome do desUnu
Lal:.io igualmente se
guido da indiea()ão 
elo cm·go publico 1'e
cleral. 

ut) }.i::; auLoriztLçúes ele ct uo 
trata o pm·agl'aplw 
unieo elo art. ·103 llo 
rcgulmnenlio· dtt Ite
partirJão GN·eal elos 
'rolc~g'l·ap1hos vigoru
J:ão ·para cada oxer
eiclü unicamente, ca
ducando a 3'1 ele de
zembro. 

' I. No eorL·m· elo mez de 
dezemlmn, os diver
sos m inisterios re
mettcrão U;O ela Via
rJiiO, umm !is t~t rr:om
plel.u dos i'uncciona
rios que devem fazer 
uso o:l'.ficial elo tele-

. gl'aplro rnro an no se
gu inLe, indicando
Jiles 'li '1101110, e o 
cargo e ttion:cla quan
do v os s i v -e l os 
clesLina~::u·ios a os 
q u a e s ordinaria
:rwn Lo se dirigem. 
No eorrenle exorci
cio essa . lista será 
organizada em ;ja
neiro. 

II. As altel:a()úos clesl.a 
lista, rhrr.·ante o anuo, 
sm:fl.o HoUI'ien.das •ao 

.l\Iirn.isl.erio ela Viaçiio, 
que dellas dul':l. eo
nhecimcnto :í Re
partição (l-oral elos 
~l'elcgraphros. 

n) Os tc!cgrammas que i'o
rem cantra.ri os ás 
disposiç.õcs cm vigor, 

477 

Ouro· 
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e CJUO não dOIVam por 
isso ser considerados 
oHiciaes, serão re
me LLidos ao !\Uniste- . 
rio da Viacão, que 
providenciará ,o pa
gamento, •como par
ticulares, por parLe 
do funccionar.io ICJUC 
os tiver assignado. 

o) si decorridos dous me
zes da data da noti-
1'icaoão, não tiver 
sido a reparLicão in
de:rnnizada da im
porLancia desses tc
legrammas, ·será sus
penso ao funccionari.o 
o direito de usar 
officialmente elo tele-
gr.apho .......... ,. .. 

.l[j. Dita ela Imprensa Na
cional e D·ia1•io Of-
ficial ............. . 

. h.G. Dita da Est.rada de 
Ferro ·Central do 
Brazil ............. . 

-17. Dita da Estrada de 
Ferro Oeste de IMi-
m:as ..•..• : ••..••.. 

48. Dita da Estrada de 
Ferro do Rio do. Ouro 

·-i o. Dita do ramal ferroo 
de Lorena a Piquete 

íiO. Dita da Casa ela Moeda, 
s c n d·o gratuita a 
cunhagem da moeda 
ouro ............. . 

51; Dita dos arsenaes .... . 
52. Dita ·dos institutos dos 

Surdos Mudos e dos 

Quro 

8'70:000$000 

.............. 

O O I O o o O I o O O O o o 

•• o •• o •••••••• 

••• o ••••• o •••• 

• o ••• o o ••••• o o 

• • o ••••••••••• 

•• o •••• o •••••• 

1\!eninos Cég.os ..... . • o •••••••••• o • 

53. Dita do Instituto .Na
. cional de Musica ... 

5-í. Dita dos Collegios Mi-
li tares ............ . 

55. Dita da Casa de Corre-
cção .... ; . · .... · ..... . 1 

5G. DiLa arrecadu. nos con
_s)l1Ud9.S. •• , ••• _. ,__,_. __ •• 

•••••• o ••••• o ~ 

•••••• o ••••••• 

1 . 500 :·000$000 

Papel 

' 8.700:000$000 

250:000$000 

32.800:000$000 

3.300:0.00$000 

:lG0:000$000 

20:000$000 

: :,,. 

50:000$000 
10:000$000 

:10:000$000 

:10:000$000 

250:000$000 

iC:iJ00$000 

•, ,~. ' 
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57. Dita da Assistencia e 

GS. 

i:í!J. 

:Alienados ......... . 
Dita do LaboratorLo 

Nacional de Analyses 
Contribuir~'ão das com-

panhias ou cmprezas 
de estradas de f·crro, 
das compa'Dhias de 
seguros, nacionaes ou 
estrangeiras ...... . 

llgCEI'l'A EX'l'R.AJODINAIUA 

00. 
üL 
02. 

0._, 
•J • 

M. 

05. 

lVIonLepio da 1l\Itaríuha .. 
Dito miliLar ......... . 
DiLo elos empregados 

publicos ........... . 
Indemnizações ...... . 
Juros dos capitaes na-

cionaes ........... . 
Remanescentes dos pro
. mios dos bilhetes de 

loteria ..........•. 
Oli •. Idem de industria e 

profissões no Dis
. tricto Federal e no 

Territodo do Acre ... 
07. ContribuiofLo do Esta-

do de S. Paulo, para 
pagamento de juros, 
rumortizaoão e respe
c t i v a s .r.:ommissões 
do emprestimo de 
;C 3. DOO. 000 ....... . 

Ouro 

.............. 
o o o o •••••••••• 

.............. 

3:000$000 
1:000$000 

10:000$,000 
50:000$000 

300:000$000 

. 0 O 0 ,O O O O O o. 0 0 0 O O: 

.............. 

2.523:!)!)6$000 

Papo! 

. --
. . HO :000.$000 

185:000$000 

2. 000 :•OO.Q$000 

294:000$000 
700:000$000 

1.14.0:000$000 
1.500:000$000 

50:000$000 
-~ 

..· 30:000$000 

.7. 000 :000$>000 

Total .. • .. . .. 108.382:884$888 350.007 :·000$000 

RENDA COM APPLICAÇÃ:I " 
ESPECIAL 

:1 • Fundo de resgate do pa.:. 
pel-moeda: . 

1." H.enda em papel · 
proveniente do ar
rorudàmcnto das es
tradas c! e :ferro da 
União ............ . 

2. P,1·oducto da cobrança 
ela divida activa da 
:Uniã~ .em paP,el ..•. _ 

.............. 500:000$000 

:· • ··--·· •• • .•. • .• -·-. -· .!' ;_·~ i .000.:000$000 
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3." Toda;; e I] UlWSlj Uel: 
I' :l'lll d a ~ ~wentuu:es 
J.ll'l:uuJ.Iidas ·um pt~l"-d 

. J.." :Os saldos quo Jo
l't'IIJ apm·ados no ut·-
eameHLo .......... . 

G." Diviclondo das tw
eüus doo d3auco do 
iJkazil pertoucuutes 
ao 'J~husom:o ....... . 

~. Fundo de gurU!n•Lia 
vapel-moecla: 

L" Quola de ti 'Yo, ou t·o, 
solH'C todo::; .os direi
Lo::; clu i:m:porta!,'.úo 
ptli/.'ll t:OUSLIHIO ••• , •• 

~." CoiJl'UfliJa da divida 
. a diva, um om·o .... 

::!." 'J'odus e quuesquur 
r· u •!li d a s cvonluaes, 
um ouro .......... . 

3. }\tndo para a caixa de 
rusg·utc das apoliucs 
das estradas de forro 
enuampadas: 

At·t'ellllamen J,o elas mes
mas estradas de Jcwru 

,J. J.i'uuclo de anlot·L:izaoão 
dos l!fllprcsLimos in
tcr·u.os: 

J." l11!t:l~i La pl'OVIJlliente 
da ve·ncla ele genm·os 
e de proprios na-
cionaes .......•.... 

2." Saldo ou excesso 
clliLl'U o t·ecehilncnLo 
e as l'eslituicüos .... 

G. -Fuudo elo montepi.o dos 
cm]H'cgaclos publicas, 
novos conll'ibuintcs, 
decreto n. s.no.J, diJ 
·Hi ele ag.osto clu :l!H 1 

G. Fuuclo dcsLinado ús 
oJJ 1:as do mollwra
.meutos elos portos, 
exccu Lados ú custa . 
da União: 

Hio de Janeiro .. , ..... , .. 
JJah ia .................. . 
Jleeil'e ................. . 
llio !Grande elo Sul. ...... . 

Ülll'O .. · .. · 

.............. 

o • o ••••••••••• 

O 0 0 0 0 0 O 0 0 o 0 O 0 I 

1 !1. 000: OOU~OUU 

:!O : u.oo$Oou 

:.!0:000$000 

o o O o O o O o I o o o o o 

················ 
o o o •••••••• o o • 

ü.OOO:OOO~OOO 
70ü: 000$000: 

i !lO O :000$000 · 
1. iOO :000$000' 

' 
Pólpul 

:.!.tiU0:000$000 
I 

2.000:000$000 

;] '000: 000$000 
.. . -· 

50:000$000 

tí.OOO:OUU$000 

800:000$000 

3.000:000$000 



l)a,·ahyLa ............... . 
_ Cearít .................. . 
Pat•a·mi ................. . 
Hio Grande do No1•tc .... . 
1\f.aL·an h ã.o\ ...........•.•. 
San La Calhari•n:a ......... . 
J~spirito Santo ........... . 
MaLlro Grosso ........... . 
Alagõas ................ . 
Amarra.r;ão ( Parnahyba e 

'J.'uto ) . . ya •......•••• 
Araca.iü ................ . 

Oul'o 

30 : OOü$000 
JS0:000$000 
180;000$000 

:. o : 00.0$00•0 
:[20 :000$000 
J 00 : OOO:if;OOO 

ri0:000$000 
J00:000$000 
100:000$000 

;. o :0.00$000 
40:000$000 

'l'otal . . . . . . . . 23.730:000$000 17.850:000$.000 

Arl. 2." As isenções de direitos aduanicros. de que l.t·aLa 
o regulamento que baixou ·COm o decreto n. 8.592, de 8 de 
mat·~~o de 1911, Jicam rcsLI'ietas a1os seguintes easos: 

I. Aos mencionados nü art. 2" das disposições prelimi
nares da Tarifa das Alfandegas, §§ ·1" a 21, 23 a 28, 31 a 33, 
34 e 36. · 

II. Ao cal'vão de pedt•a e ao oleo de 'peLrolco bruto ou 
impuro, eseuro, pr.oprio para combustível e destinado para 
este fim, tão sómente, quando impo.rtado por ou para emprezas 
de navegação, estradas de ferro e industrias que :consomem 
vapor, para uso ·exclusivo das mesmas, as quaes pagarão a 
taxa de 2 o/o de expediente sendo a entrada e applicação 
fiscalizadas pe!.o Governo e ficando, nos demais casos, rumbos 
os combustíveis isentos de direitos de importação, mas sujeitos 
ao pagamento da taxa de 10 o/o de expediente.· 

:nr. A's emprezas que gozarem da !Clausula de isenção em 
rvirtude de contracto anterior, sendo, porém, vedado incluiJ-a. 
em novos, ainda que os fornecimentos, ou modificar os exis
tentes, para a i·nclusão de tal clausula, sob p·ena de ser esta 
considerada •nulla. 

IV. ·Aos adubos naturaes ou artificiaes que 1não possam ter 
outr·o uso ou applicação: sulfato de potassio, chlorureto• de 
potassi•o, kainit, sulfato de .ammonio, superphosphato de calcio, 
escorias de Thoma.r, guano animal e artifiCial, salitre impuro 
do Chile e as misturas de adubos contendo potassa, acido phos
phorico ·e azoto os quaes gosarão tambem de isenção da taxa 
de expediente, e, bem assim, os machinismos e apparelhos des
tinados ás 'imprezas de adubos de origem animal. 

Art. 3." Os ob,ieclos mencionados no art. 2" das prelimi
nares citações, § § :l • a 8" 11 a 16, 18 a 20, 26, 25, 31 a 33, 3·4 e 36, · 
gozarão tambem da isenção de expediente de que trata o art. 560 
da Consolidacão das Leis das Alfandegas. Os d·() § 33 do mesmo 
artigo pagarão 2 o/o. • -- • · · ·· · · 

~<\.rt. 4." Na expressão livre de direitos, ou livre de direitos 
nduaneiros, consignada em .lei, decreto especial' .ou contracto; 
r;ó se comprehendem. os direitos de impoL'tacão para conilumo; 

'~.nu M 
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A isenção de quaesquer outras taxas só torú. Jogar se na lei, 
decreto especial ou contracto . estiver expressamente .consi
gnada. 

:Art. 5.• Ficam supprimidas as reduc(!ões constantes da lei 
n-. 2.524, de 31 de dezembro de 1011, que não estejam expres
samente mencionadas nesta lei. 

Art. 6.• O material destinado ú primeira installaoão pu
blica de luz, forca, viaçtio urbana, 'excluído o material des
ti-nado ás installações parti-culares, ,abustec,imento de agua, 
rêde de esgot.o, calcamento, inclusive britadores, c saneamento, 
embelezamento, motores respectivos e rôlos c ·Compressores para 
macadamização, incineracão de lixo, melhoramentos e con•ser
vacão de baDras de portos, pontes, estradas de ferro e viacão 
electrica, destinada a laboratorio's de analyses, para cqlonias 
correccionacs, prisões com trabalhos, materiaes destinados á 
11raticagem dn portos c desobstrucçúo de baixios c canaes. 
para· ser applicado pelo !Governo dos Estados e municípios, . 
i'll1clusi'Ve o DistricLo. Federal, áJ requisição de·Ues, om suas 
obras feitas por administração ·OU contracto, pagarão 8 o/o do 
seu valor,, que entenderá ser o commercial ou da i'actura, 
quando se tratar do material 11ara saneamento. · 

Art. 7.• Pagará igualmente 8 o/o sobre o valor o mate!'iai 
fluctuante para o serviço de navegação dos rios c lagõas da 
Republica. . 

Art. s.• Continuam em vigor as reducçõcs mencionadas no 
art. 2", alinea II, da lei n. 2.524, de 31 de dezembro de 1911, 
excepctuado os artigos comprehcndidos enbre os materiaes de 
custeio e sobresalentes de que trata o § 35, .art. 2", das dispo
sições preliminares das Tarjfas das Alfandegas, por estarem 
isentos de direitos aduaneiros. 

Art. 9·.· A's casas e institutos de· caridade e assistencia pu
blica gratuita -será concedido o abatimento de 9>0 o/o sobre as 
taxas da Tarifa vigente .para as drogas e medicmnentos em 
geral; folhas, sementes, plantas, flores, fructas e raizes mediei .. 
naes; para instrumentos e apparelhos cirurgicos, apparelhos e 
instrumentos physicos, especiaes ao tratamento medico e desin
fecções,. aos. curativos de Lister, aos artefactos e fazendas crue 
não tiverem similar na produccão nacional, de nlgodlí.o, lã c 
linho para uso dos doentes e assistidos. 

A:rt. 10. Continúa em vigor o m •. .II do art. 3• da lei nu
mero 2.524\ de 3f de dezembro de 1911. (Pagará 8 o/o sobre o 
valor todo o material importado pela « Municipality .of Pará 
Improvements, Limited; destinado ao serviço de esgotos (sa
neamentó)· da cidade de Belém.) 

Art. 11. Quer para as isenções de direitos, quer para os 
abatimentos e 'reducções, consignados na presente lei. serãn. ob
servadas as !formalidades e condições do decreto n. S. 592, de 8 
de marco de 1911. · 
· · · .A!rt. :1.2. As isenções. constantes dos §§ .26 e 32 do art. 2• 
das Preliminares da Tarifa são da. competencia do M'ir.i;;t.ro da 
l_azenda e as. demais .di), df:>s inspecto_res das Alfandes.a . .;. 
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Art. Ú. As pecas de mobília avulsas, desarmarlm:. pr.garfi.o 
o triplo das taxas das pecas de madeira Roi.as, co11.servada r. 
mesma razão da Tarifa. 

Art. 14. Fica revogado o art. 26 da lei n. 2. 524, de 31 de 
dezembro de 1911; mantidas as disposicões anteriores a essa lei. 

Art. 15. As reduccões constantes da presente lei, com ex
cepr.ão das relativas .ás casas e institutos de caridade, serão 
calc.uladas sobre o valor oi'i"icial c;uando a mevcadoria tiver taxa 
fixa na Tarifa e sobre o valor commercial quando tarifada ad 
valarem. 

Art. 16. São autorizadas as mesas de rendas federaes da 
fronteira a despachar objectos conduzidos por passageiros em 
suas bagagens, os quaes, não podendo ser considerados .de com
mercio e estando dispensados de factura consular, são sujeitos 
a direitos, desde que o valor dos mesmos não exceda de 320$, 
sendo, si exceder, remettidos á alfandega mais proxima. 

Art. 17. As expressões <t dinheiro em conta corrente :1> ou 
outras equivalentes, usadas •como prova de solucão ou amorti
zação de divida, bem como os avisos de recebimento de quantias, 
sob qualquer fórma, correspondem a recibo para o effeito de 
obriga·r ao devido sello, sob as penas da lei, ás pessoas cujos 
nomes figurarem nesses documentos. . . 

A.rt. 18. Ficam isentos do imposto do sello as cambiaes 
emittidas pelo Banco do Brazil, as operações que ·realizarem os 
ba;ncos de custeio rural, organizados sob a fórma cooperativa de 
credito, bem assim as caixas ruraes ou urbanas que se fundarem 
sob a fórma cooperativa de credito e sob a base da responsabi
lidade pessoal, solidaria e illimitada, visando mais ·facilitar e 
desenvolver o •credito agrícola do c;ue lucros directos aos asso-
ciados.. · 

Art. 19. Ficam tambem isentos de qualquer seno propor
cional a -constituicão de bancos, hypothecarios ou agrícolas, e as 
obrigações ao portador (dcbcnturesQ por elles emittidas, uma 
vez que taes estabelecimentos sejam ou tenham sido 1:Cundados 
com a cooperacão e immcdiata fiscalização dos Governos da 
União ou dos Estados, afim de fornecer >6. lavoura auxilio de ca
pitaes. · 

Art. 20. Permanece em vigor o art. 7• da lei n. 1.837, de 
31 de dezembro de 1907, reduzido a •quatro mezes o prazo de 10 
ahi concedido. · 

Paragrapho uni-co. O Presidente da Republica informará 
ao Congresso em· sua proxlma reunião da execução deste pre-
ceito legal. . 

Art. 21. Ficam obrigados os fabricantes de mercadorias 
::mjeitas a imposto de consumo á applicação de rotulas em seus 
productos, nos quaes se declare o nome· do fabricante ou em
preza fabril registrada na estação fiscal competente e situação 
nas fabricas : · 

a) as fabricas que venderem artigos acondicionados em 
casos, nestes fa;rão gravar em tinta .indelevel ou a fogo aquellas 
declarações, fic!l!ndo sujeitos á rotulagem por unidades, os pa
cotes de velas, de phosphoros, os maços de cigarros, os p_a(lot~~ 



484 AN.NAES DU SENADO 

de J'umo c todas as demais unidades tributadas, como so.ium: 
bengalas, chapéos, .sabonetes em barra ou de qualque!' J'oitio, 
especialidades pharmaceuücas, etc.; 

b) os tecidos nacionaes·de quaesquer generos i'icam sujeito~ 
apenas ao rotulo declaralorio de- Industria brazileira: 

c) aos industriaes que na vigencia desta disposição legal 
derem sabida aos seus productos das ·:rubricas sem se acharem 
devidamente rotulados, sc:n·ão appli,cadas as multas estabelecidas 
no art. '122, n. 3, lettras d e a, do regulamento annexo ao de
c·reto n. 5 .890, de 10 do fevereiro de I-90ü. 

Art. 22. As taxas a cobrar pelas cartas de saude serão as 
seguintes pagas mediante sello adhesivo: · 

a) para navios estrangeiros (a vela ou a vapor) 10$000; 
b) para navios naeionaes (idem) 5$000. 
Art. 23. Fica supprimida a exigencia do despacho nas al

fandegas e mesas de rendas da Jlepublica das bagagens elos pas
sageiros que se destinam ao exterior . 

. A,rt. 24. As embarcações entradas em domingo ou !i'eriaclo, 
ou depois de :l'echado o expedien.tq nas al:l'andega.s, poder·ão ser. 
despachadas na guarda-moria!. assignando os agentes ou consi
gnatarios termos de r'espónsabiliclade pelos impostos, clespezas 
ou multas em ·que incorrerem os referidos navios. Esta dispo
sição aproveita aos navios que entrarem c sahirem no mesmo 
dia. · 

Paragrapho unico. O termo a que se 'refere este artigo do
verá ser liquidado dentro de 48 horas utcis, sob pena ·de ser 
cassada esta faculdade aos relapsos. · 

Art~ 25. Os navios que entrarem nos .portos da Republica 
para ref,rescar, receber mantimentos, deixar naufragas, doentes 
e arribados; pagarão :e 2, como unico imposto. 

Art. 26. A cobrança das licenças pela Municipaliãade do 
Districto Federal, uma vez que tenham relação com o imposto 
de industria e profissões, não será liquidada som que soja apre
sentado o documento de que este imposto :l'oi pag·o no Thesouro 
Nacional. . 

Art. 27. Fica elevada a 10 o/o a tolerancia a que se refere 
o art. '108 do actual regulamento dos impostos ele ·Consumo para 

· differenças entre ,quantidades de sal consta,ntcs do manifesto e 
as verificadas na descarga. · 

Art. 28. O warrant pagará o sello fixo de 300 ré is, quando 
fõr endossado pela primeira vez, ficando assim equipruraçlo ao 
recibo das mercadorias depositadas nos armazens geraes ao co
nhecimento de deposito para cffcito fiscal. 

Art. 2ü. Fica revogado o art. 19 da lei n. L313, de 30 do 
dezembro de 190~. pagando, .porém. todos os navios que entl•arem 
pela barra do Rio ele Janeiro, a titulo de conservação do· porto,. 
a taxa ele um real por kilogramma de mercadoria embarcada ou 
desembareada, exceptuadas as de produccão 'nacional e o carvão 
de pedra, .que •ficam isentos. · ... 

Art. 8'0. Continüa em v.igor a autorização. dada ao Governo 
.pa:ra adoptar uma t:wifa differ·encial p::ira uril ou mais goneros 
de J)roduct•ão-'cstrau··ei'l'a podendo a l.'edu:cr·ão atliw·it até o • ' 'i o ' -< :1 o 
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Iimite de 20 o/o, limite que para a farinha ele trigo ser;1 elo até 
30 o/o, e J:eduer,,ão (;ue se,ja compensadora de concessões feitas a 
generos de pJ.•oelucr;ão bmzileka, como o café, a herva-matte, o 
assuear·, o aleool, o cadn, o J'umo e o algodão. 

Art. 31. O imposto ele pharol set•á cobmelo f!lll our·(} no 
cambio de :27, assim como o de doca. 

Art. 3:2. Fica equiparada a Laxa de importar;ão de vehiculos 
de tracr;.ão animal para o transporte r.le passageit·os e llUI'I:\'aS
arts. 308 e 80ü ela Tarifa- •á taxa de automoveis. 

Art. 83. l!'i·cam sujeitos a direitos ele importação os rebo
cadores, lanchas e mais embarcações !Jonstt·uidas uo ostt·an
geiro e que arquewt·em m~nos de 200 toneladas, quando impor
tadas para trafego nos portos. 

Art. 34. Sert't restituído aos xarqueadores nacionaes, como 
compensação dos direitos all'andegarios que gravam certas ma
terias primas indispensaveis á indus!Jria do :xarque, a impot•
tancia de 20 róis por kilogramma de :xat·que produzido e ex
portado, ficando o Poder Executivo autorizado a fazer para este 
l'im as necessarias ope1·ações de credito, até ·1. 000:000$0100. 

Al'L. 35. Contin(m em vigot· a disposir;ão do art. 8", para
grapl1o unico ela lei n. 2.210, de ~8 ele dewmbro de 1909. 

Art. 3G. Nenhuma restricrjãO poderá sor csLabüledda á en
trada e ao commeDcio, na Capital Fedei'al, de generos ou merca
dorias procede.ntes dos Estados da União. 

Art. 37 .. Os beneficias resultantes de ~uotas lote,ricas en
tendem-se prescriptos pata terem o destino determinado na lei 
11. 2. 321, do 30 de dezembro de ·191.0, e no decreto n. 8. 597, de 
8 de março de 1911, desde que as instituições beneficiadas não 
os reclamem dentro do prazo ele cinco armas, a contar da data 
em ,que os mesmos forem recolhidos ao Thesom·o, á sua disp::>
sição. 

Art. 38. No art. 757 da Tarifa das Alfandegas, depois da. 
palavra «desarmadas», accrescente-se: e).lcluidas as portas, .ia
nellas, caxilhos, calhas, 1Columnas o tudo quanto não c01nstitua 
pr:lpriamen te peça para o esqueleto das construeções. 

Art. 39·. O expediente a que estão su.ieitos os generos livres 
ser'.Í. pago nas mesmas especies que os direitos de importaçã,, 
para eonsumo e incidirão nas m.esmas penalidades nos easos de 
did'.l'erença verificada na respectiva conferencia. 

Art. lf0. A expedição de valores em dinheiro por via postal 
será feita em sobre-cartas de papel tela da taxa de 300 réis, que 
serão fechadas com la,cre e fecho especiaes fornecid:ls pelo Cor
reio, estando. incluidos nessa taxa o regisúi·o e o recibo destina
tario, sem pre,iuizo do respectivo premio e a taxa do porte. 

Art. ld. O decret:l n. 5. 9!)0, de 10 de .fevereiro de 190ô 
(imposto de consumo)., será observado IJOill as seguinte;; alte

. · racões: . 
a) no § 7" do art. J", supprimam-se as palavras-- irulicad? 

cm. do.çes rncdicinacs; 
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b) no art. 2", § 2•, ás aguas denominadas syphão ou soda, 
accrescente-se: · 

« ••. e semelhantes, xaropes de limão, gr:>selhas, gomma, 
etc., proprios para resfrcscos ~; 

c) rno art. 2•, § 2•, as taxas do ámcr ,?icon, hitter. feJ·nct, 
branca, vermouLh e bebidas semelhantes :lwnm alteraclas pela 
seguinte fórma: 

Por litro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $300 
Por garrafa ........ .'. . . . . . . . .. . . . . . . . . $200 
Po~ meio litro........................ $·150 
Por meia garrafa. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . $1 00 

d)' no art. 2", § 2•, as taxas· da ceJ•vo.ia elo baixa :ro.r'mon-
tacão ficam alteradas pela seguinte fórma: 

Por litro.............................. $075 
Por garrafa .............. :. . . . . . . . . . . $050 
·Por meio litro ......... :.. . . . . .. . . .. . . $038 
Por meia g3!r'rafa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $025 

e) ao art. 2•, § 2•, aecrescente-se: 

Aguas mincracs naturaes, para mesa, gasosas ou não, di) 
procedencia estrangeira: 

Por litro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $04 O 
Por garrafa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $030 
Por meio litro. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . $020 
P:>r1 meia garrafa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $015 

() 1110 art. 2", § 9", a taxa do acido acelico fica alterada peln 
segumte !fórma: · · 

Acido acetico, solido: 
Por 250 grammas ou fracção .......... . $'L 50 

Acido acetico,' liquido : 
Por litro ............................. . 
Por garrafa .......................... . 
Por mei:> litro ....................... . p . . f o r meia garra a ....... ·.. .. .. . .. .. .. .. $200 

. fJ) fica estabelecida a taxa P·r·oporcional para o meio litro 
de vmagre e de todas as bebidas tributadas; . 

h) no art. 2~, § :1.2, na lettra a. accrescente-se, depois da 
palavra- algodao, c ·na lcttra b, depois da palavr;:t- nu1tm·irr: 

« ••. enfeitados ou não ~; 
i) suppr:imam-se as palavras- c) Com 

co~ertura de qualquer tcddo, en-
fettado com renda, {1•anja on bor:-
dados .............................. . 

.i) chapéos pa.ra cabeça: 
1$500 



Pam. IIOIIi()ns ·o meninos: 
u) de palha d:> Chile, Perú, Manilha, se

melhantes, até o preco de 10$000,., 
b) de lã ... ·, ........ ,. ................ . 

"I•) no ar L 2", § á"- Sal: accrescente-so: 

$500 
$300 

· · O c111Ciri.lrêla cie sodio·, refinado ou pmificaclo, nm labora
t.orios chimicos, destinado oxc:Iusivamente {Í ;;,.,g:... d,..~ pro
(iüctos das fabricas de làCtiaini:>S, pagará a taxa de ·10 réiS por 
250 gramrnas ou l'raccão, podendo sahir dos laboratorios em 
saccos dtt oub1;os envoltorios semeihantes, com o pes::> pelo 
me nos cl e 50 lulogrammas . · 

Art. 1.2. As taxas do imposto de consumo sobre as perfu
mwrias e as especialidades pba:rmaceuticas são as seguintes: 

Productos cujo prec;o não e:'Cccda d'e 5$ a duzia, cada uni-
dade 20 réís ~ 

De mais de 5 àté 10$ a cluzia, cada unidade 40 ré is. 
De mais de 10$ até 15$ a duzia, cada; unidade 60 réi::. 
De muis ele 15$ até 25$ a· duzia, cada untdade 80 róis. 
De mais de 25$ aLé 45$ a duzia, cada· unidade 100 róis. 
De mais de 45$ até GO$ a duzia, cada unidade 200 réis. 
De mais de 6'0$ at1~ 120$ a duzia, cada unidade 500 réi~. 
De mais de 120$ a duzia, cada unidade 1$000. 

Art. 113. Paga;rá S % do vaio r o material importado pela 
Santo. Cn.sn. ela Misericordia de Fo:rtaleza, Estado do Ceará, para· 
montagem de uma lavanderia a vapor destiun.d·a n.o uso exclu-
sivo da mesma Santa Casa. · 

Art. lt4. Pagn.rfio sómente S % sobre o vn.lor bdos os 
apparelhos c ac<cessorios destinn.dos ex:clusivarrientn :is n.ppli
cações industriaes de n.lcool, como força, luz e a;quecimento · . 

.A!rt. /15. Pagará 4 ·o/o do vn.lor, quê será o da factu•ra., o 
material escolar pura escolas publicas primn.rias gratuitas, 
iinportn.do pelos governos dos Estados, do Distri-cto J!'ederal e 
dos municipiôs. . 

Art. IJ.G. As gn.rrafn.s destin::i.dn.s no acondicionamento de 
a'guas mineraes naturaes, qurundo importadas ài·r'ectamente 
pelas emprezas que n.s explorn.m, gosarão de um n.batimento de 
50 o/o sobre. as ia:"as das tarifas n.ctuaes. . 

·Art. 47. Aos ·mai:lhinismos e aooessorios destinados aos 
estn.bclecJmentos de fabricas de i"lithe•.t'.u r;~rtí n:·p ~;cada a ta-
rifa de S % ad valorem. · 

. Art. 48. Pn.garão 8 o/o do seu vn.lorl os machinismos e 
pertences de primeira instnllação, importados para individuo;; 
ou emprezas que se propuzerem a desenvolver as applicações 
do n.lgodão e de •fibras auimaes ou vegetaes no fabrico de li
nhas de carretel e retrozes ou utilizando os mesmos productos 
em industria-s ainda não exploradas ou .sem congeneres no 
paiz. . 

Art. 49. Pn.garão /f % do valor commercial os artigos 
especificados no § 35~ do art. 2° da Tarifa nos termos do 
mesmo paragrapho. 
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A!r'L GO. Pagarão tambcm 8 % orl valormn as •r:üet~ns co
nhecidas sob a dunorninação ele «•Gêrea AmeJ•iéána :~-, consis
tente em um quadrilutero formado por oJ'ios ·(JUe se cruzam 
horizontal e verticalmente, inclusive os respectivos moil·õr•s de 
:fm·r·o ou de madciJ.•a; quando impo•J·tudos pót· at:n·'ieultores Oll 

. criadores. . 
. Art. 51. No art. DSü da 'l'arifa, t:lcpois das palu,vr·a;; 

«boml:ías a vapor», accrescente-se: « l'Jydraulica e de at• 
quente». 

Art. 52. Só podet{L o Governo usrur das autorizações 'Para 
abertura de creditas const0!11tes da lei de orçamento sem verbas 
especii'iocadas, ou das autorizações concedidas por leis espe
ciaes, no segundo semestre do exercício c dentro do excesso. 
verificado sobre o orçamento da trenda aN·ecadada rio primeir·o, 
e por ella .calculada para o segundo, emí;uanto a f{leste .não> 
for conhecida. Esta disposit;:.ão não comprchende os creditas; 
supplementares componentes da tabella iB' e os ,que tenham poe 
:l'im de attender a serviços de caracter urgente .. 

Art. 53. As companhias de segutros, associações de pe.:.. 
culios e pensões. e sociedade congeneres pagarão, para fisca
lização: 

1 •, em· relação '<l.OS premias de seguros terrestres e ma
rítimos 2 % ( dous POl' cento) sobre os que :forem arrecadados 
por seguros effectuados durante o exercício; 

2", quanto aos premias de seguros de vida., peculios, pen
.sões e renda vitalícia, 2% (dous por cento) sobre os que· forem 
arrecadados durante o exercicio; 

Paragrapho unico. PO·l' conta da renda. dessas contri
buições proverá o Poder> Executivo sobre a melhor fisealizaçã.o 
das mesmas companhias e sociedades. 

Art. 54. A dotação a que se refere a lei n. 2.321, .de 30 
de dezembro de 1010, § 12, lettra j, •n. 1.5, em vez de. subvenção. 
ao gabinete electr'otherapico, etc., 210 :000$ diga-se «Para ma
nutenção e cu'steio da assistencia -.ís crianças pobres, :f'undadru 
no mesmo instituto em 2 de marco de 1•9>11, 20:000$0100. » 

Art. 55. Não será .permittido nas alfandegas e mesas de 
rendas o despacho de mercadorias impol'tadas para o consumo· 
do Brazil, sem que os seus donos ou •consignatarios •apresentem 
a primeira via da :factur·a consulaJr, salvo si requer>erem assi
gnatura de um termo de responsabilidade pela apresentação· 
desse documento dentro do prazo improrogavel· de 90. dias; ·fi
cando, assim, derogado o n. ·i do art. 23 do decreto n. 1 .. 103, 
de 21 de novembro de 1903. · · · 

§ 1." Haverá. um lh~ro especial, devidamente num,erado e 
rubricado,. para làvr·atura de termos de responsabilidade, que 
serão numerados, e dos quaes constarão, ú vista da primeira 
via da nota de despacho, depois de paga, a importancia total, 
em ouro c .papel, dos .diot'eitos e taxas, bem como o numelro e 
data da referida nota. ' 

§ 2." No verso da .primeira via da. nota, a: ·4ue deverá ficar 
pregado ou collado o requerimento, o empregado i•ncumbido de 
lavrar o t.erll1o é ol111'igado a deciO!r'ar, :\. tinta· vermelha: «As-

:!1 
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Rignou termo de responsabilidade, nesta data sob n. para 
apresentação da primeira via da ·factur·a consular~. Essa dr.
ülaraoão poderá ser feita por meio de ca.r"imhn e se<ni assignarla 
pelo respectivo empregado. . 

~ 3." Sob pena de rr.spongahilidade pe;;soal do eonfer·ente 
<lo sahida, apurada em qualquer• tempo e punida com a ;;us
pcnsiio por tres dias e perda· dos respectivos venüinwntos,
:rtEmhuma mercadoria será desembaraçada sem que da nota 
.cJo despacho conste o cumprimento do § 2". 

§ -!." Findo o prazo improrogavel de 90 dias o .empregado 
·encarregado do livro çle termos de r·esponsabilidade é obrigado 
a fazer a eommunicar.ão desse faeto ao inspector da alfandega, 
que imporú aos donos ou consignata·dos das me,r·cador·ias a 
multa de 50 o/o sobre a importancia total dos direitos e taxas, 
constante do termo respectivo. 

Essa multa dever•d. ser paga dentro de 48. horas. proce
dendo-se á sua cobrança execu•tivamente, si não fõr effectuado 
o pagamento dentro daquelle prazo. 

:§ 5." Effectuada a cobtrança da multa, amigavel ou ex
ecutivamente, sent a respectiva impor·tancia escripturada em 
-receita eventual-, dando-se immediatamente baixa no termt> 
de responsabilidade eom declaração de haver sido cobrada a 
multa. · · 

§ 6." Apresentada a faetura consular, dentro dó prazo. de 
90 dias. será logo dada baixa no termo respectivo, indepen
dente de petição, mas por meio de despacho do iin·spector da 
alfandega,, na PI'opria factura, dizendo: «De-se baixa no termo 
de· responsabilidade-». · 

Na factura o empregado respectivo de.clararú: ~Dei baixa 
no termo de responsabilidade n. ~. datando e assignando. 

Art. 56. Não poderão se:r despachadas nas alfandegas e 
mesas de rendas da Republica as mercadorias que houverem 
soffrido tr'ansbordo em portos estrangeiros, sem que se,iam 
acompanhadas de certHicado de transito passado .pelo respe-

. ctivo age:nte consular, o qual deve:rá conferir com a J)l'imeira 
via do eertifi<cado de c;ue trata o decreto n. 8.517, de 1 dc 

. fevereiro de 191i. 
Art. 57. E' o P·l'esidente da Republica autorizado: 
I. A emittir, como antecipação de receita,: no exercício 

desta lei, bilhetes do Thesouro até a somma de·30.000:000$, 
·que serão resgatados· até o fim do mesmo exercício. · 
· TI. A ;receber e restituir de conformidade com o dispoRto · 
no art. 41 da lei n. 628, de 1:i de .setembro ele 1851, os' cli:
nheiros provenientes dos corres de orphftos. de bens de de
funtos e ausentes e do evento, de premias de loteria:s, de de
positas das caixas economicas e montes de. soCicorro e dos de
positas de outras origens; os saldos que Tesultarem do encontro· 

. cl.as ~ntradas com as sahidas pode:rão ser applicadQs ás amor':" 
t1zaçoes dos emprestimos internos ou os excessos da •J"estituiçõcs 
seJ•;io levados a halanco do r.xercic.io. 
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III. A cob1·ar do imposto de importação para consumo 3G 
ou 510 %1 ouro e 50 ou 65, papel, nos termos. do ar,j .. 2", n. 3, 
Iettras a 'e b, da lei n. 1.5-1.2, de 30 dtl dezembro de 1905. 

A quota de 5 o/o, ouro, da totalidade dos dilreilos de im
portacão p!lJrá consumo, será destinada ao fundo de garantia, 
0 imposto em ouro destinapo ás despezas da mesma na,tureza, 
e 0 excedente será convert1do em papel para attender· os dos
pezas desta especie. 

Os 50 o/o ouro, serão cobrados cmquanto o •cambio se man
tiver acima de 16 d. por 1$, dul!'ante 30 dias consecutivos, _e, 
do mesmo modo, SÓ deixar~o de SOf cob'rad?S depOiS que,, pÇllO 
mesmo p-r'azo, elle se mantiver ab~1:--:o de 16 d. Par.a o eilei_to 
desta disposição tomar-se-1m a mf:ldla da taxa cam~:nal durante 
30 dias. 

Si ·o cambio baixar de 16 d. ou menos, cobrar-se-hão do 
imposto de importação sobre as mercad()lrias, de que trata a 
lettra a, 65 o/o em papel e 35 em ouro. . 

IV. A restituir ás municipalidil.des os direitos de impor
tação que indevidamente lhe houverem sido cobra·dos, durante 
a vigencia da lei n. 2.321, de 30 de dezembro de 1910, art. 27, 
n. XIII, pela introducção do material destinado .a ob:ras de sa
neamento· e abastecimento de agua·, feitas por. administração. 

· V. A cobrar para o fundo destinado ás ob'ras de melho
ramentos dos portos, executadas á custa da União : 

·1 •, a taxa de 2 %,, ouro, sobre o valor official da impor
tação do po:rto do Rio de Janeiro e das alfandegas do Recife, 

· Bahia, R.io Grande do Sul, Maranhão, Ceará, JUo Grande do 
Norte, Parahyba, Espírito S;mto,, Paraná, )Santa ICatharinà, 
Matto-Grosso, Alagôas, ·:Amarração (Parnahyba c Tutoya), Ser
gipe e em outras em CUJOS portos faça ohras de mel.boramento,;, 
nos termos do decreto n .. 6.368, de 14 de fevereiro de )1007, 
exceptuadas as mercadorias de que trata. o n .. 2 do art. 1 o.; 

. de-vendo a importancia arrecadada nos portos cujas obras .não 
tiverem sido iniciadas, ser escripturada no . Thesouro, sopa

. radamente, para ter applicação ás mesmas obras opportuna-
mente; ·· · 

2•, a taxa ele uni a cinco réis :por kilogramrria ele merca .. 
dorias que forem ca-I'regadas ou descarregadas segundo o se11 
valor, destino ou procedencia dos outros portos. · 

. ' 
. Para .accelerar a· execução ·das obras referidas poilertí o 

Presidente da R.epubJ.ica acceitar donativo ou mesmo auxilio, 
a titulo oneroso, offerecido pelos .• Estados, municinios ou asso.
ciações inter.essadas no melhoramento,- comlanto" c;ue os en
cargos resultantes de taes auxílios não ·exc.:edam elo producto 
da ta.:\:a indicada. · · · 

VI. A promover a cobrança amigavel da divida activa. 
para o que adoptal.'á as medidas que julgar convénientes, in...: 
clusive a de conceder prazos razoaveis, afim de evitar que RPj 
accumulem grandes sommas não arrecadadas. · · · ·-

' 
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Nas dividas provenientes de multas, impostos e outras 
contribuições, a cobrança amigavel se deve fazer pela seguint.tl 
fórma: 

a) prura multas e impostos 'não lanç.ados, dentro de 30 dias; 
b) para os impostos lançados; · 
:1. o, os de responsabilidade pessoal; 

. a) si pagos em duas ou mais· prestações, a eobrança ami
gavel só terá Jogar até ao vencimento de outras prcstaçõcc;;; 

b) si em uma só prestação, dentro de GO dias; 
2°, para os impostos de garantia real, a cobranoa amigave! 

se fará até 3:1 de março de cada anno, isto é, ató ao encen:-ru
mento de exercício a que responder a divida. 

Para os impostos innçados :de responsabilidacl_e incli\"iclual, 
cujo pagamento não se realizar no prazo determmado no rr.
gularnento e si houver de promover a domicilio a cobrança ou 
fô;r satisfeita fóra do respectivo prazo, a multa será, ent vez 
de :10 o/o, 20 o/o, que se elevará a 30 o/o, no caso de ser juclkial-
mente · arrecadada . . · · 

jl..s dividas iremetliclas pelas estações fiscaes arrecadadnras 
:"is Delegacias e Proonr:icloria Geral da Fazenda Publica para 
a cobrança executiva, serão, dentro do pQ·azo maximo de 15 dias, 
enviadas ao ,iuizo competente, devendo os procuradores fieeae-; 
promover a immediata cobrança executiva, sob .pena de r(\snnn
sauilidade criminal ll ~:·;vil . devida .e immediatamente apu.l.'ada 
a requerimento dos delegados 'fiscaes. . . . 

VII. A promover a liquidação da divida ootiva ·pelos meios 
que julga;r mai's convenientes, podendo contractar Dara isso 
proóuradores, mediante. uma Dorcentagem não excedente· dtJ 
:1.5 %. . 

VIII. A modificar a taxa dos direitos de importação, até 
mesmo dar entrada,, livre de direitos, durante o prazo qull 
julgar necessario, para os a,rtigos de procedencia estrangeira, 
<;:ue possam competir com os similares produzidos no pa11. 
pelos trusts. . · . 

IX. A desmonetizar as moedas de prata do cunho anterior 
ao cunho substituído •llecentemente, do valor. de $500, 1.$ e 2$, . 
substituindo-as por moedas do novo cunho, podendo fixar os 
!J.)razós dentJro dos quaes se deverá operar a ·Substituiç.ão. 

· X. A não admittir a despacho nas .alfandegas os IQOgnncs, 
armagnacs, whisks, rhums, genebrias e outras bebidas alcoolica::;, 
que contiverem mais de cinco grammas de impurezas toxicns 
(etheres da série graxea, furforol., alcools superiores etc.) dr. 
que tTata o art. 1:1 da .lei n. 559, de 31 de dezembro de 189S. 
por 1. 000 gvammas de alcool.a 100 gráosi ou duas grammas e 
50 centigrnmmas por :1.. 000 grammas de a coo! a 50 gráos .. 

· XI. A effectuar nas estradas de ferro federaes o transporte 
gratuito da moeda de cob:re destinada a ser recolhida e da d,1 
prata e de niekel destinada ó. ICirculacão desde que sejam re
mettidas a uma repartição fiscal 'federal. 

XII. A rever o projecto de Tari:fas de Alfa,ndegas elabo
rado pela commissãq !'lspecial presidida pelo· Ministro da Fa-



zenda, submcLLenclo-o · ao Congresso ·Nacional r1o mais breve 
prazo. 

XIII. A org·anizar· paulas do pre~'os das mcJ·!Caclorias su
.iciLas a imposto arl 'IHt.lo1·ent .• pam lmse do ai'I'Pnacla~'~o do 
mesmo .imposto nas ai l'andegas e mL•sas de ·J·endnR, dro\'f>JHio, 
no naso de omissão JJa paul.a, sm· calculado o impo~Lo pelo \'alnr 
eonsl.an Lu da respeel.iva :l'acl.u J'a consu ht~·. · 

XIV .. A csl.allelccer nas all'andegas c onde ,iulgm· eonve·
nienl.e o serviç.o elo enl.rbposl.o para as mcJICadot·ias em LrnnsHu 
eom destino a. pair.cs limil.rop!Jes, L'X[ledinclu o regul:mwnto 
neeessario para e.xr!eu~:.ão elo set·vir,.o. · 

XV. Q pag·a1·, depois do el'l'eel.uadn. ·a devida aJ•J·ceadar:ão, 
GO % da respeiJLiva multa., a todos uquellus que deseol.!Tü·em o 
levarem ao eonhecimonlo da autoridade fiscal qualquer sone
gação das rendas inter:nas prat.ieada pc;los conl.ri!Ju intes. 

XVI. A del.er·m.i•nar· a hora ela noite cm que· é per·mill.id.:t 
a visita da entrada elos navios nos portos ela Jlopublica. 

XVII. A e'menclar o regulamento que baixou eom o clc
r~!'el.o n. 7 . .J.73, ele 29· de julho de 1009, ele modo a tornai-o efi'i
eiente no que eoncerne •:í. obtenção dos elementos para a orga
n ir.ação ela eslati.stica da e.xportaçü.o pum o exle1lior' ·~ do 
eommercio inter·-eslaclual. 

•XVIII. A mandar cobrar em· dobro, nos portos ela Repu- ' 
hlica, todas as taxas e impostos a ,que forem obrigados os na-
vios ou vapo;res nacionaes QU estrangeiros, que :navegarem 
elos portos brazileiros, e, bem assim, a lbes eassai' as J:egalias 
de fretes de productos nac.ionaos, sob condição ele embar·ques 
exclusivos nos mesmos, e cjue fizerem abatimento supel'ior a 
20 o/o no preço das passagens ele vinda de 3" classe para sahida 
dos' portos brazileiros, e, bem assim, a llwseassa1· as r•,gàlias 
de paquetes ou quaesquor outros :favoJ(os. 

XIX. A fazer as operações de· credito necessarias para 
cunhagem de moeda de prata, de a,ccôrdo com o novo rmnho 
que :l'ur estabelecido,, podendo elevar-se a emissão de prata 
até :l5 o/o do valor elo papel-moeda, em circulação na data desta 
lei, sendo 50 o/o elo hlc,ro verificado na emissão destinados ao 
:fundo de resgate. 

Art. 58. Continuarão cm vigor todas as 'disposições dns 
leis de orçamento antecedentes relativas a interesse publico da 
União, que não versarem particula·rmente sobre a delerminaçiil) 
da receita e despeza, sobre a autorização pwra ma~.'~Jar ou au
gmenLar os vencimentos, reformar repartições ou legislaçã•~ 
fiscal, ,que não lenham sido expressamente revogadas e, bem 
assim, os regulamentos expedidos em virtude de autorização 
legislativa, ainda mesmo não rep[·\Oduziclos, t<mqualnto não 
fo:rem aque!les revogados. 

1\rt. 59. Revogam-se as cli~posições em contrario. 

Camara dos Deputados, 16. de dezembro de '19'12. -Sabino 
Ba.rl'oso Ju.nior, Presidente.- Raul de 111oraes Vei(fa, 1" Secre· 
ta rio interino.- Alfr'erlo Octavio Jllav·r:anier, 2• Secretrrrio in
terino.- A.' Comtniss~o de Finanças, 

• 
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N. 1!l8 -1012 

O Cougl'esso Nacional decreta: 
Art. L" Ficam extensivos ás viuvas e filhos menores c, 

na ausencia dos mesmos, aos paes i•nvalidos, dos oJ'i'iciaes da 
Armada mortos no cumj:H·imento do dever, a bol'do elo monitor 
SoUrnúes, po:t· occas.ião elo naul'ragio que o clestt·uiu, os l'avo~•es 
concedidos pelo clecr'Cto n. 2.542, de 3 de .ianeiro ele '19'12, ás 
viuvas e filhos menores ou paes invalides dos oi'1'iciaes: da 

. Armada nelle feridos. 
Arl. 2." Hevoga,das as disposições em contmrio. 

~ 
Gamara elos Deputados, 113 de dezembro de 1!JJ2. -Sa/Jino 

Bar1·oso .fu.n'ior, Pitlesidente. -Raul de i1l omcs V ciaa, 1" Setlrc
twrio.- Al{1'edo Octav'io Mavian'iel', 2" Secretario. -A' Com
missão de Firpnças. 

N. :l!l!l-1912 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. E' concedido á vi uva,. emquanto o l'õr, de 

Quinl.ino Bocayuva o auxilio de 800$ mensaes, assim •como r> 
de 200l!i a cada um de seus J'ill1os menores e Jilhas solteiras 
Edgard, Oswaldo, \Valdemar, Itosa, Ada e Có!r•a c tambem o ele 
300$ á Sra. D. Maria Amelia Bocu.yuva Bulcão, durante sua 
viuvez, quantia que por sua morte ou casamento reverte1·:i ao'> 
seus filhos Sarah, ;1 os é, Léo c ·Isabel, em quanto menores ou 
solteiros; revogadas as di sposicões em contrario. 

·Gamara dos !Deputados, 16 ele dezembro de 1!JJ2. -Sabino 
Barroso .fu:u:ior, Presidente.- Ranl de N ames Ve'iaa, :1." Sec.re
tario interino.- Alfredo Octrwio Ma:vianie1·, 2" Secretario in
terino.- A' iCommissão ele J?inancas. 

N. 200-1!H2' 

o Congresso Nadonat ·1·esclve :. 
Artigo unico. Fica o Governo autorizado a mandar contar 

a antiguidade desde 28 ele ,i unho de 1897. por actos de bravwra, 
ao 2" tenente r:\l'arcos Evangelista da Costa, não percebendo 
v encimem Lo algum; revogadas as disposições cm contrario. 

Camar·a dos Dcputaclos, Hi de clézernbro de i!'H2. -Sa/Jin.o 
JJa111'0.W .lnn'ior, Presidente. -Rau.l de Moraes Veiaa, 1." Secre
tario inteeino.- Alfredo Or:lavio Jllavirnrier, 2" Secretario in
terino . .-.:.. A's Cornmi,;;sões ele i\Tar.·inha c Guerra e de Finanças. 

N. 201-1912 

O Congresso Naeiorml clecrela: 
Art.igo unir-o. Ji'ien. l'l!l•wado da prescr·ipção cm r;uc posl3a 

i•:: jr.eorrido .o ex-opcmrio do extincto A•r·senal de .Marinha d•J 
' . 
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Pcr,nambuco Honorio Xavier da Costa. para que receba desde 
a data da extincoüo do mesmo arscno,l o montcpio correspon
dente ao seu salario no,quelle tempo, acc·rcsciclo de uma tcroa 
parte do mesmo salario, na ·conformidade do Wtlt. 12, lcttra c, 
do decreto que regulou a lei n. 127, de 20 de novembro de 
1892; revogadas as clisposioües cm contrario. 

Gamara dos Deputados, iG de dezembro de· :10'12.- Saú'ino 
Bar1•oso Jun·i01·, Presidente.- flaul de JloJ•aes V C'i(fa, '1" Secre
tario interino.- J·uvcnal Larnartine de Par"ia, 2" Sec.:retario in
terina. -A' Commissão de l?inanças. 

N. 202-1912 

O ·Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. l?ica o Presidente ela Republica aulo!rúzado 

a conceder a Agenor Crurrilho ela Fonseca e Silva, mnanuens·.:l 
da Secretaria da Policia do Districto Federal, um anno de Ji
eença sem vencimentos, para tratar de seus interesses; rlevo-
gadas as disposições em contrario. . . 

/Gamara dos Deputados, 10 ele dezembiro de 19'12.- Saúú'trJ 
Bm•roso J·un·ior, Presidente. ~Raul de !II oraes · Veia a, 1 • Secre
tmlio interino.- .Tuvenal Lama1•tine de Fa1•ia, 2" Secretario in
terino. -A' Commissão ele Finanças 

N. 203-1912 

O Congresso Nacional decreta: 
:Airt. 1.• Será considerado como reformado da claln. da 

presente resolucão legislativa., no posto de 2• tenente, com o 
soldo por inteiro da tabella A, annexa á lei n. 2. 290, de 13 de 
dezembro de 1!HO, o sargento-ajudante, reformado do Ex<mcito, 
AHredo Candido :Moreira. · · _ 

Art. 2.• Revogam-se as dis:oosicões cm contrario. 
Gamara dos Deputados, 16 de clezemhro de 1912.- Saúino 

Barroso Junior, Presidente.·-. ·-Raul de Mames Vei(Ja, 1• Secre
tario interino.- Juvenal Lamartine de Fm•ia, 2" Secretario in
terino. -A's Commissões de Marinha e Guer.ra e de Finanças. 

N. 2<14- 1912 

O Congresso Nacional decreta: 
· ·Amtigo unico. Ficam extensivas aos patrões dos escaieres 

das fortalezas do 1Ministerio da Guerra as vantagens· que tem o 
pessoal da mesma categoria ao serviço da Administraclio da 
Guei'ii'U, de aC<côrdo com a lei n. 2. 290, de 13 de dezembro de 
1910; revogadas as disposicões em contrario. . 

Gamara dos Deputados, 16 de dezembro ele 1912. -Saúino 
Barrroso Junior, Presidente.-Raul de Moraes Veiaa; 1• Secre
tario interino.- Juvenal Lamartine de Faria, 2• Secretrurio in
ter.~no. -A' Commissão de Financas .. 



N. 205- 19·12 

O Conl:\'l'OSSO Nacional r·osolvc: 
ArLigo unieo. Fica o Presidente da H.cpubllea aulorizadn 

a conceder um·· anuo de I iconoa. com o respectivo ordenaclo c 
para 1Joatarnonto do saude, a M:l!l'io Villarim de Vasconccllo;; 
Gaivão, praticante de l" classe da Administrar;ão dos Correios 
do Estado do Pernarnbu.co; revogadas as disposic.ücs cm cou-
trario. · 

. •Gamam. dos Deputados, 1G de dezembro de 1912. -Salrino 
Bm•J•oso Junior, l)rcsidente.- Raul de Moraas V C'iaa, 1" Sec,·e
tario interino.- Juvanal Lama1·t·inc de li'm·ia, 2" Secretario in
terino. -A' Commissão ele Finanoas. 

Outro ela mesma proceclenciu, communicanclo ter sido ado
ptada a emenda elo Senado á proposioão da Camlll~a. que con
cede licenoa, PO'l' um anuo, com dous tm:ços da respccLiva 
diari[lo, a Luiz 'reixeira, auxiliar da EsLrada de Ferro Oeste de 
Minas, a qual foi enviada á sancção. - In Leirado. · 

Requerimento ·do Sr. J. Lawrence, director da UniveJrosi
dade Escolar Internacional, pedindo providencias no sentido 
de não S(jrcm postos embaraços ao· registro dos diplomas, que 
a mesma Universidade expede de &cclirdo com o regulamento. 
-A' Commissão de Justiça e Legislação. 

Requerimento de !D. Julia Augusta de AndJfado Camisão, 
filha do fallecido capitão José Caetano de Andrade Camisão, 
solicitando relevação da prescripção. em c;ue incorreu o seu 
direito para o fim ele receber o meio soldo deixado por seu pac. 
-A' Commissão de Finanoas. . . . · · 

O Sr. 2° Secretario declrura que não h a pareceres. 
São novamente lidas, postas em discussão e, som debate, 

approvaclas as .r-edacções filmes do projecto · do Senado n. 7 G, 
de 1912, ,que autoriza a concessão de quatro mezes de licença 
com ordenado, ao Dr .. Antonio de Amorim Garcia, juiz federal 
no Cear•á, c da emenda do Senado ú proposicão da Gamara elos 
Deputados n. 10.o1.., de 1912, que autoriza 11 concessão de um 
anno de licença, com vencimentos, a José Vieira da Cunha, 
escr.iptUJrario da Inspecto'!'lia Federal das Estradas de Ferro. 

O Sr. Francisco Glycerio- Sr. Presidente, na 1Commissão 
de Marinha e Gu·erra está, ha mais de 15 dias, a proposição da 
Gamara que manda contar a antiguidade de praÇa e de. posto. 
para todos os effeitos, da data ele 13 de dezembro de 1!109, aos 
1 •• tenentes medicas, .provindos da classe dos medicas adjuntos. 
em virtude do decl!'eto n.. 7 .G67, de 18 de novembro de 1909: 

;Eu, pois1 1requereria a V. Ex. que. independentemente de 
parecer, désse para a ordem do dia da sessão seguinte esta. 
proposição. · 

O Sr. Presidente- V. E:x. será attendido .. 



OHDEM DO DIA 

Votação cm· 3" discussão da prop.osir;ão da Camat·a dos 
Deputados n. 1::l4, de 1912, autorizando o Presiçlente da Hepu
blica a abrir pelo Ministeu<io do Interior os creditas supple
mentaw de 22 :84G$790 c extt·aordinario de '18 :5·19$li00 para 
pagamento de dift'erenca de soldo que compete a o1'1'ic.iaes ~·c
formados da. Brigada PoUcial e elo Corpo ele Bombeiros, ~ 
dando outras providencias. 

Approvada, .vae set• submettida ii sancção. 
Votação, em 3" cliseussão, da .proposição da Gamara elos 

Deputados n. '155, de ·1912, autorizrunelo o Presidente ela Hepu·
blica a abrir pelo Minist~t·io das Itelações Exteriores o credito 
supplementar de 300:000$. para attender ús despezas, no cor
rente exe~·'Cicio1 com a recepção de hospedes illustres em re-
presentação de governos estrangeiros. · 

Ap provada, vae s<w submettida ii sancção. 
Votar;ão, em 3" discussão, ela IH'Oposição da Camawa elos 

Deputados n. '158, de ·1912, autorizando o Presidente da Bepu
blica a' abrir pelo Ministerio da Fazenda o credito supple
mentar de 500 :000$. para attencler a despezas dewr1rentes de 
novas aposentadorias de i'unccionarios federaes. · 

Approvada, vae se11~ submettida á sancção. 
Votação em 3" discussão do .projecto do Senado n. 79, ele 

Hll2, ;regulando a .concessão de licenca aos i'unccionarios pu-
blicos civis, e J:lando outras providencias. · 

E' approvada a seguinte 

El'IIENDA 

!Ao art. 2• dei projecto n. 7,(}, entre as leLtras c' e 'i.l in
clua-se o . seguinte: 

«O T~ibunal de Contas ao seu' presii:lente; este, aos mem
bros do mesmo tribunal e a todos os funccionarios que perante 
elle servem. » · 

· Approvado, o pro.iecto vae i't Commissão de H.edacção .. 

,, 
FORÇA NAVAL PARA 1913 

:Continuação da 2• discmsão da proposioão da Gamara dos 
Deputados n. 251, de 1912, fixando a força naval para o exer
cício de 1913. 

O Sr. Presidente-· A Commissão de IM'arinha e Guer•,[·a não 
apresentou emenda, mas no seu parecer dclliara qnc t; eon

. traria ii disposir;ã.o do art. 2• e ú emenda ap;rcscntada pelo 
jSr. Senador .~zer.edo. · 

• 
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·. SESSÃO EM 17 DE DmmMDllO DE 1!)12 '497 

O Sr. A. Azeredo (pela o1•den~)-Sr. Presidente, p:we()ia 
.que a Commissão devia apresentar emenda supprimiurlo a 
disposioão da proposioão da Gamara, relativa aos inslll'uctoreH 
es tran "'eiros. - -

Que é que se vae votar? Vae se volar a minha emenda·! 
O Sn. PRESIDI~N'l'E-A Commissão opinou .pela rejeioão tia 

emenda e do artigo, mas IJão ·apresentou emenda. Si o Senad'.' 
quizer acompanhar o pensamento da Commissão, tem que re-
jeitar o artigo e a emenda. · 

O Sn. A. AzEnEDO-Pedilria enlão a V. Ex. que puzessJ 
primeiramente em votação o .art. 2", P.orque si este não for 
approvaclo, a minha emenda i'irmrá prejudicada; no caso con-
tl·a·rio, terei de imsif?tir sobre ella. · . 

Eu só apresentei essa emenda,_ ú vista da proposição da 
Gamara, _que mamdava con1Jractar instructores estrangeiros. 
ller;o apenas, na minha emenda, que esses insbrucLores sc.i::un 
inglczes. Si o Senado rejeitar o art. 2•, ·il)SO- {acto a mi-nlm 
emenda fica prejudicada. · 

O Sr. Presidente -·Como declarei ao Senado o pensamenl() 
da Commissão é contrario oú disposição do art. 2" c da emenda. 
- Approvado o artigo. 

Vae se votar o art. 2•. 
Os senhorres que approvam cru e iram levantll!r.,..se. (Pausa.) j 
Foi l'ejeitado; fica prejudicada a emenda. 

ORÇAMEN'l'O DA FAZENDA PAU.A 1913 

_, 
:• 

3" discussão da proposição da Gamara dos DcpuLados, 
n. !J7, de 1912, fixando a despeza do M1nisLerio da Fazenda. 
para o exercício de 1913., 

O Sr. 2• Secretario lê c são apoiadas as seguintes 

E;M.ENDAS 

Accrescente-se onde •convier: . • 
·Art. Nas futuras propostas de orçamento .cada mi-

nisterio incluirá no computo da ll'espectiva despeza :i. verba nc~ 
cessaria para pagamento do seu pessoal inactivo, figurandc.
sómente no do Ministerio da Fazenda o que for privativo desse 
ministerio, comprehendida a rubr-ica- Pensionistas- cru e será. 
desdobrada por ministerios. · 

Sala das sessões, 17 de dezembro de. 1912. -Oliveira Val
lad,ão. 

Onde convier: 
Os Jogares de cscripLurarios -ct·eados nas Alfandegas, Dele

gacias Fiscaes .e /Caixas de !Amo•r.tização serão .prccn.chidos po1~ 
Vol. VIII 32 

•• 
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aeoessu ou 1·emoção dos empregados de Fazenda, sendo os de 
pi:inwira until'aucia providos mediante concurso. -

Mntatle das nomeações pot· aooesso serú feita por attLigui
o.ladr! absoluta. (Art. 3'0 da lei n. 2.Q83, de 30' de julho de 
1909. 

Sala das sessões 17 de de:-:embro de .19:12. -):.eopoldo ·dt:. 
Bulhões. ' 

Additivo. Onde convier: 
Art. Fica o Governo autorizado a en~rar em acoônlo 

~.:orn o g·ovet·no do Estado do l)_arantí n.·elativamenLe ús acções 
do l'oivindicaeão •por ·acruelle ini-ciadas relativa:mcntc a termi:i 
por este ai'orádas a parti•cu-lares e ,que haviam sido adquiridaii 
pelo governo geral, no antigo regimen, para estabeleeimenL•) 
de colonos e por estes abando11adas ou occupadas. 

Sala elas sessões1 17 de dezembro ele HH2. - Aleru:ar G·ui.
nw-l~áeli.- Cand:ido de Ab?'e'U .. - Generoso Mm·ques. 

O Sr. 2" Secretario procede a leitura da seguinte 

EMENDA 

Ao art. 1 •, 1Il!. 16: 
. Dê-se á Delegacia Fiscal ele Santa Catharina pessoal igual 

ú. de Matto-Grosso e augmente-se a consignação para venci
mentos do rrtwnt"um. nccessario pal'U as despezas que accrescc
rem. 

Sala das sessões, 17 de dezembcr-.a de i 912. - Felippc Sch-
m.ül.t. - Abdon Baptista. , 

O Sr. Presidente -A Mesa não pó de acceita;r esta emenda, 
por<;'lle ella modi:l'ica vencimentos dos actuaes funccionarios. 

O Sr. -Alfredo Ellis (•)-81'. Presidente, pedi a palavra 
apenas para :fazer uma declaração. 

V. Ex. me assegurou que a Mesa não recebet'ia emendas. 
A' visto disso, Sl'. Presidente, resolvi não apresentar as c;-ue eu 
havia trazido, ·Complementares ús outras já acceitas pela Com
missão de Finanças e pelo digno Relator do- orr;amenlo d,a 
Pazenda. 

IJYevo dizer, Sr. Presidente, .que as emendas que cu pi·'e
tcndia apa."esentar e fundamentar longamente são complemen
tares, IIlecessrur-ias à organização daquelle apparelho de arre
rmclação publica. Si porventura não ·forem ellas incorporadas 
ao orçamento, chegaremos a u:ma situação deploravel, porque 
as medidas consignadas não bastam para ;remediar a falta de 
pessoal e de recursos ele c;'lle se resente. a Ali'andega de Santos. 
tieria o mesmo, Sr. Presidente, que si um medi.co chamado para 

( •) Esle discurso nã,o foi reyisto pelo orador. 
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verificar e diagnosLicar uma molestia, pt·cscrevcsse apenas 
metade dos medicamentos nccessarios ú cura do doente. 

. Seria, portanto, innocuo, S'l·. Presidente, todo o meu es
i'orco, todo o meu trabalho, si a digna Commissão de Finanoas 
não acceitasse as informações e as emendas que eu trago no 
sentido ele apparelhm' aquclla instiLuic.;fio arr·ecadaclora, a bem 
cumprir o seu dever. . 

Aproveitando o ensejo de achar-me na b!'ibuna, devo. dizer 
mais, Sr. Presidente, que nós, velhos republicanos e Senadores 
da Republica1 com as grandes responsabilidades que temos,. 
devemos,· em P,rimciro Jog1W, cogitar de apparclhar a nossa 
defesa de arrecadação publica. 

De que sel'vil·á, Sr. Presidente, votarmos o orçamento da 
Fazenda ,quando ni:io damos á Ali'anclega de Santos nem siqucr 
a verba ncccssa~·ia para o combustivo! de suas lrunchas? 
· · De ,que servirá voLaJL•mos esse orçamento si porventura 
não garamtimos á,(iuella aduana o- .pessoal · neccssa:rio ,para 
gtull'dar e fiscalizar os navios que alli enú1·am diariamente? 

Por falta ela explicaoão, sem duvida, deu-se uma ~ncon
gruencia. 

A Commissão, acceitou, para o serviço de i'iscalizacão, mais 
5'0 guardas; mas, Sr. Presidente, a Alfandega de Santos dis
punha de um pessoal tão diminuto, no tocante a guardas, que 
o propr,io ·Ministro da Fazenda autorizou o inspector a con
tractar mais 50 guardas, de modo que com os 120 que faziam 
pa:rte do quadro actual,· i'icou dispondo aquella Al1faJndcga de 
:170 guardas. Em virtucle1 ·porém, das disposições ore-amon
tarias só se consigna verba para 130 guar·das, de maneira que, 
em logar do pessoal sett1 augmentado, elle ficará ·i.pso {acto 
reduzido. · 

Ora, deante de uma situacão desta ordem, não posso deixar 
de vi1r dizer desta tribuna ú Mesa ,que, si não forem recebida~ 

. as minhas emendas, eu precisarei, naturalmente, .formulai-a!< 
perante a 1Commissão, convencido ele que ella não deixará qu0 
a Alfandega de Swn.tos, como instituto de 3Jt'L'ccadacão que é, 
fique prejudicada. Desde que ella seja apparelhada agora com 
o pessoal necessario e conveniente, nós l).ão teremos necessi
dade ele, no anuo vindouro, voltarmos a tratar do mesmo as
sumpto. 

Em relação, por exemplo, ít. exigencia do inspector de 
ma.is um :L • cscripturario e mais um 2• escrripturario. verifica
se que não ha absolutamente motivo para que a Commissão 
não ooceite. tanto mais quamto para a Alfandega do Rio ~on
cede'l.·am mais :10. Pois, senhores, uma alfandega que arrecada 
tanto como a do Rio de Janeiro, não deve ao menos manifestnr· 
as suas necessidades para continuar e anrrecadar somma igual 
ou superior á ,que arrecada a~uella alfandega? 

Por que motivo não se lhe ha de conceder Justamente o 
que ella pede? Não com o intuito de :favoritismo nem collo
cacão ele ':rtmccionarios, tanto mais quanto, na m.inha emenda, 
se cogitava que, para os novos logrures o Governo os preen
chesse por meio de acccsso ou prromoção. .•. ; 
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0 Srt. LEOPOLDO DE BULI-iÕES-:-- Eu j•á propuz isto. 
O Si1. ALFHEDO ELLIS -. . .. adoptando o systema ele con-

curso yara os log11;re~ !lOYOS. . . 
Nao estou aqm ·Smao defendendo o mtel'Csse pulJlwo. Cnr11•1 

velho x·epublicano, acho que nos devemos apparclhar J1aJ•a a 
nossa defesa e para a nossa arrecadação. Na ordem admln.is-
1:Jrativa., entendo que o Governo c o Poder' Legislativo dnvcm 
ter isto em vista.: Não regatear quruntia ou importancia por 
mais pesada !l'lle seja1 para a nossa garantia e defesa da noss:t 
soberania. E por outro lado não deve regatear auxilio para 
que fiquemos perfeitamente apprurelhados para as necessidades. 
da nossa .. aTTecadaoão. · 

[Eram estas as considerações que prete~dia fazer, devendo 
declarar que, perante a Gommissão levare1 as emendas que 
concretizam as medidas necessarias ao apparclhamento para 
quo os .serviços daquella rurrecadaoão possam clesenvolver-Rc de 
ruccôrdo com o meu pensamento e com o pensamento de todos 
os Senadores: (:Muito bem; •muito bent,) 

.Suspensa a discussão, volta á Gommissão de Financas a 
proposição com as emendas. 

~ ~-"'~ ........... 
'!:.lo.JI.J. :. • 't 

LICENÇA AO DR. ARROCHELLAS GALVÃO 

Discussão unica da emenda da Gamara dos Deputados nn 
projecto do Senado, n. 43, de 1912, que autoriza a concnssiin 
de um anno de licenca, com todos os vencimentos, ao Dr. Enéas 
:Arrochellas Gaivão, ,ministro do Supremo Tribunal MilHar . .. 

O Sr. Presidente- Os senhores que approvam a emend11 
ela Gamara queiram levantar-se. 

Foi approvada. 

. O Sr. A. Azeredo (pela o1•dem)-Sr. Presidente, o pro
',i coto que depende da votação do Senado foi iniciado nesta 
Pasa, tendo o Sr. Arrochellas Gaivão obtido ... 

O SR. PRESIDENTE---' Já foi votado o projecto e app:rovada 
a emenda. 

O SR. A. AzEREDO- Perdoe-me V. Ex., mas eu não ouvi. 
do contrario te'l'ia pedido a palavra, l)Ois até a respeito .prevc.:. 
nira o Sr. 1 o Secretario . 

O SR. PRESIDENTE-IM'as eu puz a matcria em discussão e 
,votação. · 

. 0 SR. FRANCISCO GLYCERIO-EU: tambem não ÔUVi. 
O SR. PRESIDENTE- :Attencão 1 A: Mesa tinha .hí éomeçad.1· 

a votação do Godigo Civil 1quando sua attonção foi chamada 
para a proposiciio a que V. Ex. se refevc. Pul-a entílo cm 
discmssão e votação e o Senado acceitou a emenda. 

O SR. 'A. :A.zEREDo,.......,Eu requ~iro :verificação da :voLacão. 

' 
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O Sn. FRANCisco GLYCBRio _,Eu appello para o Senado 
inteiro. ,, 

O Srt. PRESIDENTE- O Senado inte~ro poderia estar des
attento; mas a Mesa poz em discussão e em votação o projecto 
de ,que se trata. Vou entretanto, proceclet'' ú vel·ii'icncão dn. 
votação. 
. Os senhores que approvam a emenda queiram levantar-se. 
;(Pausa.) 

Foi rejeitada. 
Continuação da votação em 3• discussão da propo~ioíio. d_n 

Camara dos Deputados n. 1, de 1902, deorotanclo o Cod1r;o Cw1l 
Brazileiro. 

E' annunciada a votação da seguinte ... 

EMENDA: 

Substituam-se os llil.'ts. 1; 575 a 1. 580 .pelos seguintes: 
Art. Aberta a successão,· o domínio e posse dos bens 

transmittem-se aos legatarios ou, em falta de testamento, aos 
herdeiros, na fórroa ao deante determinada neste Codigo. · 

Art. O primeiro testamenteiro indicado no testnmento 
assumirtt <~:L guarda do acervo e p:romoverá o processo da dis,. 
Lribuição dos bens até o cumprimento do testamento. 

Art. Na falta ou em caso de incapacidade do primeiro, 
essa funcoão ·caber{t ao segundo e assim successivamento. 

:Art. Na falta de· testamento, a heranoa será dcforidn. 
a ·quem de direito, na fórma dos arts. 1. 6'07. e seguintes. 

Os ar<tigos que no pll'ojecto do Codigo se referirem aos 
assumptos .de c;,ue tratam as emendas supra serão redigidos de 
accõrdo com os principias nella vencedores. · 

O Sr. Mendes de Almeida (pela o1•dem)-) Sr. Presidente, 
na ultima sessão, approvando minha emenda o Senado, limi
tou-se a approvar a formula: «E' livre ao testador dispôtl 
como quizer os seus bens~. 

:As outras disposi'.}ões da minha emenda foram compre-
hendidas em outra fórma. . . 

Assim, eu .peço a retirada das demais disposições ,que fifi.,) 
foram aoceitas e preferencia prura a emenda 90 G, do Sr. Se-
nador Feliciano Penna. . . 

Consultado, o Senado concede a retirada i]')edida. 

O Sr. Presidente- Vae se votar a emendo. 90 G, que di?;:· 
« Supprimam-se ou modifiquem-se os artigos que .colli-

dir:em com a liberdade de testar, sendo entre outros os se
gumtes: 1. 57!l, 1. 728 a 1.731, :1.. 734, 1 . 735, :1.7 48 n. :1. 752, 
1. 758, 1. 759, 1. 761, 1. 773, 1. 784, :1.793, :1.. 704 e :L 798, '11 

Approvada, · 
• 

•. 
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E' annunciada a votação da segu·inte 

EMENDA 

:Airts. 1. 575 a 1. 580-'- Redi,iam-se assim: 
Alvt. 1. 575. Á. successão dá-se por testamento, ou em vir

tude de lei. 

o Sr. Metello (1iela m·dem)- Sr. Presidente, esta emenda 
foi .apresentada sómente para dar ordem na deducc;:.iío elas · 
materias, mas é uma reptroducc;:.ão de artigo que consta Ido 
projecto. . · 

PoX~ essa razão, de accôrdo com aquellos que a assJgq::n.·am, 
eu. requeiro a sua retirada. ' 

Aoprovado o re(iuerimento . 
.E• annunciada a votação da seguinte 

EMENDA 

Art. 1. 576. O testador pó de dispOr livremente de todos os 
bens que deixar por sua morte . 

Paragrapho unico. Quando não foi•em co·ntemplados no 
t.estamento, descendentes ou, na lsua falta, ascendentes do 
testador, incapazes de prover a propria subsistencia pela me
noridade ou por invalidez, será a heranca obrigada a prestar
lhes alimentos na conformidade dos arts. lt03 a -i,H, ]We:l'erindo 
esta obrigação ao direito dos herdeiros e legatawios i'nstituidos. 

· O Sr. :Metello (pela ordem.)- Sr. Presidente, requei-ro 
tambem a retirada dessa emenda: E a razão tS a .seguin le: a 
primeira· parte es1Já prejudicada pela votação de bontem ... . . . 

0 SR. S . .\. FREIRE E OUTROS sn.s. SENADORES- Apoiado. 
O SR. METELLO -· •.. e a segunda tem nma sub-emendn 

que estt'í sob n. 90 F, que desenvolve melho:r o penl'lamenl.o. 
sendo o mesmo da segunda l)arte da emenda 90 A. · 

· Por essa razão requeiro tambem a sua retirada. 
:A.pprovado. 
E' annunciada a votação da seguinte 

EMENDA 

Art. i. 577. Na falta de testamento, será a herança defe
·rida aos parentes do de:l'unto, ao con.iuge sobre vivente ou ao 
EstadO!, na ordem estabelecida pelos artR. :1.607 e seguintes. 

O Sr: Metello- S1· .· PrcRidente, requeiro lambem n.. r·eti
;rada des~a e~e_!?.da, porrnw no projecto. h a um arl.igo com ;1. 
mesma dispostc;:.ao. 

Approvado. 
• 

'· 

.• 
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E' annunrJiada a votacão das seguintes 

EMENDAS 

Art. 1. 578. Aberta a successão, o dominio e posse do., 
bens transmitlom-se desde logo aos herdeiros testamr!nt.aeio~ 
ou legitimas. -

Art. 1. 579. A .capacidade para succedel.' é a do tempo da 
abert.ura da successão, que se a·egulará conforme a lei então em 
vigor. 

Altemm-se os demais al'tigos relativos ú successão de 
tte1:ôrrlo ·com estas· emendas. 

O Sr. Metello (2)Cla IJ1'drnn) requer a retil·ada da emenda. 
App1•ovado. 
E' annunciada a vota~.ão da .se~inle 

.EMENDA 

Sub-emenda: 
Sendo approvada a emenda do Sr. Senador Metello c . ou

tJros sobre a liberdade de testar, incluam-se entre os benefi
ciados pelo paragTapho u·nico do s.eu sunslilutivo ao arl. l.57G 
elo p!rojeclo, as filhas solteiras e v.iuvas do testador que não 
tenham meios sufficienles de subsistencia e vivam llOne;;La
mente, cmquanto se conservarem nesse estado. 

O Sr. Generoso Marques (pela 01'(km) dir. que essa emen(la 
deve ser proposta :í. emenda n. 90 lr, que substituiu a emenda 
n. 90 A. 

P;re.iudiocada . 
.E' reJeitada a seguinte 

EMENDÁ 

Sub-emenda: 
A' emenda que estabelece a liberdade de testar: 
Ao paragrapho unico. Substitua-se o seguinte: 
« § :1 .• • Si o testador deixar fi.lhos menores ou' que se achem 

impossibilitado3 de .prover 'Pelo seu trabalho a sua subsislenciá, 
não se .iulgartí. a ad.iudicação ou a pa:1'tilha da herança, nem os 
herdeiros instituídos ou os legata;rios tomarão posse dos bens, 
sem que se constittía a reserva destinada a assegurar o ali
mento, educação e i•nslrpcção dos :filhos menores e assistencia 
aos mesmos inhabilitados para trabalhar, salvo si uns e outros 
tiverem fortuna propria. 

§ 2." A 1reserva será constituída em immoveis ou apolice~ 
da divida publica nacional, feito préviament.e o calculo da im-, 
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portanc_ia ~1~cessaria para ~roduzir. a. renda que por arbitra
mento ruchmal fõr reconheCida suffieiente. 

§ 3. • Os bens de heran()a não poderão ser alienados ou 
gravados ele qualc;uci· modo antes de instituída a reserva de 
que tratam os paragraphos anteriores·, .o ig1mlmente serão in
alienavcis os bens em ,que 1for constituída a reserva, emquanLo 
dur::n' a menoridade ou a inhabilitacão pa•ra o trabalho rlos 
1'ilhos elo testador. • 

~ 4." Nilo existindo na heeanca immoveis ou apolices que 
bastem para constituir reserva, serão vendidos tantos bens de 
herança. quantos bastem 11ara a acquisição de apolices desti-
nadas áquelle fim. . 

§ 5.• Constituindo a. hcranoa cm estabelecimento rural, 
commercial ou industrial, pocle:rtl. o herdeiro instituído formm' 
a reserva em apolices :que possuir livres c desembargadas ou 
que para esse fim adquirir. · · 

§ 6." Tendo o testador disposto sobre a. impor'tancia da rl'l
serva em favor dos filhos 'e escolhidos os bens que a devam 
formar, será a disposicão respeitada, salvo no 'caso de insu:l'í'i
ciencia da renda para os fins definidos nestes paragra.pohs. 

~ 7.• Sendo mais de um os filhos beneficiados, a renda ser{i 
distribuicla entre elles, attendendo-se cqu.itativamente á idade, 
sexo e mais condições e ci·rXmmstancias pessoaes. 

§ S." Fallecendo, emancipando-se ou attingindo •á. maiori
·dade os beneficiarios ou cessando a necessidade de assistencia, 
reverte~·ilo os bens da reserva ao herdeiro instituído, na fórma. 
disposta no testamento.~ 

O Sr. Metello (21ela 01'dem) rec:;uer verificacão da v o tacão. 
Procedendo-se á nova votac.ão·, verifica-se terr sido a mesma 

rejeitada, ficando prejudicados os demais paragraphos. 
São Q>ejeitadas as seguintes 

EMENDAS 

!Ao art. 1. 609: 
. ~edUa-se as~im: «~ara o~ ~{feitos da .~u.ccl!s~ão, aos filhos 

lemt1.mos se equ1.pm•am os leattww.rlos, os 7.lle(J7.t'i:m.os ?'eeonhe...: 
·cirlos antes on na constan'cia do casamento (arts .. 361, 3fir. jo 
373) e ·os adoptivos.~ 

Ao art. 1.!Y09, § 1 •: «Onde se diz t:illw natu.ral diga-se: 
[flho illeaitimo. » 

São approvil.das as seguintes 

· EMENDAS 

:Art. :1.. 672: 
Suh-emenda :1 emenda da Commissão ao O:l'!L. 1 .. 672. para 

o caso de ser approvada a emenda suppressiva dos nrl.s. 1. 7ft O, 
a 1.747. 

Sum:irimam-se as pala\o'ra.s: · 
«A não ser em clausula fideioommissnl'ia. » 
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:Art. 1. 725, n. III---<Accrescente-se: 
«Não podendo a incapacidade ·ser allcgnda elous annos do

pois da dissolução ela sociedade :con,iu,.:rul (rll'L. -i .178). ~ 
Ao Cnp. VII do ~rit. V-Lhn·o 1" d11 Parte ;Especial: ac

crescente-se onde convier o seguinte:. 
:AirJt. «O casamento embora nullo e a filinoão espuria, 

provada quer por sentença irrccorrivel, não provocada pelo 
t'illlo, quel' por confissão ou declaraoão escriptn. do pae, fazem 
certa a IJaterniclade, súmente para o eHeiLo do. prestação d.e 
alimentos. » 

Pa·r,a. o titulo de compra e venda: 
« Art. Em toda escriptB.ra de transferencia de immo-

veis·, serão transcriptas as Mrt.idões de se acharem elles quites 
com a Fazenda federal, estadual e municipal, ele quaesquer 
impostos a que pudessem estar sujeitos. 

Paragrapho unico. A certidão negativa e:xonm1a o immovel 
c isenta o adqui:rente de toda rcspünsabilidade. ~ 

São rejeitadas as seguintes 

El\IENDAS 

· Inclua-se no livro -1• elo projecto o seguinte: . 
« Art. E' garantida a liberdade de testar, com as se,.. 

guin t.es limitações: 
I. Si o testador tiver clescenclcntes, entre elles escolherá o 

he11deiro ou herdeiros; que lhe ha,iam ele succeclcr, não podendo 
dispO-r. cm favor de terceiros de mais ela tcrca parte ele '.leus 
bens. · · 

II. O 'herdeiro ou herdeiros instituídos assumirão, pro .. 
porcionalmente ás suas c;uotas heredilarias, os encargos natn"' 
raes do testador., e os que elle estipular, em relação aos seus :l'i_. 
lhos menores, invalidas ou que vierem a se invalidar, as suas 
filhas solteiras ou viuvas, e aos seus ascendentes, a todos os 
quaes cabe acção contr,a os iJn.stituidos para reclamarem o que 
estes lhes deverem. · .. 

m. Poderá ser instituído herdeiro, com os mesmos en
cargos, embora existam descendentes, o conjugo sobrevivente · 
de quem os houve o testadoi;, · t1•ans:ferindo-se a elles os bens, 
si o instituído passar a novas nupcias. . 

IV. E' licito ao testador, em beneficio da sua clescendcncia 
e da conservaoão do patrimonio · hereditario, clausular, como 
entender a heranca, prescrever regras para sua trnnsmissão 
posterior no caso de exf;incção da linha descendente, e nomear 
até pessoa estranha pam aelministr.al-a, estabele:ccnclo os onus 
e vantagens dessa administrac;ão. 

V. Si o administrador nomeado :não acccitar o encargo, ou 
:for exonerado por falta de cumprimento de deveres, o ,juiz, 
·ouvindo os interessados, nomeará dentre estes .. ou. de pessoas 
que lhes se,iam aparentadas, quando as houver, cruem o substi
tua, si o testador, prevenindo a hypoLhese, não a tivor regulado •. 
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VI. IJavendo apenas ascendentes, a estes caberá sómente 
o usoi'ructo da herança durante a vida, podendo o testador 
dispor livremente dos seus bens para depois que elles mor-
rerem. · 

VII. Quando se de11 alienação de bens clausulados, J)Ol.' 
c;ualquer causa que não se.ia a satisi'ar;ão de-encargos da propria 
.herança, o proclucto ela alienacão se rJonverterú cm outros bens 
que ficarão subrogados nas obrig•ac.ões dos primeiros. , 

Emendem-se ou supprimam-se na redac~~ão do !}t•o.iecto 
todos os dispositivos que estiverem cm desaccõrdo •com este.» 

« Supprima.:.sc o capitulo 5" do titulo 5• do livro i • 
(pwrte especial). » 

Ao livro 2", titulo 2", capitulo ·l" (parLe especial)- Ac-
e r·escente-se o seg·uinte: ' 

« Art. Não constitue o1'l'ensa aos direitos do proprie-
l.ario do sólo o que .se 'fize1· a Liio 2/lltlmcle all.ura 011 a !fio gt':ltlll•! 
profundidade que não possa prejudicar os seus !egiUmos in
teresses.» 

E' •re,jeitada a seguinte 

EMENDA 

«Ar L. A venda da cousa poe metade ou menos elo seu 
valor ou pelo dobr.·o deste constiLuc et'J'O .substancial para an
nullar o aeto, quando o vendedor ou o eomJHjado.t· tiver sido 
induzido ao erro por m•á fé do outro wnln·ahente, ou Lm·~:niJ•o 
agindo em nome deste•. e bem assim :qnándo se provar que a 
pin·l.e enga•nnda podia ignorar o justo valo!' da eousa na ,:pnr;a 
~.~m que se colein·ou o acto. » 

.E' app!·bvacla a seguinte 

EMENDA 

Ao capitulo XI, sec. I, do l.iíulo UI, 1 ivro 2", da p;u•l.e 
especial (da hypotheca), aeerescente-se o seguinte: 

« Art. Os credores chirographarios e os por hypothet!a 
nil.o inscrip'La cm primeiro Jogar e sem concurrcncia, sd PO!.', 
via de accão ordinaria ele nuUiclado ou reseisão poderão inva
lidar os c:r:l'eitos ele primeira llypol.heea, a que t:ompel.o a p!'io .. 
r-idade pelo respectivo -1•egistro. » 

E' rejeitada a segniJlte 

EMENDA 

Ao eapiJ,úlo XI, sec. III, i-lo titulo IIT, livro 2", da pa1·.1e 
cs11cc.ial (inscripção da hypotllcca), aecrosecnte-se o seguinte: 

« Art. ':I'odas as hypothecas sómente valem conLJ•a ter-
ceiros desde a data da inscripcão. · 

.. 
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Emc;.ruanto não insc.riptas as hypothecus só subsistern Pntr·e 
os contrahentes. :o> 

São successivamente approvadas as seguintes 

EMENDAS 

Subst.itua-se o art. s• pelo seguinte: 
«A lei naeional da pessoa cletcrmina a capacir.larlc civil. os 

direitos de ol'amilia, as I·cla!;ões pcssoacs dos eon.iu:;es e o re
gímen elos bens no easamcntO<. sendo lieito quanto a este a 
npc,fio pela lei hrazileira ». 

Supprima-se a palavra: « nt·dinar:io » do art. :3", § 3" da 
lei preliminar. 

Ao art. 1.G- Supprimam-se as palavr·as: « Comt.ant.o f!ll(• 
tenha pahiimonio »: 

Ao art. :116- Supprimam-sc as palavras: «ainda não 
vencidas » c « chkographario ». 

Ao art. H7- Supprimam-se os ns. IT c TII. 
Ao art.. 139- Sub-emcnda da •Gommissiio- Supprima-so 

a palavra « Emphytouse ». 
Ao art. 14.7, n. 3: 
41 Em Jogar de 1ft, diga-se 16. 
Elimine-Re a· emenda apresentada pela Commissiio ao ar

tigo 5:11. 
· Ao ar! .. 686- Suppnima-se a emenda. 

Depois do art. 822, accrescentc-se: 
« t'-'I't. -novo- E' lieito aos int.er·cssados :fazer constar da~ 

cseripturas o valor entre si ajustado dos immoveis hyJ)ol.lr c
eados, o qual scrn. a base para as arrernatações, a,ju(liea!:.õüs 
c remissões, dispensada a avaliação. ' · 

As .J•,emisões não serão pcrmiLLidas antes de realizada a 
primeira pr::u:;a c a1.•~ a assig:mtLu•ra do auto de arremal:a!:.ii.o. 

Ao art. -1.208- Diga-se «O maior de ·.1 fi armos, nii.o eman
cipado ... » 

Prc.iudicada a seguinte 

EMENDA 

Sub-emenda á emenda da Commissão ao art. i. 730: 
Redi.i a-se assim : 
«O direito dos herdeiros nccessarios :'i legit.ima. referido 

no Wl'!Ligo 1. 728, não impede que o testador determine se.iam 
convertidos. cm outras cspecics os bens que consl.ituircm a 
dita legitima, p:rcscreva-lhcs a incommunicahiliclacle, a.ttribun. 
ú. mnlher herdeira sua livre administração. estabeleça a inalic-. 
nabilidadc elos bens, temporaria ou vitalicia•, a qual não pre.iu
dicará a livre disposição tcstamcnta·r\ia c, na falta desta, a 

. transfercncia desembaraçada desta clausula aos hcrcle.iros. 
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A inalienabilidade em caso algum, salvo os da e:x:pro· 
pri.ação por necessidade ou utilidade publica c de exccucão por 
diviclas provenientes de impostos relativos ao respectivo im
movcl, poclcrt\, sob pena de nullidadc, ser invalidada ou dis
pensada po1i acto judicial; vedada igualmente, sob a mesma 
pena, existindo a;quella claus.ula, a concessão de licença ele 
subrogaçilo dos bens. » 

Supprimam-se os arts. 1:05, 107 e 108. 
Arts. 1.740 a 1.747-Fica abolido o instituto do fi.dei

commisso. 
«Art. A clausula de inalienabilidade, temperaria ou 

vitalicia, imposta aos bens pelos testadores ou doadores, não 
podertí em caso algum, salvo os de expropriação por necessi
dade ou utilidade puiblica e de execução por dividas prove
nientes de impostos relativos aos respectivos immoveis, ser 
invalidada ou dispensada. pena ele nullidadc por actos ;jud~ciacs 
ele qualquer cspccic; sendo igualmente prohibida. sob a mesma 
pena. exisLinclo aquella clausula, a subrogação dos bens. 

E' rejeitada a seguinte · 

EMENDA 

Onde convier: 
«Os filhos adulterinos havidos na constancia do divorcio. 

desde que este tenha sido judicialmente decreLado ha mais ele 
anno, poderão ser reconhecidos».- V·ictor·ino jJ-Jonteú·o. 

Prejudicada a seguinte 

EMENDA 

Onde convierj: 
Só haverá communhão ele bem.s, quando :fôr ·clla cstabolecicla 

por pacto :l!Ilte-nupcial. » 
São succcssivamente approvadas as seguintes 

EMENDAS 

Antes das palavras Lei Preliminar eliminem-se as palavras 
« Codigo Civil ». . · · · 

~A..rt. 2.0 A lei obriga em todo o territorio brazileiro, nas 
suas aguas t.e11rlitoriaes e, ainda, no estrangeiro, até onde lhe 
reconllecerem exterritorialidade os principias c convenções in
f.crnaoionaes. 

Art. a.o A lei l!lÜ.O pre.iudicarú, em caso algum, o direito 
adquirido•. o acto ,iuridico perfeito, ou a coisa julgada. 

§ L" Consideram-,se adquW,idos, assim os direitos que o seu 
titular, ou alguem por clle. possa exercer, como aqucllcs cu.io 
começo elo cxer.cicio tenha termo p-refixo, ou condição prccsf,a,.. 
heleohla, inalt.cravel a arbítrio de outrem. 
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§ 2." H.epuLa-se acto jurídico peri'eilo o j•á. cousummaLio 
segundo a lei vig·ente ao tempo em ,que se ei'fe!Jtuou. 

§ 3." ICllama-se coisa .i ulgada, ou caso julgado, a Llcllisüo 
j udkial, de que j ú. não caiJm r·e!JU1'30 or·diuall'io. . 

.tu·L. 4." A lei só se revoga, OU! deroga por· outra let; mas 
a disposicão especial não revoga ú. g·er·al, nem a !;'(H'al rcvoc;u 
a CSJ)ecial ·senão .c1uando a ella ou ao assumpto se rei'erh· ui-. , ' ' terando,..a explicita ou implicitamente. 

"'\.rt. 5. • Niuguem se escusa, allegando igTlor·ar· a lei; nem 
IJO!ll o ~ll!.m!Jio, a olJ~IJuridade, ou a imledsf(o della se cxilnu 
o juiz a sunLenccar, ou despachar. . 

Art. G. • A lei que abre excepção a regras gel'Ues, ou 
resL1·inge direitos, só abrange os casos, que especii'ica. 

"\:rt. 7. • 4\pplicam-se nos casos omissos as disposi~'ões 
concernentes aos casos analogos, e, não as havendo, os prin
cipio;; geraes de direito. 

. Art. !J. • Applicar-se-ú. subsidiariamenl~ a lei do domi
cilio e, em falta deste, a da residencia: 

I. Uuttndo a pessoa não tiver mwionalidade, havendo-a 
perdido num ·paiz, sem a adquirir em outro. 

II. Quando se lhe attribuirem duas nacionalidades, por 
conflicto, não resolvido, entre as leis do paiz do nascimento 
e as do paiz de origem; caso em que prevalecerá, si um delles 
i'ur o Brazil, a lei brazileira. 

~t\J:t. 10. 10s bens, moveis .ou immoveis, estão solJ a lei 
do logar onde situados; ficando, porém, sob a lei J7essoal do 
proprielario os moveis de seu uso pess·oal, ou os que elle 
comsigo tiver sempre, bem como os destinados a transporte 
;para outros logares. 

Paragrapho uni·co. Os moveis, cuja situaçi1o se mudat· .ua 
penclencia de acção real a seu respeito, continuam sujeitos ú. 
lei da situ11cão, que tinham no começo da lide. 

1Art. 11. A i'órma extrinseca dos actos, publicas ou parti
culares, reger-sc-ha. segundo a lei do Jogar e do tempo, em 
que se praticarem. 
· Art. 1.12. Os meios de prova regular-se-hão .conforme a 
lei do logar, onde se passou o acto, ou !facto, que se tem de 
provar. 
. · iATt. i3. Regula1·á, salvo estipulação em contrario, quanto 
ú substancia e aos effeitos das obrigacões, a lei elo Jogar, onde 
i' orem contrahidas. 

J?aragrapho unico. l\las sempre se regerão pela lei brazi
leiru: 

Art. i5. Rege a competeneia, a f6rma do processo e os 
meios ele defesa a lei do logar, onde se mover a acção; sendo 
competentes sempre os tribunaes brazileiros nus demandas 
uont.ra as pessoas domiciliadas ou residentes no Brazil, por 
obrigacões contrahiclas ou responsabilidades assumidas .neste 
ou noutro pair.. · · 

!A.rt. i6. As sentenças dos tribunaes estrangeiro;; seriio 
exoquiveis IIO /13IJ:azil, mediaul.o as eonrliçúes fJIH! a lei li!'nr.i-
leira fixar. · · 
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~ubsLil.ua-se o urt. L i pelo seg·uinle: «As leis, actos, 

senlt!lli,;::ts du oulro paiz, bem eomu as disposiçõus e eonve11~'ões 
purtieulul'es, .não Lcr·ão ci'J'ieacia, qua:ndo ol'1'ende1·em ·a sobc
nm ia uacional, a m·dem publiea u os bons eostumus. 

Ante:> das palavras « Pal'te Gemi:» ut.:ct·cscente-se « Godig-o 
Civil ». . 

ArL. 1." lillste cudig-u reg·ul·u os dil·eitos e obl'ig-avões parti
culares ·eOiwei·nentes ás pessoas, aos bens e íts suas relações. 

Da divisão das pessoas 

ArL. 2." 'J.'odo homem é cap~z de direitos l! ubriguvõc:; 
uu ordem civil. 

Ar!;, S." A lei niío tlbling·ue entre ·nudo.naes e csli·an
geil·os quanto á acquisivão e ao goso dos direitos civis. 

Art.. 4." A personalidade civir elo homem começa do nasei
mento com viela; mas a lei põe a salvo desde a eoncepvi1o os 
direitos elo nascituro. 

Art. 5." São absolutarmmte incapazes de exel'cer pessoal
mente os a·cLos da vida civil: 

I. Diga-se dezeseis. 
III. Os surdos-mudos, que não puderem exprimír a sua von
tade. 

IV. Os ausentes, declarados la e:> por acto do juiz. 
~\rt. ti." São i•ncapazos, relaLiva:mentc a eer·tos actos 

(arL. 15J, n. 1), ou á maneira de os exercer: 
I. Os maiores ele dezeseis e menores de vinte e um annos. 

(ArLs. 158 a 160.) 
Art. 7." Suppre-;;e a ineapaciclacle absoluta, ou relativa, 

pelo modo instiLuiclo neste codigo; parte especial. 
ArL. 9. • Aos vinte e um annos completos acaba a me

noridade, :l'icUJndo habilitado o .individuo pU['U todos os actos 
da vida civil. · 

Paragrapbo unico. Cessará, para os menores, a incapa-
cidade: . . . 

I. ·Por cqn~cssão ~o pae1 ou, se _:l'õt· morto, ela mãe, e .por 
senLew;a do JUlZ, ouv1do o tutm·, SI o menor tutelado L1ver 
dezoito annos .cumpridos. 

II. Pelo casfrmcnLo. (Arts. !l", paragrap'ho unico, n H, 
·187, n. XII; 220, 399, n. II.) . 

IV. Pela collavão de gt·úo scic·nLifico em curso de ensino 
superior. 

Ar L. 10. u~ cxlstencia da pessoa ·nal.:ural termina com a 
mol'Le; presumindo-se esl.a, quanto aos ausonl.cs, nos· casos 
elos arts. !t87 c .188. 

· ~,._,,.L. 11. Si dous ·OU mais individuas falloccrem na mes1na 
occasiiío, nií.o Sl' podendo averiguar si alguni dos commorientes 
precedm.1 aos outr:os, presumir-se-hii.o simu!Lancamente mortos. 

II. A emancipaçií.o p.or outorga do pae, ou mãe, ou por 
sentcnr;u. do juiz. (·ArL. 9", paragrapi}O u·nico, n. 1.) 
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Art. 13. As pessoas juridicus são du dii·eilo pub!ieu, 
interno ou exLenw, e de direi Lo privado. 

I. A União. 
n. Cada um do:; suus Estados e o JJisLl'l!JLo Federal. 
III. ,Cada um do,;; muuicipios Jega!menle crmsLituidos. 
§ 1." As sociedades menciouudas uesle artigo n. I, só 

se poderão llon:sliluir lJfJL' OS()L:ipto, latw!ludo no registro ge~·al 
•(urt. 23, § 2"), c rcget·-se-ltuo pelo ciJsposto u seu respello 
ülcsll! llOdigo, parte especial. -

§ 2." As sociedades mm·euulis c ou Linuut·ão a J·u;;·er-se pelo 
esLaLuido nas leis commerciaes. 

1Art. 18. As pessoas .imidicas cl1J direito publico exlemo 
não podem ... 

iA!o art. .18 : 
,N1o fim do primeir-o -periodo, di;;·u-se, depois da palavra 

« desavr·opria1.'i:io »: «salvo os 1lredios 1wcessarios para esta
belecimento elas legai,iões ou dos consulados». 

Dependem J.e appr·ovar;ão do Gover·no Fedem! os estatutos 
ou compromissos das pessoas .iuridicas estrangeiras de direito 
privado, para ]JOuet'_t;JL!l .l'u•uccion!l-r no Broazil, a.ssim. poJ: si 
mesmas, como- po1: fll!aes, agenctas -ou estabelecmwnLos, que 

. as repre::;entem, rl'i-cando sujeitas ás leis e aos tribunues do 
paiz. 

Art. 20. c-\s pessoas .iurii.licas serão representadas, aelivu 
e pass.i varneuLe, nos actos .i udiciaes e exl.t·ujudiciacs, por: quem 
os respectivos esLalut.os designarem, ou, não o uesignaudo, pelos 
seus directores. 

&ECQÃO II 

DO REG-TS~1HO CIWT. UAS PllSSOo\ii ;J U!UDJCAl:l 

Art. 21. Começa a existcncia legal das pessoas ,iut·icJif,as 
de direito privado com a inscJ:ipoão elos seus conl.rudos, -acl.os 
oouslilutivos, estatutos ?U compromissos no seu rogi~ll'O pe
culiar, rc;;uludo por let especml, ou com a aulor·ir.a(ilí.IJ do 
Govor.no, quando precisa. · 

Pa!'agrapllo unico. Ser:ão avel'badas no registro as allc
rw•ões, que esses actos sofi'r'crem. 

• At·L. 22. O registro deelarará: 
u: O modo por que se, administra c r·ept·esunl.a, aeLiva 

e passiva, judicial e extra,iudicialmenl.e. 
III. Si os- estatutos, o contracto ou o compr·omisso ... 
IY. Si os -m-embros respondem ou não.· subsi d iariamenlc 

pl'las nlll'igações sociaes. · 
V. As condivõcs de exlitlccão cJa, pessoa jurídica e o 

destino do seu patrimonio •nesse caso. 
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DAS SOCLBIMDBS OU ASSOW.\I)ügs CIVIS 

i\1'1 .. 2:1. As pessoas ;iu1;irlicas toem cxisLencia rlisl.i·ncLa 
lia llu~; seus membros. 

§ 1. o Não se poderão constituir, som prtívia auLol'iza~.ão, 
us soeiedados, as agcneias, ou os ... 

Ao art. 23, § 1 o hl-/'i'J\e. :Accroscente-se tt palavra «ali
ln rmLares)) «salvo as cooperativas e os syndicaLos prol'issionaes 
e agrícolas, legalmente organizados». . 

•Si tiverem de funeciomu· na ,Cápital Federal, ou cm mais 
rio um Estado, ou em Lorl'ltorios ni'ío incorporados no uornürio 
·da União a autorização ser.:'t do Governo J!'euoml; si o·rn um 
só ]jjstaclo, do governo deste. 

§ 2." IAs sociedades Oilumer·adas no arL. 10, que, por :J'all.a 
de autorização ou ele 1·ogislro, ;:;c não rormtarem .pessoas ,iw·i
dicas, não poderão accionar a seus membros, nem a tcrceiL·os; 
mas csLos poderão respousabilizal-as por lodos os seus acLo!). 

I. Pela sua dissolução, deliberada entre os seu:; membros, 
salvo o direito da minoria e ele terceiros. 

II. l)ela sua dissolução, quando a. lei determine. 
III. •Pela sua dissolu~;.ão cm virtude de aeLo do Govcl'no, 

tmssanclo-lhe este a autorização ele funcci.onar, quando a pessoa 
.inri clkn incona em actos oppostos aos seus fins ou nocivos 
ao bem ·publico. · · 

Ar L. 2u. tExtin;:;-uinclo-sc uma associação ele intui Los ·ufio 
er.onomicos, cu,ios estatutos não clis]ionham quanto ao clcsf.ino 
ull.crim· elos seus hens, c não tendo os socios acloptarlo a tal 
rcspliiLo deliberação cf:ficaz, dcvolver-sc-ba o pal.rimonio soeial 
a um osLabclecirncnto municipal, estadual ou federal, ele f.ins 
idc·nticos ou semelhantes. 

Paragrapho uni c o. Não havendo, no ·l\Iunicipio, u1o Estado 
ou no Districto J!'ecleral, estabelecimento em taes condições, 
sortí devolvido o patl'imonio t'l fazenda estadual ou ú nacional. 

SECÇ.i\.0 IV • 
DAS FUNDAÇÕES 

Al'L. 27. l?ara crear uma fundaofio, far-sc-ha o seu inst.i
l.uidol', por· cscl'iptura publica ou testamento (art. ·1.078), 
clotacão especial ele bens livre:;, especificando o fim a que a 
destina, c declarando, si quizer, a maneira ele admin.iS'lral-a. 

ArL. 28. Quando insU'fficientcs para constituir a ftmdaç.ão, 
os bens doados serão convertidos cm titulas ela divida publica, 
si outra cousa não dispnzct• ·O instiLu i dor, até que, augmcntados 
com os 1•endimcntos ou novas doacõcs, pcefacam capital bas-
tante. · 

:Art. 20. Vclar:í. pelas fundacõcs •o Ministcl'io ~.t1blicn do 
, Estado, onclc' situadas. 
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§ :1.. • Si estendm·em a actividade a mais de um CE.stado, 
caberá, em cada um delles, ao l\linister·iu Pu!Jlioo esse encargo. 

§ 2. • Applica-sc ao Districto Federal o aqui disposto 
quanto aos Estados. · 

Ar L. 30. Aquellcs, a quem o iHsLltuidor commetter a 
applica~~ão do pat1·irnonio, cm Lendo sciencia do encargo, for
mularão Jogo, de accõrdo com as suas bases (art. 27), os 
estatutos da i'undac.ão pro.icutada, su!Jmettcndo-os, em seguida, 
ú. approvação da autoridade competente. 

Parag1·apho unico. !Si esta lh'a denegar, suppril-a-ha o 
juiz ·compelen te no iEslaclo ou no Dist:ricto Federal, com os 
recursos da lei. 

Art. 31. Para se poderem alterar os estatutos da fundaoão, 
é mister: 

I.. Que .a re~orma seja deliberada pela maioria absoluta 
dos componentes para gerir e representar a fundação. 

Art. 32. IA .. minoria vencida na modificação dos estatutos 
poderá, dentro em um a·nno, promover:..lhe a •nullidade recor
rendo ao .iuiz competente, salvo •O direito de terceiros. 

Art. 33. Verificado ser nociva ou impossível a mantença 
de uma Jundaç,ão, ou vencido o prazo de sua existencia, o 
patrimonio, salvo disposiç,iLo em contrario no acto constitutivo 
ou .nos estatutos, será. incorporado •noutras fundaç,ões, que se 
proponham a fins iguaes ou :;emellhantes . 

.... -~-v .. ' . 
'l'ITULO II 

Do do~cilio civil ' 

Ar.t. 341. O domicilio civil da pessoa natural é o J.ogar 
onde·. clla .estabelece a. sua residencia com animo definitivo. 

Art. 35. Si, porGm, a pessoa natural tiver diversas. resi
clencias onde .alter·nadamenLc viva, ou varias centros de oc
cupações llabiluaes, eons iderar-se.-ha domicilio seu qualquer 
destes •OU daquelles. 

Art. 36. Ter-se.!ha pot· domicilio da pessoa .natural, que 
não tenha residencia habitual (art. 35), ou empregue a vida 
em viagens, sem ponto central de negocies, o logar onde fõr 
encontrada. . . . 

Art. 37. !Muda-se o domicilio, transferindo a residencia, 
oom intenção manifesta de o mudar. . 
... · Paragrapho · unico. A prova de intem;ão . tal resultará do 
que declarar a pessoa mudada· ás municipalidades dos Jogares, 
que .deixa, c para onde vae, si Laes .declarações não fizer, da 
propria mudança, com as circumstancias que a acompal).harem ., 

Art. 38!. Quanto ás ricssoas jUl'idicas, o domicilio é: 
L Da União, a Capital Federal. 
Ir. IDos Esl.ados, as rc::;pectivas capilacs.. . 
III. Do Munir.ipio, o· togar Of1dc;!l"uncr.ione a adru.inistracão 

.municipaL. : '· · 
Vol. VIII 33 

.;i' 

• 
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IV. Das demais pe~soas juridil)US, o sitio onde Junccio
narem as respeclivas dil·ecLor·ias e administrações, ou onde 
oleger~>Jn domicili-o Pspecial :nos seu~ estatutos ou actos consti
iutivos. 

§ l." Tendo, porém, a· pessoa juridil)a diversos estabele
cimentos ·em .Jogar·es diJ'JerunLes, cada um será ·considerado 
domicilio vat·a os aetos nelle praticados. 

~ 2." Si a administração, ·ou .directoria tiver a séde no 
estrangeiro, llavel'-se-ha pot· domicilio da· pessoa ,iuridica, no 
toeanl.u üs <tJbrigaeões eontT'ahidas por eada umu. das suas 
agencias, o Jogar elo esta!Jeleeimento, slto no Brazil, a que ella 
corresponder. 

1Art. :Jn. Os incapazes teem por· domicilio o dos seus re
presentantes. 

Parag"L·apho unico. 1AI mulher casada tem por domicilio· o 
do marido, salvo si estiver desquitada (art. 322), ou lhe com
poLir· a administt·ação do casal. (Art. 258.) . 

~.:\rt. 40. Os Junccionarios publicos 1·eputam-se domü:i
liados onde exercem as suas 1'unc·cões, não sendo temporadas, 
periodieas, ou ele simples commissão; porque, nestes casos, 
e! las nrw operam mudança 1110 domicilio anterior. 

;.\J:t. 41. O domicilio do militar em ser\!iço activo .é o 
Jogar, onde servir. · · · 

Art. 42. . .. onde estiver matriculado o navio. 
Art. 43. :O preso, ou desterrado, tem o domicilio· no Jogar, 

onde ·cumpre senten<;a. . 
Art .. w. O Ministro ou agente diplomatico do Brazil que, 

citado no estrangeiro, allegar exterritorialidade, sem designar 
onC!e, nu paiz, o seu domicilio, poclerú ser: clemandu.clo na Ca
pital Federal, ou no ultimo ponto do tel'l'itorio brazileiro onde 
o teve. 

Art. 45. Nos •Contractos escriptos poderão os contrahentes 
especil'icar domicilio onde se exercitem c cumpram os direitos 
e oln;igações ela IIi l'esultantes. 

Das differentes classes de bens 

DOS BENS Jj\fMOVJ::IS 
' ; 

T. O solo, ('Olll os seus ac.~essorios e adjaceneias naturacs. 
compt·ehendendo a superl'icie, as at·vot·es e frucLos pendentes, 
li esp::u:o aereo e o subsolo. 

II. Tudo quant.o o homem incorporar permanentemente 
:'lO solo, como a semente la.n(;ada ú terra, os edifícios e 
eonsi:J•ue,;ües, dt: ·modo que se 1lliiO possa retirar sem de~truição, 
nJodi:l'icac::.ão, l'metura, ou damno. 

TIL Tudo quanto, no immovcl,. o pr·oprictario mantiver 
intencionalmeule empr·egaclo em · ~ma exploraçã·o, indu~trial 
a:formoseamento, ou commodidade. · · .· 

I. Os direitos rcaes sobre immoveis, inclusiye o penhor. 
agl'icola, e. a::; acçoe..s 'que 0.·· s se;:;'lu'arn. .·. . ' . : ... ' - . .. ·--- - - _.,, 
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II. As apolices da divida publica oneradas com a clausultL 
de inalienabilidade . 

.Art. 48. Os bens, de que trata o ar·L. "16, n. III, podem 
ser, em qualquer tempo, mobilizados. 

i:\1rt. 4!). Não perdem o caracteJ.' ele immoveis os mate!'iacs 
provisoJ.•ialnenle Sllpamdos de um [H'edio, para a1elle mesmo 
::;e i·ecmru·egat·em. · 

DOS BENS MOVI!:!S 

Arl. 50 . .São moveis os bens susceptíveis de movimento 
proprio, ou ele I· emoção por i' orça aliheia. 

1Art. 51. Consideram-se moveis para os efl'eitos legues: 
Ao art. 52: · 
Supprima-se a palavra «total ) • 

DAS COUSAS I>UNG!VEIS E CONSUM!Vms 
,) 

<!.""':.~ • 

.Art. 53. São i'ungiveis os moveis, que podem, e não i'un
giveis os que não podem substituil'-se por outros, da mesma 
cspecie, qualidade e quantidade. 

Art. 5L 'Em vez de« alimentação», diga-se: «alienação» • 

• 
IJAS COUSAS D!V!S!VEIS E !N!)IVISIVEIS 

.Art. 55. Cousas divisíveis siio a~ que :;•J ·podem pal'tir 
em pot·ções reaes e disUnclas, l'ornmndo cada qual um tod 
pcrl'eiLo. 

Art. 56. 
H. Os que, e1111Jom natumlmente divisíveis, se consideram 

indivisíveis por lei; ou vontade das partes. 

DAS COUSAS SINGULAThES E COLLEC'l'IVAS 

. .Art. 57. iAs cousas simples, ou conipostas, materiaes, ou 
imníateriaes, s;io singulares, ou eolleeLivas: 

I. Singular·es, quando, embora reunidas. se consideram de 
per si, independentemente das demais. . · 

II. ·Collectivas, ou univ•~rsaes, qua·ndo se c;ncr.ram aggrc- . 
gadas em todo. 

I}Jrt. 5R. Nas cousas collectivas, só em rlcsapp:u·e•l•)ndo 
todos os. individuas menos um se tem por cxlinda a collecli-

.. vidade. · 
· ~\rt. 60. O. patrimonio e a herança constituem cousas 

universaes, ou universalidfldes (a.rt. L575), e corn.o taes sub
sistem, embora não constem de objectos triateriaes. 
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DOS BENS RECIPROCAMEN'l'E CONSIDERADOS 

:Art. ü1. Principal 1.\ a cousa que existe sobre si, abstracta, 
ou concrotamontc. Ar~ccsso!'ia, aquclla .cuja e:xistc-nci::i suppõc 

· a da principal.· · . 
Art. 62. ,salvo disposlc,\ão especial em contrario, a cousa 

accessoria segue a principal. 
Art. ü3. [Entram na. classe das cousa::; accessorias os 

:fructos, productos e 1·cndimentos .. 
III. As obras de adherencia permanente, feitas acima ou 

abaixo da superfi.cic. . . . . . . . 
· Art. ·G5. Tambem se consideram accessorio::; da cousa 

todas 'as beml'eitorias, qual(Juer que seja o seu va.\o1:; excepto: 
III. u\ escriptura e outr.o qualquer trallalho graphic"o, em 

relacão ú materia prima que os recebe. (Art. 619.} 
§ 3." São necessarias a::; que toem por fim conservar a 

cousa, ou evilar que se deteriore. 

DOS BENS PUBL!COS E PAR'l'!CULARES 

At·t. GS. •São public~s os ·bens do domínio nâ.éiC)nal per.ten
centes ú União, aos Estados, ou, aos. Municípios. Todos os 
outros são partiC"Ulares, seja qual for a pessoa, a que perten-
cerem. . ..... · 

Art. 69. Os bens publicas são: 
I. 10s de uso commum do ... 
II.. Os. de uso .especial... . ... 

. III. Os. domi•niaes, isto é, os que constituem o patrimonio 
· da União, dos· (Estados, ou dos ·Múnicipios, como objecto de 

direito pessoal ou real de cada . uma dessas entidades. • · · . 
:Art. 70. Os JJens, de que trata o artig-o antecedente, só 

!p•erderão a inalienabilidade, que lhes ó ·peculiar, nos casos e 
fórma que a lei prescrever. 

IArt. 71. O uso .commum dos bens publicos póde ser gra
tuito, ou retribui do, •Conforme as leis da União,· dos Estados, 
ou dos Municípios, a ·cuja administracão ·p'erte.ricerem. · 

Ao art. 72- elimi•nem-se as seccões II, III e IV. 
!Art. 75. São cousas fóra de commercio as insusceptiveis 

de apropr ia()ão e as .legalmente ,inalienaveis. .; .. , . . , ' · 
.. : , Art .. 7G. Na acquisição. dos direitos se observarão estas 
!I'egras : . . , . 

r. ;A.dquirem-se os. direitos mediante acto . do adquirente, 
'OU por intermedio de outrem. . 
· II. Pó de uma pessoa adquiril-os para si, ou para ter-
ceiros. · . . . 

III. Dizem-se actuaes os dit:eitos completamente.;'adqui
·ridos e fu f,m·os -os ~~ui:» ac•.qn isiçii.o nii.o so .acabou de!.'' operar. 

. . >C.hama-se deferido· ·O direi to fnf.uro,- quando süá :acqui
si()ão pende somente do arbHrio do. ~u.ieito:, ·llliio 'deferido, 
.quando se subqrdina a factos ou condH)oes falhveis. 
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:A.rt. 77. 'A todo o direito corresponde uma acoão, que o 
assegura. · 

. Art. 7i8 .. ~ara. propôr ou ·contestar uma acção, é neces-· 
sarw ter leg!lJmo mteresse,_ eco no mico, ou moral. 

Paragrapho untco. O interesse moral só autoriza a acção, 
quando toque directamente ao autor, ou ú sua família. .: 

Art. 79; Perece o direito, perecendo o seu objecto. 
Art. 80'. Entende-se que pereceu o objecto do direito: 
I. puando perde as qualidades essenciaes, ou o ~alar 

econom1co. 
II. . Q'!land_o se col1Jfunde com outro, de modo que se não 

possa dJstlngmr. · · . 
Art. ·81. S:i a cousa per·ecer por facto alheio :í vontade) 

do dono, ter.ú este acção, pelos prejuízos, contra o culpado .. 
Art. 82. L<\! mesma acção de perdas e damnos terú o c!ono 

contra aquclle, que, i•ncumbido de conservar a cousa,. por 
negligencia a deixe pm·eecr·; cabendo a e~tc, por sua vez, 
direito regressivo contra o terceiro culpado. · 

DOS ACTOS JURIDICOS 

. Art. 8!4.. .A validade do acto jurídico requer agente capaz 
(art. 149, n. I), ohj ecto licito e forma prescripta ou nã,o defesa 
em lei. (Arts. 134, 135 e 1419.) . 

Art. 86. As pessoas absolutamente 'incàpazes serão repre
sentadas pelos ·paes, tutores, ou· curadores,· em todos os actos 
jurídicos (art. ti•); as relativamente 'i-ncapazes, pelas pess·o!ts 
e nos actos que· este cocligo determina: (Arts. a•, 158 e 433, n. 'VIII-; ) · . · . . · · · . · . . . . . 

'Art. sr;. Nas declarações de vontade se attendert'i mais 
t'i sua· intenção que ao sentido l!tteral da linguagem. 

DO ERRO OU IGNORANCIA - ... -·· 

· Art. 88. São a.nnullaveis •OS · actos jurídicos quando as 
'declaracões de vontade emanarem de erro substancial. · · 

:Art. 89. ·Considera-se erro substancial o· que interessa a 
natureza do acto, o objecto principal da declaracão, ou alguma 

. das qualidades a elle essenciae .... 
Art. 90. Tem-se igualmente por erro substancial o que 

disser respeito a qualidades. essenciacs da p~sso~, a quem se 
refira a declaraoão 'de vontade; " · 

·,art. 9L :A transmissão 'erronea da vontade por i·nstrti
mento, ou por interp-osta pessoa, pode arguir-se (}e· nullidade 
nos ines mos ca:sos ·em· que· a declaracão directa. 

Art. 92. 1S6 vicia o acto . a falsn· causa.;· quando expressa 
como razão determinainte ou· sob fórimi" de condicão. · · · . 

.. Ar.t .. 93. O ·erro na indicaç.ã.a da pessoa;··ou· cousa, a que 
se referir ·a declara~;ão de vóntade, nãq''viciarú o a~W· qu~~çj.o, 
por seu· contexto .e pelas circumstancms, se puder Jden~1f1car 
a cousa ou :pessoa cos-itada; · ". -· · 
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DO DOLO 

Ar· I.. fl.l. (I;; :H, fOR Jm·idi1"ls- ;;fio ammllavoi::> po1' dolo, 
quando este fô1· a sua causa. 

Art. 95. O dolo accidenLal só obt'iga á satis!'acção das 
.perdas e damnos. E' accidenlal o dolo, qull!ndo a seu despeito 
·O ado Sü ter·ia praticado, embora pot· outro modo . 

. Art.. 9G. Nos actos bilateraes o silencio intencio.nal do 
uma das partes a respeito de Jacto ou qualidade essencial, que 
a outr-a parte haja ignoeaclo, constitue omissão dol·osa, m·o~·an
do-se que sem ella se não teria celebrado o contracto. 

IArt. 97. 1Póde lambem ser annullado. o acto por dolo ele 
terceiro, si uma ·das partes ·o soube. 

:Art. 98. O dolo elo representUJnte de uma das partes só 
obriga o representado a responder civilmente até à importancia 
do proveito, que teve. 

Art. 99. Si ambas as parte;; procederam. com dolo, ne
nhuma póde allegal-o, para annullar o acto, ·ou reclamar 
indemnização. 

DA COACÇÃO 

Art. 100. iA: coacção, para viciar a manifestação da von:.: 
tade, hade ser tal, .que incuta ao paciente .fundado temor de 
danmo ú sua pessoa, ú sua família, ou a seus bens, immionente 
e igual, pelo menos, ao receiavel do acto extorquido. 

Art. JiU. rNo apreciar a coacção, se ter.ú em conta o sexo, 
a idade, a condição, a saude, o temperamento do paciente e 
todas as . demais circumstancias que J:he possam influir na 
gravidade. 

§. 1. o Si a coacção exercida por terceiro fôr préviamente 
co,nhecida ú parte, a quem aproveite, responderá esta solidar.ia
mente com aquelle por todas as perdas e damnos. 

§ 2. o !Si a parte prejudicada ·COm a annullação . do acto 
não soube da r}oaccão exereida por terceiro, só este rcspondertí. 
pelas perdas e clamnos. 

DA SIMULAÇÃO 

I. Quando apparentarem conJferir ou transmittir . direito,; 
a pessoas diversas das a quem realmente se conferem, ou 
transmittem. · 

II. Quando contiverem declaração, confissão, condição ou 
clausula não verdadeira. ·· 

III. Quando os instrumentos parliculare~ ·forem anteda-
tados ou posdatados. · · : ::. 

II. Relativa, quando as partes os tiverem simulado;·.> para 
encobrir acto diverso. · · :. · · 

III. Quando a. data, nos instrumentos particui~r.és, não 
fôr verdadeira. 

.I 

I 

. ' 
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Ao ai'L. ·IOf.i: 

!Em vez dt• III c1 ign-~e « ou», rt.e. --
At·L. 'I 07. Si a BimulnPi"tn -r,·,,. allilo!nl.n, ;;em intento dr 

prejudica!' a .ll:'t'ceit·o~. ou "violar cli;;Í)Qsir;ão de lei, provado 
!sso .a t·equc•t•tnwnto ele algum dos coutrahente~, .iulgal'-se-lm 
mcx1sl.ente o ado. 

Art. 1.08. Verificadas as mesma,; cimumstancias, ,na si
mulação relativa, julgar-se-ha nullo o aeto appal'entc, e vúlirJo 
o real, desde que 11este caracter seja licito aos contrahcntes. 

ArL. 1.0!1. Wendo havido intuito ele prejudicar a terceiros, 
ou infringir preceilo de lei, nada poderão allegar, ou requet·et· 
o.s. ~ontmhentes em juizo quanto ;í. simulaçflo- do acto, em 
lttJgJo ele um contra o outt·o, ou contra terceil·os. 

~\r L. HO. Pocler·ão demandar· a nullidade dos actos simu
lados os terceit.·.as lesados pela simulação, ou os representantes 
do podet· publico, a bem ·da lei, ou da 1'azenda . 
.... -~ ..... -·· ... -· ····-~· 

DA l'R,\UDE CON'l'IU CHEDOHES 

;A'I't. H 1.. :Os· actos de transmissão g·ratuila ele hens, ou 
r·emissão de divida, quando os pl'atique o devedor jt'L insolvente. 
ou seja .. por elles reduzido t't insolvcncia, nodcrão ser a·nhullados 
pelos cJ•edot·es ehirogt•aphm:ios como lesivos dos seus direitos. 
: (Art. i 1ft . ) 

· Paragrapho Utnico. Sú os cl·eclores, que .i <i o eram ao tempo 
desses. actos, podem pleitear-lhes a annullação. 

1!\0 art. 11-1-Recli.ia-se assim: 
«Art. H4. A competente acção, nos casos elos arts. tH e 

'112 poderá ser intentada contra o devedor insolvente, a pessoa 
que com elle celebrou a estipulação consiclerada fraudulenta, 
ou lerceit·os adquirentes que hajam pl'Ocecliclo de m{L :l'é. ~ 

Art. ii5. O credor chil'ogr·aphario, que receber· do clevednr 
insolvente o pagamento da di.vida ainda não Vl'llt!ida, J'it~at:á 
obrigado a repô r ú massa o que recebeu. 

III ... ainda que eom prestação ele gamntias. 
Paragrapho unico. Si os actos revogados tinham por unico 

objecto attribuil' direitos prei'erenciaes, mediante hypotheca, 
antichrese, ou penhor, sua nulli.dade importart't súmen te na 
annullação da preferencia ajustada. 

Art. H!1. Considera-se condição a ·clausula, que subordi·na 
o cft'eito do acto .iuridico a evento futuro e incerto. 

Ar·t. 120. São licitas, cm geral, todas as condiç.ões, que 
a lei não vedar expressamente. Entre as condições defesas 
se incluem as que privarem de todo ef:fei Lo o acto, ou o su.i ci
tarem ao arbítrio de uma das partes . 

.A1·t. 121. As condições p'hysicamente impossíveis, bem 
como as de não fazer cousa impossiYel, tem-se por inexis
tentes. As juridicamente impossivei.s ,invalidam os actos. a 
e lias snborclinn.dos. 
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A.rt. 122. Não se consitl!!rr. condição a clausula, que rino 
derive exclusivamente da .vontade das partes, mas decorra 
necessariamente da natureza do direito, a que accede . 

.Art. 123. Subordinandà-se a efficacia do acto a condicão 
suspensiva, emquanto esta se não verificar, não se terá adqui
rido o direi to, a que elle visa. · 

Art. 124. Si fôr resolutiva a condição, emquanto esta 
se não realizar, vigorará o acto jurídico, podendo exercer-se 
desde o momento deste· o direito por elle estabelecido; mas, 
verificada a condicão, para todos os effeitos se extingue o 
direito a que ella se oppõe. . 

Paragrapho unico. A condição rcsolutiva da obrigação 
pode ser expressa, ou tacHa; operando, nô primeiro caso, de 
pleno direito, e por i.nterpellação judicial no segundo. 

Art. 1'25. Reputa-se verificada, quanto aos effeitos jurí
dicos, a condicão, cu,io implemento fôr maliciosamente obstado 
pela parte, a quem desfavorecer. . · 

Considera-se, ao contrario, não verificada ·a condição mali
ciosamente levada a effeito por· aquelle, a quem aproveita o 
seu implemento. · 

Art. 127. Si alguem dispuzer de uma cousa sob condicão 
suspênsiva, e, pendente esta, fizer quanto áquclla novas dispo
sicões, estas não terão valor, realizada a condição, si com ellu 
forem incompatíveis: · · · 

Art. 129. •Ao termo inicial se applica o disposto quanto 
a condição suspensiva, nos arts. 126 e 127, c. ao terino 1Tnal o 
disposto acerca da condição resolutiva no art.' '124. · 

:Art. 130. Salvo disposição em contrario, computam-se os 
prazos, excluindo o dia do comeco, c incluindo o do· venci
mento. 

· · § 2. o Meiado considera-se em qualquer mez, o seu decimo 
quinto dia. · · . · 

· § 3. o Considera-se mez o período successivo ele trinta dias 
completos. · · · · · · 

§ 4. ~ Os prazos fixados por hora contar-se-hão de minuto 
a minuto. · 

/Art. 131. 1Nos testamentos o prazo se presume em fuvor 
do l1erdeiro, c, nos contractos; em proveito dú devedor, salvo, 
quanto a esses, si do teôr do instrumento, oú:. das· circum
stancias, resull.ar que se estabeleceu· a bencfi.cio do ·credor, ou 
de ambos os contrahentes. · · ·· 

Art.. 133. O encargo não suspende a acquisição, nem o 
·exercício do direito, salvo cjuando · expressamente imposto no 
acto, peJO disponente, como condição suspensiva. · · '· 

úi. 1134. A validade das declaracões de vontade não de-
penderá de. forma especial, sin~o qua~do a lei expressamente 
a exigir. (Art. 84. ) · · · · 

ArL 135. Nf'~o vale o acto, que deixar de' revestir .a f6rma 
especial. determi.nada em lei (art. 814), salvo quando esta 
commine sancção differente contra a pret~riçã() ··.da' fórma 
exigida. · • · • ·· , 
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' Art. 136. 
· Paragrapho ·unico. Não tendo relação directa, porém, com 
as disposfcões principaes, ou com a legitimidade das· pal'tes, as 
declaracões enunciativas não eximem os interessados em sua 
veracidade ao onus de provai-as. · 

. ~4.~t. 1:37. A annuencia, ou a autorizacão de outrem, .neces
sarw. a validade de um acto, provar-se-ha dp mesmo modo que 
este, e constará, sempr~ que ser possa, do proprio instrumento. 

Art. 138. No contracto celebrade com a clausula de não 
valer sem itnstrumento publi<Jo, este é da substimcia do· acto. 

IArt. 139. E', outrosim, da substancia do acto o instrú-
mento publico: · · · · · · · 

II. Nos contractos constitutivos ou translativos de direitos 
reaes sobre i mm oveis de qualquer. valor; exceptuado o 'penhor 
agrícola e a emphyteuse;' ·e· substituam-se as ·palavras «de 
qualquer vaJor » ·pelas seguintes: ·· «de · valor superior a réii:; 
1 :000$000 )) . . : " ' 

Accrescente-sc •O numero : . ' ' . ' . . . . . 

III. Na outorga que compete :'i mulher casada para ali.enar 
ou gravar bens de raiz; · . · · · , 

Art. 1410. O instrumento particular, feito e assignado, ou 
sómente assignado por quem esteja na dbposjção' ·e àdmi:
nistracão livre de seus bens, sendo subscripto p-or··duàs teste
munhas, prova a's obrigaÇõé:s convencionaes 'de qualquer valor. 
·Mas os ·seus effeitos,: bem•'como: os 'da cessão. não· se operam, 
a respeito de tevceiros (art. ·L 068); antes de· transcripto no 
r·egistro publico·: ' · · · ·' ' " ' · · · '" · · : 

· · Paragrapho' unico. ,A pr-ova do instrumento particular póde 
supprir-se'pe1as 'outras'de·caracter ~egal.' ·•· ' :·· ,, · 

Art. 141: Os' actos jurídicos, a qU:ê se não impõe fórma 
especial, poderão provar-se mediam te: · ,.,. ""' ' '" ·· · · • 
· Art. 142. 'Farão a mêsma'prova que os origtnaes as cer
tidões' textuaes ·de·· qualquer ·peça· ,iudicial;• do 'protocollo 'das 

· àudiencias;' •Ou' de ·outró' qualquer livrô ·a càrgo·• do escrivão, 
sendo .extrahidas por elle, oui•sob a"sua vigilaneia, e por· elle 
subscriptás, àssim"como os 'trá:slados· 'de •autos,"quando por 

·outro notario·'éoriciertados. ' '· ·· ·•· ·' •''· • · ..... ·• · · " 
· '· :Ao·a.rt.-143':' ,. !"'·' 

·• .. ' 

Em vez de «publicas fórmas » diga.,.sc «·certidões)). c sup-
p~imam-se a:; palavras ' « sendo »; . . atÇ o :qnaJ· cjo' p~ri~dci. 
· .. Art. 144. Os 'traslados,!· a·· que alludem os' pous·~<artJgos 
~utcce'4c~t'es> airidl). · ql:taf!.dO' não. c~n·qçr~~i:los,''~<msider:l!:-s'~:.:hão 
110strumentos pubhcos. st· os··or1gmaes se houverem •produz1do 
em juizo como ,prova de algurri'3.cto;· ·' .. ,, · •··' · .,., •' ;.•.·.t 

. ' . ' . '; . . . ; . '. ~ : ' / 
IAo art. 144: 

., "l • 

depois de « traslados)),· diga-se c «certidões·)) c supprimam-se 
«'airida que não 'concertados». · '...... ··· , .. · ·'' 

Art. H5. Os escriptos de obrigação redigidos em. lingua 
estrangeira serãío; para ter· effeitos Je.g-aes no paiz,· vertidos· em 
pnrl.nl?ue;r,, '· " ' .,, 
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i:\J·L. I Hi. ·~al\·o o's e•a;.;i·o,; PXpJ•es;;o;;, n JWOva >!Xtdusivn
mrnl.r• li•;;le~nHIIJiinl só ,:;p arlnlill.c• 11n;; t•nnlJ':lt:lns, eu,io \":1ItH' 

niíu pn~;;e' de• 11111 t:onlo r.IP ,.,·,i~. 

Arl .. 1-í7. 

II. o~ cegos e surdos, quando a scienwin do J'aeLo. que ;;o 
quN' pJ•ovat·, dependa t.Io,; ;;entido~. que! lhe!;; faltam. 

IV. O interessado no ob,jeet.o do lil.igio, bem como o ascen
dente c o dcscende·nLe, ou o collalr~J·al, atC• o ten:e~il'o gJ•üo, de 
alguma das pa1·Les, put· cmJstmguillidade, ou aJ'J'inidade. 

Art .. ,' Depois ·do ar·t. H7, n. V: 
Os aseendentes por· eonsanguinidade ou aJ':l'iniclade podem 

.ser admillidos eomo testemunhas em quc:;;tões em que se tr·alc 
de ver i l'icat· o nascime.nto •OU obilo dos 1'ilhos. 

Art. N1S·. Ninguem pôde :SCt' obrigado a depor de Jactos, 
a cujo respeito, pol' estado ou profissão, eleva guarda!' segredo. 

'"l.rt. 149. 
I. Quando praticado por pessoa absoli.JLamente incapaz. 

(Art. 5".) 
III. Quando não revesLir a J'ôrma preseripta em lei. 

(A,rt. 84.) 
Art. Hi1 . 

. I. iPor incapacidade relativa do agente. (.Art. 6".) 
II. ,Por vicio resultante de CITO, dolo, coaec:;,ão, simulação, 

ou fraude. (Al'l~. 88 a H8 c :L 51.) · 
Art. +5:3. O acto ele ratit'icacão eleve conter substancia 

ela obrigação . ratificada e a vontade expressa de ratiJical-a. 
Art. 15.\,. E' escusada. a rati,J'icação expressa, quando a 

obrigação .iú foi cumprida em parte pelo devedor sciente elo 
vicio que a i·nquinava. 

Art. 155. A ratil'icacão expressa, ou a execução volun
taria da obrigacão annullavcl, pos termos dos arts. 152 e 15ft. 
importa renuncia a todas as acções,· ou excepc;õe.,, de que 
clispuzesse contra o acto o devedor. . , . 

Art. :1.5G. As nullidacles do art. 151 .não leem effeito ante:; 
ele julgadas por sentenca, nem se pronunciam ele oJ':l'icio. Sô os 

· h1teressado~ as podem allegar, e aproveitam exclusivamente 
aos que as allegarem, salv·o o caso de solidariedade, ou indivi-
sibilidade. · 

· . ~l.'rt. -157. · A nullidacle parcial de um acto . não o pt·e.iu
clicarú na parte vúlida, si. esta :rôr separavel. "'\. nullidacle da 
obrigac;ão principal implica a cla.s obrigações accessorias; inas 
a destas não induz a da obrigacão .principal. 

Art. 158. As obrigac;ões contrahiclas por menores, entre 
quatorze e vinte e um armas, sã:o amnullaveis :(arts. G" e 8G), 
quando resultem d<;l actos por elles praticados: 

I. .Sem autorização ele seus legitimas representantes. 
(Art. 86.) 

·II. Sem assisteneia do euraclor, qnc nellPs houvesse do 
intervir. 

' ,. 

,, 
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A1·t. HiO. O rneno1·, ~~nl1·c qunlor·z,-. '! vinle e um nnnos, 
n.ão póde, para ,qe c·ximir· a urna obrigação. im•oc·al' a sua idade, 
~1 dolo~amc•nte a cieeultou. 'inquir·irlo pela .outra prtl'lr•. ou si, 
no neto rlü se obrigai', cspontnneanlenlt• se deela1·ou mail'\!' . 

. ArL. HW. O menor, enlre qualOI'ZI' e vinte ,. um nnuos. 
~q~.ll_Para-:se ao maior quanto ús ohrigw:,jes l'C'imltanle~ de ado;; 
:illrCJLOS, C!l! l!UlJ fui.' culpado. 

A1·L. J Gi. ,Ninguem .pódc reclamar· o que, por uma ohri
ga()fin amnlllada, pagou a um incapaz, si não J'li'OY:11' qnc rt1-
YC'rlPu nrn pf'oveito dollo a :importancia paga. 

1AJ·L. 1ü2. Annullado o acto, restituir-se-hão as pa!'Los no 
estado, em que antes clcllle se achavam, e, não sendo possível 
J'esLil.uH-ns, serão i•nclemnir.adas com o C'CJU ivalenle. 

Dos actos illicitos 

o:'.!l·t. 1G3. 1Aquelle, que, por acção ou omrssao voluntaria, 
negligencia, ou imprudencia, violar direito ou causar pre.iuizo 
a outrem, fica obrigado a reparar o damno. 

A verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade 
regulam-se pelo disposto neste codigo, arts. L 523 a L 537 c 
1.5~5 a ·1.559. 

II. .. alheia, afim ele remover ·perigo imnüncnte .. (Artigos · 
1. 521 e 1.522.) 

Da prescripção . 

Ar·t. Hi5. A ronuncia da ]Wescl'ip()ão póde ser expressa, 
ou tacita, e sú valer;í, sendo. l'eiLa, sem pre.iu izo de terceiro, 
depois que a prescripção se consummar. 

'faeita é a renuncia, qua;ndo se presu'me de factos do in-
teressado, incompatíveis com a prescripção. . 

Ar·t. Hi6. A prescripçúo pó de ser allegada, em qualquer 
instancia; pela parte a quem aproveita. 

Al't. iGS. ,<\s pessoas que a lei priva de administrar os 
proprios b.ens, teem acçiio regressiva con Lra os seus represcn
ümtes legues, quando estes, por dolo, ou negligencia, derem 
causa .á prescripção. · . 

· Art. '170. O .Juir. nr.." póde conhecer da prescripçúo de 
clirci(os patrimoniaes, si não f.oi invocada pelas partes. 

. ;Art. 1.7.2. Não corrê nem começa a prescripçúo: · 
IV .......... contr·a o depositante, o 'devedor, o manuante 

e as pessoas representada& ou ............................ . 
Lo\rt. 173. 
III. Contra os que se acharem servindo na armada c no 

exercito .nacionaes, em tempo· de guerra. . 
Art. :1.7 L Tambcm nãc> começa nem corre a prescripção: 
Art. 175. Suspensa a r.rescripção em favor de um. dos 

credores solidarias, só aproveitaJU os -ont1·os,. si o objecto .da 
ohrigaoão fflr ionrlivisivcl. 



IS2t ... , ANNAES DO SENADO 

Art. 176. 
V .......... , que importe reconi1ecimen ~o do direito pelo 

devedor. · ' · · · 
:Art. 177. A prescripção interrompiâa recomeça a correr 

da data do acto ·que a i,nterrompeu, ou do ultimo do processo 
para a; interromper. · · , · . . .. ·'.' · · . . 

~-\rt. i 79. ·A prescripoü.o não se interrompe com a citação 
nulla por vicio de fórma, por circumconducta; ou por se achar 
perempta a insta:ncia, ou a acção; ·, · · · · · 

!Art. 180: IAi interrupção· da preseripção .por um credor 
não ·aproveita aos outros; · Semelhantemente a' i•oterrupção 
operada contra b' codevedor, ou· seu' herdeiro, não prejudica 
aos demais cobrigados. · · · · , ' , . ·. · · · · , 

§ i. o :A interrupcão, porém·, a borla por um dos credores 
solidarias aproveita aos outros; assim com.o a interrupção 
effectuada contra O· devedor solidaria: envolve os demais e 
seus herdeiros. · 
··" §:·2;o: A' ·interrupção operada contra um dos herdeiros do 

. devedor solid:ii'io' não''prejudiéa. aos' ·outros herdeiros ou' deve
dores, ::li não quando ••se"trate ·ele ''obrigáÇões''e direitos'· i·!]divi-
siveis·. ·::·:• · ': :· .:.: · · · · ·' : :·. · · · ·· ·:.:.·: ·· 

· § 3. o A i•nterrupcão produzida contra o principal devedor 
prejudica o fiador. "'· "· · " 

• ' . ·.! . • . ' ; ·, • ; 1"'', ;· . \ . 

' ' ~"-Í't. i8LAS acções pessoaes prescrevem orçllnarjam()nte 
em trinta· annos, as reaes em ·dez entre. presentes e, entre 
ausentes, em vinte, contados· da' data em que poderiam ter 
sido propostas. (Art. 183; )' · · · • · · . . 

· A:rt. 181. Diga.., se:· «Presentes dentro do mesmo iE~tado, 
ou do Districto' 'Federal, ciu: éircumscripçCíes .. sob dominio da 
UniãO~: O mais, com~· 'e~tá: ·· · · · • : ·· · , • · 

,Ait. i 82 . Prel:lcreve : 
' . • . ,!I ~' i 'l ', ' . • . . 

· § 1. o Em dez dias, c01ntados elo casamento, a acção elo 
marido· para annúllár o matrimoniei coritr·ahido com ·mulher 
já deflorada·: (~\irts, 222~ 223,' ·n·. IV e 22·L ):: i·' · · ·· ' · · · 
: · '§' 2':o :::mm quinze:''dias; ·contados ·'dà tradiÇão. da <COusa. 
a acçãq d,o l'Çi:>mpi'áqé)r COI'! trá. ó. ye~dedor, :v:~ r::. have~ !lba~i~ 
menta· do· preço· da cousa· movei vendida com 'VICIO. redhibJtorw. 
ou P.l1~;t;·~~~ci'qdifa yerid~ e· rej1~ver 'ó preço p~g{j, pá is ~perdas 
e damnos~·-:!.··L·.I,, '1 • ··~~ :.:·'· .• ~ d ,I··· • •• ···:-· , •• ,.·· .•••• ·• ..... ~ .. · ., 

· {3·> ·Em dous mezes, contadol:l cio •nascimento. si era pre
sente· o marido;•a· acção para ·este oontéstar· a Ieg'itimiclade elo 

filhode's\iàmi:ilher·:-(Arts·:-3-í.4'.ü'352.) ,·, : ·· ... · :· · 
. . . . . . . . . ; ' . . .. . . ·: · .... , .,, .··. . 

§ 4. o 

II.· A· acção <lo pae, tutor, ou curador para annullar o 
casamento do filho, ptipilló;t:ou curatellado;' coritrahidô:'sein n 
conserit'i·írientb 'dá.dueHes,· '·rierií 'o s·eu •súpprimentb' pelo juiz; 
contàdó ;é) :prS:zo' 1ao''dia"do :éas'aniento. 'ÇArts;: ·1~:<1 1 n :· JJI, .. t87, n. XI,!'2f3 é 218::r :li"· !,, ·~' ..... , .• ,,,,. ·., ..... ;,. :. , · ''·' .· .. 

• 

''. I 
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§ 5. o 

I. A ac~~ão do conjuge coacto para annullar o casamento; 
contado o prazo elo dia em que cessou a ·coacoão. (ArLs.' 1817, 
n. IX c 21~.) " . 

II. '.A ·acção pa1;a annul!ar o càsame;nto do incap~z ele 
consentir, promovida por este, quando se torne capaz, por seus 
representantes legues, ou pelos herdeiros;. contado o prazo do 
dia cm que cessou a incapacidade, no primeii'-o CU$0, do t:nsa
mento, no segundo, c, no terceiro, da morte do i•ncapaj:, quando 
esta ot:correra durante a incapacidade. (Art.· 2:17 ·.) 

III. rA . acção .para annulla'L' .. o casamento da menor de 
quatorze e 'do menor d~ .dezeseis_ annos; .contado~ o prazo do. dia 
em que o menor _.perlez e.ssa 1dade, s1 a acçao fôr por clle 
movida, e da data do matrimonio, quando o fôr por seus repre-
sentantes legaes. (,A~ts. 218 a 220. l . . . . . .. ·. 

IV. A acçãe do comprador· contra o vendedor para haver 
abatimento do preço da. ·Cousa immovel, vendida .. com vicio 
redlhibitorio, ou para rescindir a venda e preÇo pago, mais 
perdas e damnos. . 

.. I. A acção. do doad()r para revoga,r a doação; .. ~~·nt~do o 
prazo do dia em que souber do facto, que ·o autoriza a revo
gai-a. (Arts. 1.182 a 1.1188.) 

H. . . . . . . . . . él6 m·esnio :fac"to·. (.Art., 182, § 7~1 n .. v.) 
III. A acção , do .. filho, . para. desobrigar ·e ... reivindicar os 

immoveis de sua ,propr,iedade, :alienados ou ·gravados pelo pae 
fóra élos :casós expressamente légaes, .. contaào. o. prazo do dia 
em que chegar.}í maioridad~. (Arts .. _393 e 395,. ,n. I. ) ... 
. IV. A acçao dos . herdmros 00, f.llho,, ,no: ·caso 'do numer·O 
anterior, contando-se o prazo do •dia do fallecimento, si o filho 
morreu menor, e bem assim a do. s.eu representante legal, si. 
o p·ae decahiu dQ. patrio .·podel:·, correndo o prazo; da data em 
que houver.decaihdo.:•(Awts. 393 e 395,.ns .. ,ILe.III.) , . · 
, , . V. A acÇão.,de nullidade [~a :Partilha;, <?On~ado o. :prazo da 
data em que a sentença da partilha passou em ~ulgado. (A:rtigo 
1;813.) ' . . . . . . .. . 
. VII.. ~"- acç&o .. !Jos donos de casas de pen~ão, educação, oU 
ensino, ,'pe.Jas prestar;ões .dos 'seus. 'p.ensionistas,._; alumnos, ou 
aprendizes; contado. o prazo d?_ venCimento cle:·ça~a u~a.. . _ 
. . . VIII. )A. acção., d_os. tabell~a~s G. outros., of,flcmes do .JUIZO, 
'porteiros do auditorJO c escr1vaes pelas custas dos actos que 
praticarem; contado o prazo da data daquelles por que ellas 
·se deverem. . . ... ·:. . · .. · . . ... : . ... ... '·'' .. ' . _ x,.: da ·deCJsao fmal do processo, ou da revogaçao do 
mandato. · . . . ·· · . . · 

XI. A acção do .proprwtar1o: do predio. desfal.cado contra 
a do, :predio auginentado pela avulsão,. nos. :termos .do. art. 546, 
·contando-se do dia em que clla occorrcu, o praz-o vrcscri
l.Jc'flLe . 

. § 7", accrescenLG.-.~c: . . . . . 
I. .A' acção dd coÚjuge 'pá~ innullar ó às~rrietito .. ' 
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.. H. A ac(.\ÜO dos credores pot· divida inJeriot• a eem Jllil 
l'UIS, .~alvo as eonLemplada~ IIOS 11~. VI a vrn elo par·agr·apho 
mrLe.~'JOl'; cor•J•endo o pJ:azo do veneinwnto respctJLivo, si estiver 
Pl'iilrxado, e, no easo em1Lnu·io, do dia cm que J'oi r:ontl'ahiela. 

II! ... l\DUtaclo o pr·au1 elo vencimento ela ultima prustar;ilu. 
H ... lJOJJtaclo o Pl'llXO do tcnno elos HUUS tralmlhos. 
V ... do dia um que desse facto soube o inLuJ.•cssado. (AJ:-

iigo :1 !l:!, § li", n. H.) 
VI. .. ela data elo elesquiLu, ou da annullar;.ão do casamento. 

(Art. 1.178.) 

.\crcsuc,ntc-se: 
VII. rA atJr:.ão do mal'iclo ou dos seus hel'cleiros, para an

nullat· actos ela mullwr·, pralieaclos sem o seu consentimento, 
ou sem o suppr·i mcn Lo deste recurso necessar:io. ('Art. 25\l.) 

§ 8. u 

c:\! ae(.:ilo do vendedol' para resgatar o immoYcl vendido; 
r:onLando-se o pr.·axo da clat.a·cla cscriptura, quando se não fixou 
110 conLr·ado praw m•~nor .. (,Art. l.HZ.) 

§ n .• 
I. Contados da dissolur;ão da sodeelade eo.njugal, a acção 

da rnuliler para: . 
a) desobrigar ou reivindiear os immovcis elo casal, quando 

o marido os gravou, ml alienou sem outorga da mulher, ou 
supprimcnio dclla pelo .iuiz. (,A.ris. 2·<11 e 2-í3.) · 

b) annullar 'as :L'ianças prestadas c as doações :!'citas pelo 
marido J'.Sra dos casos legaes. (1Arts. 2AJ. n. TIT, 270, n. X.) 

c) rchavcr do mar:ido o dote (ar· L. 307), ou os ouLr·.os bens 
s_eus confia dos :í. adnliln isLraçiio mariLal. (.Arts. 23\l, n. II, 
27U, ns. VIII c IX, 27li, n. I, 307 e 318, n. III.) 

II. A acção dos :herdeiJ:os da mulher, nos casos elas loUras 
a. IJ c c do numero anterior, quando· clla fallcccu, sem propOr 
a que alli se lhe assegura; eoutado o m:azo ela data do fallcei

. mcn Lo. (Arts. 21t5, 302, n. II, 307 c :HS, n. III.) 
III. . . da dissolur;.fio da sociedade conjugal. (Arts. :300 

a 303.) . . . 
IV. A acr:iío do intcr•cssado cm plcite:ü· a exdusfto do 

herdeiro (arls. J. 5\l\l c J. GOO), ou provar a causa .rJa sua 
dcshcrdar;.ão (arts. L,7ft8 a 1. '752), e bem rissim a accii.o cJ,) 
deshcrdado pam a impugnar; co.n Lado o prazo da. abertura da 
suceessão. · 

V. ::\, :wção de annullar ou rcsei•ndit• o;, contractM, pam 
a qual se não trmha l•stabclecido menor prazo; eont,arlo I!SI.c: 

·\o ~ !1" n · ~' d1' "'a-o e· · • ... ~ .._ ~ • ,,, e -=' • 

a) <: eoar:r:;i.o >l, ••m vez ck. « violüneia »: 
b: Cl'J'O, dôlo, a•·aesc•!ntando-sc: :;ilnula\:ãu ou J'J"audc; 
c~ quanto aos actos dos incapazes, do dia em que uc::;sal' a 

incapacidade; · 
d) qua.nto aos actos da mulher casada, do dia • Ím que se 

u i~;:olYt:ll a :'lociedade conjugal.. (A.rt. 322.) .. 

. . 

• 
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:\o :u·t. ·18~. ~ ·I O, 11. V, :wet·c~ccnl•~-su: «e b•~m- as~ im 
toda c qualqUPI' ae~:-ito eOIIÍ.I'a a Fazr!ucla Fedem!, ]!;starloal (•ll 
1\lunic~ipal, dL!VCndo o pl'llW da pr·c~:,wt·ipc;iin c~ort·ct· ela data elo 
ado ou .l'ado do qual ::w origiiial' a T!lü~llla atr;ão », 

Vlf. A ac:c;ão eivil pe1· ol'l'ensa a direitos dn aulot· ..• 
_,\,;c~t·•;sennl.u-se ou. Vllf tio a1·L. JS:!, § JO: 

(l dil'l~ilu de JH'OJllll' lll!t\fiO 
i IIS I :111 e Í a. 

Aee t·esee 11 Le-se o •n. IX. 

l'CSeiso1·ia de Sl!llli•IH'll de ullima . -

A ae()iiO pOI' ul'.l'eusa ou LhllilnO causados ao dil"•}ito de 
pi'Opt·iecladl', eonl.aclo o prazo da data em que s•J deu a mesma 
u l'l'•;nsa ou damno. . 

~\eel:cse•!nl.e-se o n. X: 
A ae()iío de que trata o arL. HIJ, contado o p1:azo do dia 

cm que 11'oi veri-J'ieada ,iurJicialmente a insolveneia. 

DO DIREITO DA :F AMILIA 

Do casamento 

1Arl. 1.81J ... eivil, apresentando-se os seo-uinl.es doeUIIWJJLos: 
III ... · e;;Liverem, ou aclo judicial que a suppra. (~\l'Lig·os 

1.87, n. XI, 1!l2, :l!l!l, n. VIII e 200.) · 
J.V ..• e affi1··mem não existir impedirnenl.o que os inhiba 

do easar. . 
.Pa1·ag1·apllo unieo. Si algum dos eontraiHJIJtes liouvc1.' resi

dido a maio1· pa1.·l.e do ulf.imo :mnrr em ouL1·o IEsLaclo, apresen
l.arú prova de que o deixou ·sem impcd ime.n1.o para casar, ou 
do que eessou o exisLenLe. · 
• _<\TI.. 118:5. A' vista desses documentos apresentados pelos 
p 1·eLendentes, ou seus proeurarlores, o · o1'J'icial do registl'o 
Javrarú. •OS proclamas de easamento, mediante edital, que se 
affixar:í durante quinze dias, em Jogar ostensivo do edifício, 
onde se eelebrarem os casa:menl.os, e se publicat·:i pela imprensa, 
onde a houver. (Arl.. :1.8(1, paragrapho unico.) 

§ ,:J.. • •Si, c~ccorrido essCJ praxo, 111ilo appareecr quem 
opponha impedJJnenl,o, -nem l'hn eonsl.ar algum elos ,:•w rln 
ol'l'il'io llw c~urnprr! denla1.'a1:, o nl'l'ic:ial do J•egisi.I'O nf'rti:'ic\:U':'L 
aos p1·elnndrml.es que esl.ii:o habiliLados para casa1: cleni.J•o de 
Lres mezcs immedial.or;. (Art. -J.9G.) 

· Arf.. -Jb~5. § ~." Di:;a-;;e, «si os Jmbrnte;; J'e::;idit·f'm rm 
divm·sas e.ir·culnsc;t·ipl;ÕPs do Heg·istl'o Çivil, numa r: noul.ra 
se pu!Jliearão •OS ediLaes » . 

.,\rt. J SG. (J l'f!gi;;tr·o dos c:dilaes l'ar-se-ha no -~:al'l.orin do 
ol'l'ic'.ial. qun o~ hOU\'l!l' puhlieado, dando-~t! d•·ll··~ e•!l'lidãn a 
quem pedi I'. 

Par·agr·ariho unico. A aulot·idade coHIJidenle. lmvPndo ur·
:;encia, poderü dispeJ!~ar-llles. l)o publicação, desde que se lhe 
arll'esenlern os Jor.umrnlos exl;;"Hlos no art. J 81. . 

Arl. 187. Nfto podem casar. (Ar·ts. 211 e 213.) 

I 
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III. .. com o conjuge do adoptanLe. (ATL 383.) 
. IV. Diga-se: «e os collateraes, legitimas ou illegit.imos, 
alé o Lcr·ccü·.o grúo inclusive~. · 

V. 10. adoptado com o filho supet·vcnicnte ao pac ou á 
mãe aclopLiva .. (1Art. 383.) - . · 

VJ. As pessoas jtí. casadás. (Ar L . .207.) 
'· .. VII. O conjuge aclult(~ro com o seu co.:r·éo, por tal con-
demnade·. . · 

. VIII. O conjugo sobrevivente com . o, condemnúélo como 
delmquente no homicídio, ou tentativa de homicídio, co.ntra o 
seu consorte. . . . . .. 

IX. As pessoas por quilló'ucr motivo cciactas e incapazes 
de consentir, ou mani11'cstar de modo inequívoco o consenti-
mento. . · 
. ·,X .. ~L.raptor-com a.·raptada, emqurunto esta iUão se ache 

fóra do seu.,podei· em .lagar, seguro., ; ...... :.; ... , . 
XI. O sujeito ao: patrio poder, tutela, ou curatella, em

quanto não obtiverem, ou .ll~es não. ,fôr supprido o consenti
mento do ,pae, tutor ou -curador. (Art. 217 ·. ) 

:Art. 1817. XII. Diga-se, «as mulheres menores de 16 e 
os homens menores de 1:8 ~. · · · 

XIII .•. :dos. bens do casal.: (Art. 231 . ) 
"~rt. ·,189-:-,Para o ca~arnento dos menores, de vinte .e um 

armos sendo. filhos legitiinos, ·é mister o· consentimento de 
ambos os paes.; . . · · .. ·. · ·. . . , . 

,. iATt. 1:'90. Discordando . elles :entre si,-. ;prevalecerá. a von
tade. paterna, ou, .. sendo separado- o casal por desquite ou 
annullaCão ... do;~ câsamen:to, a vontade do conjuge com quem 
·estiverem. os •filhós,... . .' .. · . . . . . , . . · 

. ·. Para:grapho · ún'ic.o. senélo, 'porem, . illegitimos os ,pàes, 
bl:lstarú o. consentimento do. que ho.uver .. r.econhecido o menor, 
ou, si,:este, não fOr reconhecido, o consentimento materno. . .. 

I.::Art. 19~ •. Até. a celebraÇão. do-matrimonio podem os .paes 
é tutores re'tractiú:-•'(KSeu ·C·óne;'entimento.. . · · · 

Ií.: .Pêlo offiil?:Jido registro:ciyi!. ,:(Art. 232,, n .. J1L) , 
. . III. P_or, ·qualquer., pessoa ma10r, _ que: sob sua ·ass1gnatura, 
apresen.te. declarácã'o escripta, instruida com- as 'provas do facto 
Q:u'e alleS'ár... . , · . , . . . ' ·· . . · , · 
.. :; 'P.aragrai;>bó unlco .. IS i .n'ão .;puder instruir 'a opposicão 

· ,c'om, .as ,(pr:o,~as; .:p:recisàrá ,o qpponente. o Jogaf, onde exista:~, 
ou nomeará, 'Pelo menos; duas Jeslemunhas, .resrdentes no mum
cipio, ·que. attestem o impedimento. 

Árt. 1.94. . . 
...... II .. :Pelos colhltera~s. em segundo grau, sejam 'consan-
guineos ou: :affiins. . . ... . , . . . . · . . . . . . 

. Art. i95. O :official. do. registro civiLdará ao.s .nubentes, 
o.u seus. representantes, .nota do impedimento opposto, illdi
canpo os fu~d!\:mentos, as.provas,. e, si o impedimento não se 
oppoz erc-o{fww. o,nome do.oppon()nte.. .· . . •. .. •.:.''"' 

· Arl. 19.6 .. Celebrat·.-se-Um o. casamento. no rha, .,:Irara e 
los-ar pré\riamen"te de~ignádos TH~la aut{)rid,.tde que houver de 

,: _,·.·' 

-. 

·.·· ·í<:' 



p1·usiui1' ao aclo, mediante veLiviio dos conlrahcnles, Lllll~ su 
mostrem JmbiliLados uom a c;~l'Liuão do al'L. 185, § 1". 
. Art. HJ7. A sol~timiuadc ·cekbnu·-se-ha ua uasa das au

<.licncias, c;om t.oda a public.:idadu, a .pol'las abet·Las, p1·esenLes, 
pelo meuos, duas lcstemuulms, parcutes, ou. uão, dos contt·a
Jwn1us, ou, eu1 ~.:aso de 1'01'\ill maio1·, quurcudo as· pa!'les, e 
c;onscnLiudo o juiz, nout1·o ed~l'illio, pui.Jli~.:o, ou parLilJula!'. 

Pa1·agmpho unico. Quando o casamento fót· em ~.:asa par
ticulm·, ficará esta Llu po1·Las alJertas durautu o acto, c, si algum 
dos ~.:onLJ·ahentes não souber eslJruve1·, surão quatro as teste
munhas. 

1Art. i!JS. P1·esuntes os contralwntcs em pessoa, ou po1· 
Pl'OcuradOl' espe~.:ial, .iuntamenLe ~.:om as testemunhas e •O ol'i'icial 
do registro, o presidllnLe do acto, uuvicla aos nubentcs a a1'1'ir
macüo ele que versistem no proposiLo de casar po1· livre c 
espo.ntanca vontade, cleelat•aJ•á Lii'JecLuado o casamento, nestes 
termos: 

« ......... ·, por mm·.ido e mui h e r, eu, cm 'nome da lei, 
vos tleclaro casados.» 

/1\,rt. 19ü. Do matrimonio, logo t.lcpois de cele!Jmdo, se 
Ja\'rará o assento no livro ele registro. (A1·t. 20G.) 

Art. :199. 
No assento, assignaclo pelo. pi:csicll3!1tc do acto, os cou,juges, 

as testemunhas c o ol'ficial do registro, seri19 exarados: 

I. ......... c resiclencia actual elos con.iuges. 
V. A menc;ibo dos documentos apres•mtados ao lJl'ficial do 

registro. (Art. 184\.) 
E' ammnciada a volaoão da seguinte 

. VIII. ~nmlille-se. 

Art. 200. O instrumento da autorizn~ão ·para casm· tran
scr·cvcr-se-lla i.ntcgralmente na escripiura antenupcial. 

O Sr. Presidente-.:\. li\fesa est:!t informada de· que não h a 
mais numero no recinto. 

Vou mandar proceder <í. chamada. 
Pr·ocedendo-se ú chamada· verifica-se a ausencin dos Srs. 

Francisco Sá, 'rnvarcs de Lyra, \Vnlfl'edo Leal, Luiz Vianna, 
AI cindo Guanabara; J"eopoldo de Bu lhões e Bra~r. Abrantes (7) . 

. . 
· o Sr. Presidente- Responderiam tí d1amada apenas 30 

Srs. Senadores. Não h a numero; fica ~di ada a votação. 

o Sr. Presidente-· -Nada 1!mis havendo a tratar, vou le-
vantar a sessão.. . ..... 

V o!. VIII '84 
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:J ll!;;i:;nu pal'a oJ•uuuJ t.lu dia Ja seg·uiule: 
, Contiuual'·iíO uu vultt.l!iiO ern ::l" dis!Jussão da propu:~i,.;"íu. da 

Laumt·a dos Deputados n. J, t.lu HJO~, deeretandu o Uod1g·o •ÜlviJ 
Hra:dluil'll (r:om 1JUI'IJCC'I' da Comm'isNÚO Ji:spcdul suúre w; 
r:nu:urlu.\' apt•esenluúas c oj'j'crecendo out•t·as e 'VOto eu~ sepamdo 
do Sr. Jllou:i:. P1·eire). 

Discussão unü:a da ,iJ1·oposição Lia Caumt·a dos Deputados 
ll. 150, de 1912, approvanúo o t:unvBuio eelebrado ern Bello 
Horixonte, a 18 de dezembr-o de 1.!H i, entre o Governo LI o ~i;'slado 
du ·l\~in~s GeL"aes o o do il~spirito-Santo, para solução da questão 
de Iu111tcs entt·c os mesmos pendente (com ílW'ece?' (a'Voru·vel 
da Comm:issão ele ConstU·tâçúo e D1:plornaeia) . 

2" discussão da p1·oposioão da Gamara dos Depulaúo:, 
n. :U:íS, de 1!H2, autorizando o l)residente da Repu1.Jliw.1. a 
eo.needCJ.' ao ]Jac:hal'el :rosé Novaes de Souza Carvalho, 1\linisl.ro 
t.lo Supremo Tribunal •Militar, um nnno ele licença, ·com o Ol'cle
uado Llu carg'O, pat·a tratamento de sat'Jtle onrJc lile convier (com 
tJarr:cct' j'(wo·t•avel da Cmtwt;issão de P.inanr;as) • 

Levanta-se u sessão ás 3 horas c -10 minulos. 

175• SESSÃO, EM 18 DE DEZEMBRO DE 1912 

l>HBSIDJlNCIA 1~0 SR. PINHlllflO MACHADO, VICE-PilESIDEN'l'E 

A' 1 hora da taa·de, presente numero legal, abre-se a ses
são, a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Ferreira Cha
ves, Arau;i o Gócs, Pedro Borges, Candido de · Abreu, 
Gabriel Salgado, Arthur Lemos, Indi•o do Brazil, Laura 
Sodr!J, Urbano Santos, Mendes de Almeida, Tavares de 
Lyra, w,a.lfrcdo Leal, Sigismundo Goncalves, Gonçalves J?er
reira, H.ibeiro de Brito, Guilherme Campos, Oliveira Valladão, 
Luiz Vianna, Nilo Pcçanha, Sá Freire, Augusto de Vasconccllos, 
Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro, Feliciano Pcnna, Alfredo 
ll:llis, Fra.ucisco Glycerio, Leopoldo de Bulhões, Braz Abrantes,· 
A. Azeredo, Mctello, José Murtinho, Generoso Marques, Alencar 
Guimarães, J?clippe Schmidt, Hcrcilio Luz, Abdon Baptista· e 
.Victorino Monteiro (37). · 

Dei.-x:am de comparecer, com causa justificada, os Srs. Sil
vcrio Nery, Jonathas Pedrosa, .José Euzebio, Ribeiro Gonç.a.lves, 
Gcrvas.io Passos, Pires Ferreira, Francisco Sá, Thomaz Accioly, 
Antonio de Souza, Cunha Pedrosa, Gomes Ribeiro, Raymundo do 
1\Iil•anda, Coelho c Campos, José Marcellino, Ruy Barbosa, Ber
nardino Monteiro, Moniz Freire, João Luiz Alves, Lourenço Ba
ptista, Franc!sco Portella, Alcindo Guanabara, Campos ·Salles, 
e .GonzaSilli Jayme (24). .:. 



• 

· .E' !ldu, pos.Lu ern discussão e, seru debate, uppL'Ovada a ucLa 
ela sessao anteriOr. 

O Sr. 1• Secretario procede á leitura do·seguints 

Officios: 
EXPEDIENTE 

Do Sr. 1 • Secretario da Gamara dos Deputados de 17 do 
uorrente, remettendo as seguintes proposições ' 

N. 206- 1912 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Presidente da llepublica, autorizado u 

conceder um anno de licenca, com ordenado do cargo, para tra
tamento de saude, a José Braz de Si queira, fiel de pagador <k1. 
2'' pagadoria do 'rhesouro Nacional; revogadas as disposições em 
contrario. 

Qamara dos Deputados, 17 de dezembro de 1912.- Sabino 
Bar1•oso Jun:lor, Presidente. - Antonio Simeão dos Santos Leal, 
1• Secretario .-Raul de Mo1•aes Veiaa, 2• Secretario.-A' Com
missão de Finanças. 

N. 207- 1912 

O Congresso Naciona: resolve: 
Ar Ligo unico. J?i"cam equiparados aos vencinwnL•Js dos eai'

pint.eiros do Laboratorio Chimico Pharmaceutieo . Militar aos 
vencimentos do encaixotador co.Tpinteiro Antonio Cardoso da 
Silva, do Deposito do Material Sanitario; aberto o necessario 
.credito para esse fim e revogadas as disposições em contrario. 

Oa.mara dos Deputados, 17 de dezembro de 1912.- Sabino 
Ba1·roso Junior, Presidente. - Antonio Si·rneão dos Santos Leal, 

' 1 • Secretario .-Raul de Mo?·aes Veiga, 2" Secretario.-A' Com
missão de Finanças .. 

N. 208- 1912 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado. a 

abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o cred!to 
especial de :L :104$475, p~ra pagamento qa despeza com o d!s
tinctivo do cargo de Presidente da Repubhca; revogadas as dis
posições em contrario. 

Oamàra dos Deputados, 17 de dezembro de 1912. - Sabino 
Barroso· Junior, l)residente .. - Antonio Simeão dos Santos Leal, 
1" Secretario .-Raul de M01·aes Veiga, 2" Secretario.-A' Com
missão de Finanoas. 
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O Cunfp'usso N:w ional resolvo: 
Ar L. i." Fica o· Pr·esidenLe da HepulJlicu autorizado [~ conce

der ao praLicanto t.lc 1" classe da Administracão dos Cor1·oios do 
JUo de Janeiro, José Aguiai· Conl.inentino, um mmo de lice1wa 
com ordenado, p:u:a tratamento de saude. · · • ' 

ArL 2." Hcvogam-se as disposições em contrario. 
Qa.mara dos Depu Lados, i 7 de dezembro de 1!H2. - Saú·ino 

Barroso Jtt;n'io·1•, .Presidente. - Antun:io Shneão dos Sanlos Leal 
:L" Secretario .-Raul de Jlforues Ve'iua, 2" Socretario.-A' Com~ 
missão de Finanl}as. 

N. 210 - 1912 

O CollgTesso Nacional deeroLa: 
ArLit;o unico. l!'io.:.1m revogados os .arLs. 8", /1", pm·agrapho 

unico, e 8", do decreto n. i. Mi, ele 7 do ;janeiro do :!.907; re\•o·
gadas as disposioões cm contrario. 

Qamara dos Deputados, :!.7 do cleiernbro do J!H2.- Saúino 
Bci'I'I'0.\'0 .lwnior, Pt·osidcnl.e, - A.·nlou:io S·imcr1o dos Santos Leal, 
1" Secretario.- Ruu.l de Jlloracs Vciua, 2" Sccrotario.-A' Com
missão de Justiça e Legislação .. 

N. 211 - 1912 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1." Fica .o Governo autorizado a conecdcr a rtensão de 

.iOO$ mensacs ao macst,ro Elpidio Yereir.u;, aJ.'im de apcr.l'eiooar 
ns seus estudos, durante tres annos, nos centros arUsticos eu
ropeus, obrigando.:.se ellc a remctter annualmcnte ao Insl.i Luto 
de Musiea da llcpublica traba.lhos symphonir.os c lyricos, bem·. 
como a concluir a opera .iú delineada, a que se re:l'ere no seu re
querimento. 

Art. 2." J!'iea ainda autorizado o Governo a. conecdel.'-lhe a 
som ma. de 2:000$, eomo a,iuda de custo. · 

Art. ::l.o Revogam-se as disposições cm conLr'ario. 
Qamara dos Deputados, :!.7 de dezembro de :1.912. -·SaiYino 

Bar·ro.~o .Tu.n:io1', Presidente. - Antom:o Simeão dos Santos Leal, 
1 o Secretario .- Raul de Uo·raes Veia a, 2° Secretario.-A' Com-
missão de Finanoas. · 

N. 212- 1912 

O CongTcsso Nacional resol_vc: 
Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado a. dar 

baixa aos navios da esquadra que .ia não tenham valor militar 
nem possam ser applicados a serviços auxiliares. Taes navios 

. . 
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serão vonc~iclos om hasf.n. pullika e o producl.o será esc!'ipl.uradu 
como reen1La liRpooialhmcla para ncquisit;.fLo ele novo material e 
concerto do existente; revogadas as disposioões em contrario. 
' Gamara dos Deputados, 17 de dezembro de 1.912. - SalJ'ino 

JJrm•oso Jun:ior, Presidente. - tlntonio Sirneüo dos Santos Leal, 
:J··.se_crel;ario. -. Raul de Moraes Ve·iaa., 2" Secrol.ario .. -A' Com
m 1ssao do Marmha o Guerra. 

N. 21.13-191.2 
O Cong·resso Nacional decreta: 

.• ~ri;. 1." Os i'unc:cionari.os federaes, ei.vi.'l. ?U mi !i Lares, que 
res!~n·em. em proprws nacw~mcs .o~. em prcdws alugados pela 
Um,w, _se.1a cm vJrtude de dJsposJt;.oes legues ou regulamenta
res, se,Ja por eonveniencia C:•e scrvino, ou por deliberanão do 
Gove1·no, l'ieam su,ieil.o.'l ao pag·amenCo de unia taxa, a t.it"tllo de 
n}~lguel. do c::vsa, c:~.ias importaneias, constituindo rendas J'ltt
f.l.'J monHws ela Um ao, ,serão eseripturaclas como «Renda do 
prop~:·ios nacionaes:~> . 

.Paragt'apho unico. A taxa a cmo se refere o arUgo prece
drnl;rr scr:í de 8 "I" sobre o valor.· elo ]Wc:lio e ti•~ nerJôl:do eom a 
avn.liaoiio dn. Direetor.ia do ·Pai.L"imonio. · 

Art. 2." Ji'ieam isonl;os do pagamento da taxa esl.ipulada: 
I. Os militares que msiclirern nos propl'ios quartcis da 

fnroa a que penoneerem ou nns 'l'ortale:::n,s situadas nos fiOrl.os 
e nas 'l'ron Loiras elo paiz. · 

lf. Os 'l'uneeionn.rios eivJ;; quo,em viJ-I.11de de HtHft;; 'l'uneçfíes, 
t.onl1:J.rn de residir nas :fronteiras elo. pai~, em flOnl.o;; af'ngl.nrlos 
rins eidades ou povoaoões. . 

IIT. AriuelJrJs que, civis ou militares, percebam venci
menl;os annuaes não exee'dentes de 3 :ü00-1i000. 

Art .. 3." Não são eompr:ehend idos nessa exrJi!pção os func
cionarios militares rruo residirem em casas situadas no J'C
einto ou ad,ia.crmeias elos qmtr'Lei,s m1 domais osl.abole.;imenl.os 
milit.:u·os, e que J'nt·om destinadas :í resirlenein. p:n·t.ienlar dos 
ol'l'inia.es e suas :familias. . 

Art. 1.• Nas localidades em que o preço correnl.c dos nlu
guois de casa :for inferior ao que resuJr.ar da applicaoão da 
rel'el"ida taxa, deverão as Ministros do Estado, cneln qual na 
parte que lhe disser respeit.o, reduzir. as mesmas taxas ele modo 
a eqLJ i parar o aluguel dos propr.ios nacionaos no da;; caRas par.
tieulm·cs de valores t.ypos o condições correspondentes. 

Art 5." O pagarnento ele aluguel elos pr.opr.ios naciortaes, 
n que se refere esta lei. wr:í fei'o por mez veneido, merl~:mtc 
desconto nas respectivas folhas de vencimentos. . 

§ L" Para cumprimento do clisposto neste 1!;!'1.1fl'.O, :us c_nn
Lahilidndcs ·dos diversos rninisl.crios promovcruo ln11nedll.a
mente a organizacão ae relações de funccionarios ahi eom
prehcndidos, com'' indicação c!üs pr.oprios nacion!les por clles 
occupados e sem demora r.emetter.ão taes r.elaço(IS as repar.-, ' . ' . ' t 1 "1 Lir;i'ios pagadoras, par.n. que se torne effec1.Jvo o c1eseon .o i. ev ~~o. 

~ 2." A r:•emora na organização ou rcmef.:m drssa;; reln.çues 
não iscul.ar:í os :runccionar.ios dos pagamentos qtw lhes eom-



534 ANNAES DO SENADO 

poLirem, os quaes serão devidos desde a dtüa em que entrar 
em vigor a presente lei, 

§ 3." ':l.'odo funcci.onar:io, civi_l ou· militar, sujeito ao paga
n~e.nto de que. s~ ll't}ta, fwa obrigado a communicar tí conta•
blllclade do· numsterlO a q1Je pertencer o á delegacia fiscal, si 
tiver sido em qqalquer dos )l]stados, o facto de estar residindo 
e!ll p1·oprio nacional, . com declara~ü.o do todos . os clad!os que 
s1~·vall"! para caracterizar o propr1o oc~upado e informações 
mmuc10sas .sobre o estado de conservaçao e reparos de que o 
mesmo necessita. 

§ 4.. • Aquelles que não cumprirem o disposto no paragra
pho anterior, dentro de tres mezo::; da publicação desta lei 
ficam su.ieHos tí multa de 2 "I" do alugnol devido, dur-ante todÓ 
o tempo em que tiverem deixado de· pagai-o. 

§ 5.• Aquelles que por motivo ele licença ou por qualquer 
outro ficarem privados do vencimentos. indemnizarão os alu
S'tleis atrazados por meio de descontos surplementares corres-
pondentes a 3 •j• elos respectivos vencimentos. . 

Art. a.· Revogam-se as disposições em coJ trario. 
Gamara dos Deputados, 1.7 de dezembro do ·191:2. - Sa

blno Barroso .Ti.r.nior, Presidente. - Antoni.o Simeiio dos Santos 
Leal, i• Secrer.n.rio. - Raul do Mtwa.es Ve'iya, 2" Secretrrio.
A' Commi.ssão de Pina.nons. 

· Quatro da mesma proceclencia communicando terem sido 
adoptadas as emendas elo Senado ás proposicões ela Gamara. 
que concedem Jiccnç'a a .Joiio Pn.11lo ela Silva, Adalberto Manoel 
de Araujo;- Joaquim Macedo Costa e Lniz Viann as quaes 
foram enviadas á snncção .. - Intei?·ado. 

O Sr. 2• Secretario lê os seguintes 

PARECERES 

N. 476-1912 

O 3• escript.mario elo Tribunal de Contas, José Vieira ele 
Rezencle e Silva, alleganclo enfermidade, solicitou no l'eqncri
mento n. 97, deste an.no, CJllO lhe se,i:a concedida licença por 
um anno, com ordenado, para. tratamento de sua sande. 

. Estando a allegação comprovada pnr um attestado melli
co pelo qual se verifica que o mesmo funr'1ionario ostú sof
frenclo .de uma hopato entei•ite chronica, esta Commi.ssão é 
rl.o parecer que seja deferido seu recruCJ•imento dr. ar,ct•rdo 
com o seguinte 

PROJECTO 

N. 80 -. 1.912 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o P1•esident.c· ela nRpublicn. n.nt.m·.i~nrlo 

a eoncedér um anno de licença, com orclenndo, p::q.·q tratamento. . . . ' . . 

. "1• 

''•, .. 
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de saude, onde lhe convier, ao 3" oscripturario do Tl'iJmnal de 
Contas, José Vieira ·de nezende e Silva; revogadas as disposi
oões em contmrio. 

. Sala das Commissões, 17 de dezemb1·o de i!H2.-Ji'1•an
r:·tsco Glyce1·io, Presidente interino.- L. de !Julhucs. llolator 
- lluerw de l'aiva.- :L'ava·J•es de Ly1•a.- Vü:lo1·ino ·Monteiro: 
-UriJauo Sanlos.-11. ;lzen:do.-A imprimir. · 

N. !t77- 1912 

1\ ]'.lroposioão n. 73, deste anno, da Gamara dos Deputado;;, 
autm·i7.:'l. a. concessão de um anno ele licenoa, cm prorogação, e 
eom o ordenado, a nenato de :Lima Nogueira,· eonductm: de 
trem de -i" elasse da Estrada de Fer·ro Contra! elo Bmzil. 

]~sta Commissão pensa que a proposioão deve ser appi'O
vacln., tanto mais quanto aquelle i'unccionaL'io est{!. so:f':l'r·ondo. 
segundo o exame a que se submetteu, de tuberculose pul~ 
mona r. 

Sala das Commissõos, 17 de dezembro de i!H.2.--.F'ran
C'iseo Gluee1•io, Presidente inl;er-ino.·- Prancisco Sá; Helator.
!Jneno de Paiva.- :L'avares de Ly1·a.- 1lictm·ú1o Mnntúro.-
L. 'de !Jnlhues.- A. A.zm·edo.- U1•bano Santos. . 

PROl'OS!Qi\o DA CAMAl'L\ DOS DEPU'l'ADOS N. 73, DI': 1.!H2, A QUE 
SE RllPErm O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
Fica autorizado o Presidente da Hepublica a conceder um 

armo de licença, com ordenado, em prorogaoão, para trata
mento de saude, no concluctor- de trem de 4" classe da Estrada 
de Ferro Central elo Brazil Renalo de Lima Nogueira; revo-· 
gadas as clisposil;;ões em contrario. 

Gamara dos Deputados, de dezembro de :UH2.-Sabbw 
!Jm·roso .Tun'ior, Presidente.- Anton·io Simeão dos Santos Leal, 
1." Secretario. -Raul de Momcs Veiao, 2" Secrel.ario.
A imprimir. 

N. 478-19i2 
• 

A proposioão da Gamara elos Deputados, n. 135, deste anno, 
autoriza a abertura do. credito de 1 :271$930, para pagamento 
a Antonio .Tosé Ferreira e Antonio Manoel Gomes, sondo de 
637$:l80, ao primeiro, e 634$750, ao ultimo. 

Este credito foi pedido por mensagem a qual est::i annexa 
o precatorio do juiz de direito dos Feitos da. Saude Puhlien, 
pedindo o pagamento de custas em que foi conrlemnaclo a 
União, l.endo o processo seguido os tramites legaes. 
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O TJ.·ibunal ele Contas, consultu.do sobre a abertu!'a dos 
referidos Cl'eclitos, :l'oi mesmo ele parecer que elles podiam ser 
legalmente abortos. · 

~\ssim, ~ondo a divida ern yit·Lucle de scllton1~a judiüim.·ia, 
é a Commissão ele Pinam;:.as de pal'ecer que seja "approvncla a 
proposição. 

Sala das Commissõos, :li de dor. ombro do ·J 012.-FJ·an
ciscn Glycerio, Presidente interino.-- Unbano Santo.l', llelaLor. 
-r Bneno de Paiva.- 1'ava1'es de LJt1'a.,- Victorino Montc'i·ro. 
-L. de Bu.lhries.- 11. tl:.e1•edo. · 

PllOPOSIÇ:Í.O DA C:IMAHA DOS DEPU'J',\IlOS N. 135, DE 1 0i2, A QUg 
SE RJWlmE O PAR.ECÍ>Jt SUPR.A 

O Congresso Naeional l'esolve: 
.Artigo un ico. E' o Poder ExecuLivo n.utorir.ado a abrir, 

pelo :Ministerio da Fazoncla, o credito extraorclinario ele 
:J. :271$030, para pagamento ele 637$180 a Antonio .Tosé Per
l'cira c ele 631$750 a Antonio l\lanoel Gomos, l.uclo em. virt.uclc 
de scnLenr.~a judiciaria; revogadas as disl)osiçõc~ cm conil·ario. 

Gamara dos Deputados, 20 de novembro ele :I.!JLl.-Sa.IJiuo 
Ba1'roso hmüw. Presiden t.e.- Anton·io S'imetío do.~ Sa.ntos Leal. 
1.• ·secretario.'-Ra.ul de Jlloraes Veiaa, 2• Secrcl.ario.
A imprimir. 

N. 470- 1012 

A pl'o,posição da Gamara dos Deputados n. 136, do corrente 
anno anfiorizn. o Gov.e•rno n abrir, pelo l\Iinistel'io da Marinha, 
o cre:drito extraordinario de ·17 :Qlj6$66ô para pagamento de di:l'
:!'eronrn. de vencimentos a :l'unccionarios da DirectO!I'·ia elo Ex
pediente daquelle ministerio. 

A outra Casa {]O CongJ•esso vot.on o credito solicitado !J)·elo 
Sr. Presidente da, Hepublica, em sua mensagem de 23 elo -agosto 
do ·a·nno pnssado, depois ele t.oma.t• conhecimento dos seguintes 
pm·Aceres elaho·rado,s por dous illust.ros membros da Commissão 
de Finanças, os Srs. Caetano de Albuquerque c Galeão Car-
valhal: . 

Em mensagem de 23 de agosto.!llo ·anno passado, •o· Sr. 
Presidente da Republica solicito. um credito de 17:01.6$666, 
pelo Minist.erio dos· Negocias da 1\farinha, para n.ttender ao pa
g-amento de vencimentos a kazados a: divers.os funccionarios da 
Directoria do Expediente do mesmo' ministerio. 

Da exposicão do moUvos 11ue est.;\. nnnoxa ;í. mensagem e 
a'trornpanhada de int'ormac.ões pre::;tada:; ]leio consultor ;juri
dic•o• claquelle- depa.rt.amenl.o ela aelminisf.racão, e, ainda mais, 
de uma clomonsiJr.ação dn. :L • scccã·o rla Directoria de Cont,abili
dncle. se vê que o oredito f.em fundamento legal. 

Em 1892,, pelo regulamento annexo ao decreto n. L :l95 A, 
de 30 de dezembro, o pessoal cloquella socretaria csf.n.va assim 
OJ'gnnizndo;; t1m di.recfm· geral; tres directores de secção; cinco 
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primeiros oJJ'iciaes ; quatro sogu11dos di Los; quaLt•o amanu
&'1ses; porém, em H de ,i unho de 190'i. lJUixou o novo regula
mento l'eor·g.nniz·ando a mesma ~ecretarHt e dando-lhe o nome de 
DirecLOL·ia do Expediente da l\lar!nh~,com .? .. H?V•O• pessoal assim 
composto: um director; dous prunen·os oUJCJ<W•s.; um segundo 
officiai e quatro am.:il ia.ros. J<'icaram, pois, como excedentes: 
11m director· ele secoão, tres primeiros •oil.'l'ic.iaes e tres segun
dos ditos, os quaes ficarm11 add idos :íquella di.recboda e outms 
repartições ela Mnrinha, erc-v·i elo art. -10 do dito novo regula
mento. 

Veio, porém, a lei n. 2. 002, de :H ele agosto de 1909, que 
achou, após tanta experiencia, que o mell1or era mesmo o que 
estava vigorando em 1892 e, consoantemente, restabeleceu o 
antigo quadro, que baixou com o regulamento annexo á preci
pitada lei n. 1. ·19,5 A. l\las não se cumpriu esta. lei de 31 de 
ag·osto de 1909, quanto ao pessoal. 

Crea-sc o •l\oJinisterio da Agricultura, pa;rn elle' são transfe
rirtos clll> Directol'ia do Expecl i ente ela Marinha, segundo a lei: 
clous primeiros offici.aes e um segunclÇl, aquelles em agosto ele 
1909 e um primeiro oi'ficial e um segundo em 6 de janeiro 
de 1910. 

Dest'arte dão-se tres vagas de primeiros oi'ficiaes e uma 
c!e segundo, no quadro daquella directoria, fixado pela lei 
n. 2. 092, de 1909. . 

Os funccionarios excedentes c addidos se julgam com di
reito ao accesso nas ela tas em que se abriram as vagas; t·equQ
rem, portanto, com par.ecer :ravoravel elo· consultor juridico. 

Assim, foram promovidos a primeiros tres· segundos, e a 
segundos quako terceiros ol'l'iciaes. contando suas ·antig·uidades 
c vantagens de lt ele ~etembro de 1909, uns, •e. de 6 de janeiro 
de 1910, outros. E' de tudo islo que nasce a procedencia elo 
credito pedido na supra alludida mensagem para pagamento dtl 
vencimentos atrazaclos cleviclos úquelles funccionarios. 

Attenelenclo, pois, ao;; let·mos elo pedido do Poder Executivo 
c :a;os documentos e inf.or·mn~:-ões •em qull elle se baseia, pensa u 
Commissi'io de Finnnoas LJU<) o Cl'ediLü extraordinario ele que 
se Lrala está no caso ele ser attcndido, pelo que sujeita t'i. On
mara o seguinte projecto ele lei: 

Artigo unico .. Fica o Poder Executivo autol'izado a abr.ir 
pel-o l\tinisterio ela Marinha o credito cxtraorclinario ela 
17 :O.Hi$66G para ·attender no pagainen(o ela dii'ferença de ven
eime·nt.os a i\mccionarios ela Directoria elo Expediente claquellc 
1\Iin isterio,clescle as d:a tas em que deveriam ter seus accessos. 
conJorme Ludo consta dos cloeumentos que acompanhilram a 
mensagem do Poder Executivo de 23 de agosto do nnno passado: 
l'evogaclas as clisp.osições em contrario. 

Sala elas ·commissões, 25 do ,iunho ele ·1012. - Hornero 
Ba)ltista, Vice-:.P1:esidente.-Caetano N. de F. e .Albu.qncrquc. 
relator .-Antonio .Carlos. - Pc1·drn Nunr:s. -M. JJm·bn.-
Fdi:1: Prrclt.çço. -.1 ol.io Simplido. -
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Com a concessão destê, a importancia: dos vru:ios credites 
ahe!L·tos no anno corrente ficará ass.irn especificada: om·o, 
7. 8-í9 :433$333, c 3. 568 :884$362, papel. 

Data sup,ra.-Ilome1'o Baptista, Vice--Pr·esidente.-Caetauo 
de .A lúuqUC'I'{JUC, relator. -tlnton·io Cm· los. -Pe1·eira Nu.ncs.
iii. BorúOJ.-Fel·ia: Pacheco.-J.oão Simplicio. 

Subscrevo o parecer, que termina pelo projecto de lei 
autorizando o Governo a abrir pelo .Ministerio ela Marinha ocre
dito de 17 :Ott6$66G, para. attender ao pagamento· da dil'fer·eJwa 
de vencimentos que são devidos a alguns funccionarios iln 
Dii1ectorla do Expediente daqudle ministerío. 

A' primeira vista parecia que não er:a. procedente o pedido 
de Qredito, mas o estudo das reclamar;ões Jeitas pelos interes
sados, prova. que a anLiguidade para todos os efí'eitos em re
laoão ao preenchimento das v.a.gas em questão\ devo ser contada 
nos termos da exposioão feita pelo Ministro ao Presirlent.e da 
Jlepubl icn·, sol i citando a abertura do c.redito. 

No furo administrativo a -antiguidade dá o direito á per
cepoão dos vencimentos alrazados desde que se prove que ela 
parte r1o funcciona.rio não pa_l'tiu acto algum que directa ou 
indirectamente impedisse a. sua p.romoção ou a demorasse. 

Sendo o Tribunal ele Contas consultado sobre a :abertura elo 
credito•, não impugnando o di·reito dos reclamantes, respondeu 
negaUvamente por· ser a despeza pertencente a exercício .i:'L 
encerrados e não se -tratar daquella que se acha compt·e
hendid:a. na tabelln. B annexa á lei n. 2 .356, de 31 de dezembro 
ele 1.!HO, C·ompetindo ao. Congresso Nacional providenciar a 
respeito.· · 

Os· funccionarios a que se refere a mensagem presiden
cial, depois de promovidos·, recruerer.am ·ao Ministro ela .1\-Ia
rinha que n. antiguidade lhes fosse contada desde a dat·a em 
que se iabriram .as vagas que deviam ser preenchidas e, tendo 
corrido o competente processo depois do parecer formulado 
pelo consultor .iuridico, foi deferido o pedido e for.am feitas as 
aposti.Ilas competentes nos títulos de nomeação. 

Ainda. mai>t :a Contabilidade, tendo ele fazer o calculo para 
o desconto mensal da quota do montepio, contou a. antiguiclado 
de accõrdo corri o despacho· do Ministro, que :acceitou co~o 
procedentes as ,iustas .reclamações dos funccionarios promovi
dos. isto' em virtude da. disposição da lei do orçamento pm:a 
o exercicio de 1911, que mandou revigorar a lei do montep10 
dos :iunccionarios civis da União.; para o que for.am expedfclas 
as instrucções de 16 ele agosto de 1!H 1. Desta fórma os fun
cci-oüari.os nomeados após .a. suspensão· do montcpio cm '1807, 
tiveram dé pagar, e continuam a fazei-o, uma. quota. meus~), 
que é tanto maior .quanto mais afastada· é a sua. nomeaoao 
drn. época do restabelecfment.o elo montepio. 

Desde que os fun[)ciona.riOIS cm questão tiveram de ~pagar 
ns quot,ns de montepio a contar das çlaf;as das vagas e na-o elas 
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nomeaçõ~s. assiste-lhes como em~ito retroactivo a percepção 
dos vencimentos. O ·contvario seria injusto, pois pagariam os 
onus sem as vantagens corr·espondentes. 

•rodos estes factos demonstram que as promoções em vir
tude da lei n. 2. 092, de 31 de agosto de 1909, que est:abelece'l 

·o primitivo quadro da Secretaria ela. .!\Jarinha, não. foram feitas 
por culpt. exeluolva do Governo,que as rcüonheceu,mandando nos 
titulas de nomeação ou promoção fazer as necessarias. apostil
las, assignalando a data dxs antiguidaclQS para percepção dos 
vencimentos, sendo que alguns teem direito á differnç:: .:111~ 
vencimentos a contar de 4 de setembro de 1900 e outrols a con
tar de G de janeiro de 191.0. 

A mensagen1 do Presidente dtt Republica é o resultado tlu 
processo que correu na· Secretaria da Mn.rinha em virtude do 
qual entendeu o Ministro ela .Tustiç;a .attender {us reclamac;f3 "' 
dos funccionarios promovidos. 

Aléin disso o Congresso é soberano para decidir. sobrt:~ o 
caso, que se resolve ert1 uma simples contagem de tempo para 
os devidos ef:liedtos na hypothese de· promoçrw. · 

A lei de 31 de agosto de 1909 equiparou os vencimentos 
e categorias dos funccionarios das Secretarias de Estado. 
incluindo naturalmente as Secretarias da Marinha e da Guerra. 
O Ministro ela Guerra deu immediata execução ao decreto le
gislativo, fazendo as nomeações e promoções que decorriam 
cl.aquella lei. No Ministerio ela. Marinha assim não se procedeu, 
até que com o inicio do actuar periodo presidencial, o al
mirante Marques de Leão tomou a iniciativa de provide'lciar 
sobre as reclamações verhaes feitas pelos funccionarios que 
tinham direito incontestavel ás promoções em virtude da citada 
lei de 3:!: ele agosto de 1909, que autorizava o Governo a abrir 
os creditas necessarios para o pagamento dos vencimentos re
sultantes da ref6rma e que haviam sido elevados, lei que re
vogou todos os actos anteriores relativos ás organizações das 
Secretarias de Estado, r, or ter fixado os vencimentos dos fun
ccion'arios e o. quadro do pessoal. 

E' este o meu parecer. 
Sala das Commissões, em 17 de setembro de 1912. -

Galeão Ca1'Valhal. 

Mensauem a que se 1'e(e1"e o parecer supra 

Srs. Membros elo Congresso Nacional- Transmittindo-vos 
a inclusa exposição que me foi apresentada pelo Ministro de 
Estado da Marinha sobre a necessidade da concessão do credito 
de dezesete contos e quarenta e seis mil e seiscentos e sessenta 
e seis (17 :046$Gtitil, para pagamentn ele vencimentos atrazados 
a diversos funccionarios da Directoria do Expediente do mesmo 
Ministerio, rogo vos digneis de resolYer sobre a concessão do 
a Iludido credito. 

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 1911. - Hermes R. qq 
Fonseca. 
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Esta Cornmissão ú vista, pois, elas consiclcrnoües exara
das nos pareceres aeima 'LJ.·ansc1·iptos, ÕJ.:dna no sentido de 
ser approvada tt proposioão. 

Sala rias Cornmissões, em 17 de dezembro de 1!H2. 
Ji'. GlHce·rio, Presidente interino. - A. Azeredo, Hcln.tm·. 
Htf.eno de Pa·iva. - :l'avares· de L'tn·a. - V·ictorino Jlfonleh·o. 
L. tle Bu.lhães. - V·rbano Santos. 

PHOPOS!().~O JM CAMAHA DOS DBPU'l'ADOS N. i3G, Dl~ 1912, A QUF: 
SB HI~PErlB O PARJWEft SUPHA 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autórizado a abrir, 

pelo J\'linistcrio da Marinha o credito extraordina!'io de 
17: 0Hi$GGG, para aLtendcr no pagamento da difJ'ercn()a de 
vencimentos a i'unccionarios da. DirecLoria do Bxpediente 
daquelle l\Iin isterio, desde as datas cm que deveriam ;ter seus 
accessos, eonrorme Ludo consl.a elos clocümentos que acom
panharam a mensagem do iloder BxccuLivo de 23 de agosto 
do anno 11nssaclo; revogadas as disposições em contrario. 

C amara elos Depu Lados, 20 de novembro de· 1 O:L2. -Sabht.o 
Bm•roso lu.n:im·, Presiclenl:e. - A:ntonio S'imetio dos Santos Leal, 
i" Secretario. -flnul de Mor·ac.1 Vei(fo ;. .. Si-JrJl'otm·io.
A imrwimir. 

N. -180- :1.912 

. A Comrnissão de Finanr;as, tendo examinado a proposu;ao 
da Ca.mara. dos Deputados n. :137, deste anno, relevando a 
pr·eser.i pr,ão em que possa tio!' incorrido )) . Florinda da Con
eoioão Gil, filha legitima do tenente elo ExercHo, Emiliano 
Gil, pam o :fim de receber o meio soldo e o monLepio dei;xados 
pulo >'1~1! rnlll'r•.ino p,1,;, e ecri'J'r~:,wondentes ao periodo de G ao 
setembro de 1898 a 22 ele dezembro ele 1896, verificou 11110 e lia 
esl.ú nos casos ele merecer o voLo elo Senado. , 

Dos clocumon tos .i untos :í petioão· eonsta o moUvo por que 
não foram recebidas a tempo as pensões a que tinha direito 
a mãe da supplir~ante, que, residindo no .inLcJ.•ioJ' do ll:sLado 
de MaU.o Grosso, longe dos centros sociaes onde teem séclo 
as repartições ele Pnzencla, desconhecendo completamente os 
seus direitos na ospecie, privada, além disso, elo recursos PP
enninrios para promovei-os, não poude habilitar-se, nem se 
hn.hilitou, :fallecenclü em rlezembro ele 190G. . 

A supplicnntc era nessa época menor, e vindo a saber, 
depois disso, do seu direito, promovNl a neenssaria hahilita
ção, tendo o Ministet•io. da Fazenda, cm :1.5 de :fevereiro de 
de 1.900, lhe expedido os l.itulos cleclamtorios de meio soldo 
r1 montepio qurJ llw m::mdavarn pagar essas pensões, de ll de 
sr:i.mnlwo rle :1.808, Ul.nlos esses mnnclndos caneellar pelo me::;mn 
Minislério expcditor, de::mte do neto elo Tribunal de Conl.:\~, 
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que eonsidu1:ou pt·eseJ:ipLu õ dir·eiLo ela supp!i0tulLe durunln 
aquel!o poriodo. · · . 

A Carnm·a dos Deputados nüo concordando com a rosa
l u(!iío do ~J:ril:nmal de Contas, nem com o acto do MinisLerio 
ela Jfu;.:e~ndu. em rcluciío ~o- usst~mpLo, deferiu o requerimento 
de• J.):. } lormcla ela Gonce!cao GJl, approvando a presente pro
post(,,ao, ~om a qual esta de accôrdo esta Commissão, c por 
esse moL1vo aconselha ao Senado que ·Jhe dê seu assenti
mento. 

Sala elas Commissúes, em 17 de dezembro de HH2. -
P. Gluce1·lo, Presidente. interino. - Vietorino 1rlontei1·o, Re
JnLor. - Burmo de Paiva. -. Tavares da Ly1·a. - L. de Bn
lhões. -A .. 4.::aredo. - U1•bano Santos. 

PROPOSJÇÃO DA CA'MARA DOS DEPU'l'ADOS N. 137, DE 1912, A QUE SE 
. rtEI"EllE O PARECER SUPRA: 

O Congresso Nacional resolve: 
• Ar I;. i. o Fica ·rel.evada a prescripção em que possa ter in

eOl·rldo D. Florinda da Conceição Gil, filha legitima do tenente 
do Exereito Emiliano Gil, fallecido no Estado de Matto Grosso, 
em G de setembro de 1898, para o i'im de receber o meio soldo 
c montepio d'eixados pelo seu fallecido pae e correspondentes 
ao perio•d'o de 6 de setembro de 1898 a 22 de dezembro de 1906. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Gamara dos Deputados, 29 de novembro de 1912.- Sabino 

Bar1•oso .Tunior, Presidente.- Antonio Simeão dos Santos Leal, 
:1." Secretario. - llaul de Jf ames· ·ve'i(Ja, 2" Sucre la rio. -
A imprimir. 

N. 481-1912 

ICsta Commissiío opina pela rejeição do projecto 'da Gamara 
dos Deputados n. 143, de 1!H2, concedendo um anuo· de Ii
cencn, com ordenado, a Carlos Telles Alvim, auxiliar do Labo
rntorio de Chimica e Biologia da Reparticão Geral de Aguas, 
Esgotos e Obras Publi-cas, por ter sido informada de• que o 
mesmo funccionario ,iá foi dispensado d1aquelle cargo,. 

Sala das Commissões, 17 de dezembro de 1912.- F. Gly
cwio Presidente interino.- Francisco Sá, Relator.- Tavares 
d(' J;y1·a.- Victo1•inq JJionteb·o.- Bueno de Paiva .. - L. de 
Bnlhües.- A. A;:;C?•edo.- U1·bano Santos. 

PROPOSIÇÃO DA. CAl\'I:AHA DOS DEPUTADOS N. 143, DE 1912, A QUE SE 
REFBRE O PARECER SUPI1A •• 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica autorizado o Presidente da Republica 

a conceder um anuo de l!cença, com ordenado, p_ara trat.a!fiento 
cte. saude·, onde lhe convier, a Carlos Te.IIe.s Alvim, aux:IIlar do . . 
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LaLor~.torio de Chimica e Biologia da Repartição Geral de 
Aguas, ;Esgotos e Obras Publicas; revogadas as disposições em 
contrariO. 

·aamara dos Deputados, 29 de novembro de 1912.- Sabino 
Ba:rroso J'unior, Presidente.- Antonio Simeão dos Santos Leal 
1": Secr;et~rio. -Raul de Moraes \'e'iya, 2" Secretario.-' 
A Imprimir. 

N. 482-1912 

Por sé tratar de uma divida em virtude de sentença judi
ciaria, é a Commissão de Finanças de parecer que seja appro
vada a proposição da Gamara dos Deputados n. :165, de :1912, 
que autoriza o Governo a abrir, pelo Ministerio ·da Fazenda, o 
credito extraordinario de 1.2:319$858, pára occorrer ao paga
mento a que· tem direito Alvaro de Souza. 

Acompanha á mensagem solicitando o referido credito o 
precataria do Juizo .l!,ederal da :1• Vara deste districto, contendo 
todas as pecas legaes, conforme preceitúa· o decreto n. 3. 422, 
de 30 d'e setembro de 1899, considerando, portanto, em boa e 
devida fórma. 

Sala das Commissões, 17 de dezembro de :!.'912.- F. Gly
eerio, Presidente interino.-· L. de Bulkões, Relator.- Bueno 
de Paiva.- Tavares de Lyra.- Victorino Monteiro.- A. 
Azeredo .- Vrbo:rw Santos. 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPU'l'ADOS N. 165, DE 1912, A QUE SE 
REFERE O PARECER SUPRA. 

O Congresso Nacional resolve: 
'Artigo unico. E' o Poder Exec~tivo autorizado a abrir, 

pelo Uinisterio da Fazenda, o . credito extraordinario de 
12 :3:19$S58, para oecorrer ao pagamento devido a Alvaro Alves 
de Souza, em virtude de sentença judiciaria; revogadas as dis-
posições em contrario. . 

Gamara dos Deputados, 29 de novembro de :1912.- Sabino 
Barroso Junior, Presidente.- Antonio Simeão dos Santos .Leal, 
1" Secretario. -Raul de ltf.oraes Veiga, 2• Secretario.
A imprimir. 

N. 483- i912 

A proposição da Cawara dos Deputados sob n. 170, ~o 
corrente anno, autoriza 0 Sr. Presidente da Republica a abt:Ir, 
pelo Ministerio da Justiça e Negocio.s Interiores, o credito 
extraordinario .de 21 :527$631, p::.ra. occorrer ao pagamento 
das gratificações addicionae& devidas a9 pesspal ~o.cente do 
Instituto Benjamin Constant. Esse· credito foi solicitado em 
mensagem presidencial de· 28 de as:osto .ultimo,mensal:íe:r:n a: que 
acompanharam. uma exposiçãQ de mot1vos dQ Sr. Mm1st~o da 
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Justiça o urna demon;;tra,;üo Lia DirccLol'ia de Gonlaüilidaue 
tlo Ministcr·io tlo Interior, pela;; quae;;· ;;o vol'il'ü:a não só a ne
cessidade de sua abcl'Lm·a, por· IJÜO haver sido consig'!Iauu ver·
lm rmr·a a dospe:m no Ol'Oamento em vigor, como o seu uuan
tum exacto. · 

A . Cgmwissüo de l•'inaw;u.s G de parecer que ;l l'O[t:J,rida 
lJt·oposH;ao deve ser approvada. . 

!5ahl das Gommissões, i 7 de dezernbro de i912. - P. Gl'IJ
curiu, Pr·esidente interino. - 'J.'avares de Lyra, Jtelator·. ·
JJucno de Pa·iva. - V'ictol"ino Montei1·o. - L. de Bulhúes. -
.A. k;er·edo. 

PHOPOSIÇ.~O DA CAr.IAltA DOS DEPU'l'ADOS N. 17U, DE •!912, A QUE SE 
REFERE O PAHECER SUPM 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, 

J.Jelu l\linisterio da Justiça e Neg·ocioJ Inter·iores, o credito cx
LI·aor·dinurio de 2i: 527$ü31, para occorrer ao pagamento das 
gr·atii'icuoões addicionaes devidas ao pes·soal docente do Insti
tuto Benjamin Constant; I·evogadas as disposições. em ront
trario. 

Gamara dos Deputade.s, 2\J de novembt·o de :1.9i2. -
Sabino Bar1·oso J·unio1·, Presidente. - A.nton·io S·imeão dos San- · 
tos Leal, i" Secretario. -Raul de Jloraes Veiga, 2" Secretario. 
-A imprimir 

N. 484.-1912 

A proposição da Gamara dos Deputados sob u. 171, du 
eot·t·ente •anno, autoriza o Sr·. l)r·esiJeutte• da Republiea a con~ 
ceder um anno de licenoa, com ordenado, ao baclmrel Vald i
vino Tito de Oliveira, procurador da Hepublica na secção do 
Piauhy, para tratamento de sua saude. · · 

A Commissão de Financas é de parecer quú a mesma pro
posi~:.rw deve ser approvada, uma· vez que a moles tia do refe
i·ido funceionario .estú devictamente comprovada. 

Sala das Gommissões, :1.7 de dezembro de 1912. - F. Gl·u
cerio, Presidente interino. - Ta·ua1·es de Ly1·a,. H.elator. 
Victo-rino lJ:onteiro. - Bueno de Paiva: - L. de Bulhões. 
A. A:e1·edo. - Urbano Santos. 

PHOPOSTÇÃO DA CAMARA. DOS DEPU'l'ADOS N. 171, DE 1912, A QUI~ SE 
HEF'EHm O.PAUECEH SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a conce

dct· ao bacl'rarel Valdivino Tito de Oliveira, procurador ja Re-
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v.ul.llie:~ na ;;uJ;()ãu uo .Pinuhy, um ttllllü de licunJ.;a, uon1 ot'dl)
n,Hio p •. n·a Lt·a, anwnlo de saude; revogadas as cl1sposinões 0111 conLrarw. • 

· . Camat·a elos DepuLtulos, 29 de novembro de 1912. -
Saú·nw Bar'l'o:,·o htnio1·, Presidente. - .-!.nton·io S'i'ln eilo dos Sàu
tos Le.al, -1·: S~cr·eturio.- Raul· de 3lo?·ac.s Ve'i(Ja, 2" Secretario. 
-A JmprJmn•. 

N. ·185 - J !H.2 

O credito de 13 :200$, supplementar á verba 9• da lei 
ut'()amenLaria vigente a que se re1'ere a proposicão da Gamara 
elos Deputados _n. 180, do corrente. anuo, i'oi ·solicitado por, 
mensagem ele 22 de setembro ulttrno, acompanhada de uma 
e:-posir;ão de moLivos demonstrando a necessidade de ser soJi.;. 
mtado elo Congmsso o mesmo credito. . 

De aecurdo com -a mensagem e mai;; documentos relati
vos ao a~s~mpt~. a Commissão de l!'inancas é de parecer que 
a J)['Oposicao se.1a adoptada. . 

Sala elas Commissões, 17 de dezembro de ·1912. - F'. Gl'IJ
ccr'io, Presidente interino. - L. de BulhúeN, Ite~ator. - Bneno 
de Paiva. - 1'avcwcs de Lunt. - V·ict01''Í1W Moni:C'i:1'U. - A., 
A;;;eredo. · 

Mcnsa(Jem a qnc se ?'e{e·rc o pa?'ece?· sU.JJ?•a 

Srs. i\lembros do Congrcs.so Nacional ~ Tenho a honra de 
submetter ti esclarecida consider•acão desse Congres•so a in
elusa oxposicão de motivos que me :faz o Ministro da Viacg.o c 
Obras Publicas, sobro a necessidade de ser aberto um credito 
drJ '1:3 :200$ para occorrer ao pagamento das diarias ao pessoal 
technico da Hepartição de .Aguas e Obras Publicas, a partir de 
setembro do corrente anuo. 

lHo de Janeiro, '.1.2 de setembro de '1912, 91" da Indepen
. 1lencia c 21." :da Republica. - Jlennes R. da Fonseca: 

PnOPOSICÃO ··DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 180, DE 1912, A QUE 
. SE REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o· Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministerio da Viação, o credito de ·13 :200$, supplementar 
á verba 9• da lei orçamentaria vigente, rubrica «Adrrlinistracão 
Central», afim de attender ao pagamento de diarias a que tem 
direito o pessoal f.echnico da Repartição de Aguas e Obras 
Publicas, a partir de 1 de setembro a 3.1 de dezembro do anuo 
corrente·, ex-vi do § 2", do art. 115 do regulamento da preci
tada. repartição;. rev.ogadas as disposições em contrario. . 

Gamara dos Deputados, 6 de dezembro de 1912. - .Sabtno 
Barroso .Tnnio?', Presidente. - Antonio Simeão dos Santos 
Leal, 1 • Secretario. -- Raul de Moraes Veiga, 2" Secretario. 
A imprimir. 



N. -186- :L912 

A pl·opos1(;ão ela Caw:.u·a dos Deputados n. :18.1, de HJJ2, 
autol'ir.a a abert,n,·n, pelo MirtisteJ:io da Far.enda, do tJreuitl() 
,_.xtraordin:u:io elo -1. :G62$77G, para aLi1onae1· ao pagamento 
deYiclo a \'erano' Gomes Alouso de Almeida. 

~l:l'UI.u-se do er.odit.o 8olieitado por mousagem acom[Ja
nliacla dé·· uma exposicüo de motivos da qual se verifica que 
a União J:o i eondomnada a pagár úquelle l'unecionario os ven
durontos relativos nos períodos ele 22 de ,iulho a 2.2 de se
tembro do 1 !lOS, o do outubro de 19l:L a fevereiro do corrente 
anno, Londo sillo o paganwnl.o deprecado pelo Jui:~.o ]Federal 
da :1." Val'a deste Disl.ricl.o. 

:Esta Commissão, cm eonsicleratJÜO ao Julgado do ]Joder 
;rlldieinrlo, ·~ rlo p:u·eeer que StJ.ia eonendido o eJ•odito, e, por
l.nnLo, HJl[ll:ovada a proposição. 

f;ala elas Commissões, '17 de de:~.crnbro do 1!J12. -li'. Gly
ce1·io, .Pl:esiclente interino. - U1·bano Santos, Relator. -
!Jueno de Pa·i·va. - Ta'Vm·es de L111'a. - l'ictor'ino Monteiro. 
-·L. de JJ-alhúcs. -- .il. Azeredo. 

PHOPOSIÇ,\.0 DA C,\1\'IAIIA DOS Dl>PU'l'ADOS N. 18-1, DE 1912, A QUE 
sr~ T\J~l·'lml~ O PARECER SUPIIA 

O CniJ;,p·e~so Naeionnl resolve: 

1\l'l.i;;o unic;o. Piea o Poder Execul,iv-o auLorlxado· a abrir, 
pelo Min istcrio da Pazeucla, o creclil.o e:xtruordlnario ele 
-1 : üG~$771i, par·a atLencler ao :pagamento devido a Verano 

·Gomes Alonso de Almeida, em virtude de sentença judiciaria; 
t•nvogndas as disposiçõ·es em contrario. 

Camm·a dos Deput.:idos, G de dezembro de 1!J12. - Sabino 
lla1'1'oso .Tunio1•, .Presidente. - Anton·io S1:rneõ.o dos Santos 
Leal. i" Secretario. - Raul de M01·W::s Veiga, 2° Secretari-o. 
A impri111ir. 

N. 4Sii·- ·1912 

O credito e:xtraordinal'io de 320$320, a que se refer·e a 
proposi~.:ão da Gamara dos Deputados n. ·J 85, de HIJ2. foi so
licitado por mensagem ele 9 de outubl'o do oorl'entc anno, 
para pagamento a Franeisco José PrJtTcir·u de .·\t·au:io, cu1 vit·
tuclo de sentença .indiciaria. 

Do .precataria que acompanha a mensagem e que se acha 
em boa e devida fórma, consta que o mesmo Francisco Fer
reira foi absolvido no processo que lhe moveu a Saudc Pu
))lica, por infracção do regulamento sanitario. 

. Vol. VIII 

.. 
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li:sLa C01mnissão G de pm·ecer que seja approvada a pr·o
posição, ficando desse modo o Governo habilitado a fazer o 
pagamento de uma divida a que i'oi condemnado. 

Sala das Commissões, :L 7 de dezembro de _1912. - F. Gly
·cedo, Presidente in~erino. -'L. de B·ulhúes, llelator. - B·ueno 
de· l)a:i·ca. - Ta·ca·res de LJt1'a. - V·ictorino J.llontei1·o.-A. A.::e-
t•_edo. · · 

)?!10POSIÇÃ,O DA CAl\!AH.-1. DOS DBPU'l'ADOS N. 185, DE :1.912, A QUE 
SE REl>ERE O PARECER SUPRA .,. 

O Cong1•esso Nacional resolve: 

Ar·~igo unico. E' o Poder Executivo autorizado a abrir, 
pelo 1\iinisterio da Fazenda, o credito extraordinario de 
329$320, afim de 'occorrer ao pagamento 'devido a Francisco 
i.Tosé Berreira de Araujo, em vir.tude de sentenca judiciaria; 
revogadas as disposições em contrario. 

Gamara elos Deputados, 6 de dezembro de 1912. - Sabino 
'Barroso Juni01·, Presidente. - Antonio Simeão dos Santos. 
'Leal, 1" Secretario. - Raul de Moraes Veiga, 2• Secretario.· 
A imprimir. · · 

N. 488 -19:1.2 

O credito extraordi.nurio de 222$998, de que trata a pro
posi,;flo n. :LSG, de :1.9:1.2, destina-se ao pagamento de
vido a D. Umbelina Augusta de Barros Pimento!, como re
stituição de impostos indevidamente cobrados ao seu finado 
marido, desembargador Espiridião Eloy de Barros Pimentel. 
· A origem do credito é esta: aquella senhora, julgando-se. 
lesada em seu direito, solicitou do 'fribunal de Contas a revi
são da folha do pagamento na qual estava insc:ripto seu es
poso na qualidade de juiz da Cõrbe de Appellação, e o mesmo 
'fribunal reconhecendo a legalidade da reclamação opinou no 
sentido de ser enviada uma mensagem ao Congresso, pedindo 
os meios para saLisfazer o pagamento da importancia recla
mada, por lião poder ser aberto o credito em questão, visto 
não haverem: sido revigorados o art. 4/i da lei n. ·· 2.22:1., de 
,1909, •e o art. 30 da lei n. 2. 321, de 1910. · ·. · · 
. O art. · 44 citado ,releva a prescripção em que tiver in
corrido o direito dos desembargadores, juizes elo extincto Tri-. 
lmnal Civil e Criminal, e ,iuizes de direito da .iustica local do 
Districto Federal, à restituição elo imposto sobro setts venci
mentos dcclar~do inconstitucional . pelo Supremq Tribunal 
Federal c a11torizando a abertura dp necessario credito para 
pagaml;)nto aos mesmos magistrados. 



A CunJJPi,;,.;:ín de .Fiuaw:as, concordandu com a concessão 
du et·ediLu ~oliciLado pelo .Poclt:t· Executivo, ú de parecer que 
seja ap(ll'O\W.la a propo,ail:ão. 

Sala. dns Commissücs, ii de dezembro de lOJ 2. - P. Glu
cel'ío, Jlresidenl.u interino, --· Ut•bano Santos, Jtolntor.- /Jtwrw 
til! Pait~tt. - 'l.'rt·t.'IJ.l'r:s ilc Lut·a. - I' ictorino Nontciro. - L •. 
/Jul/ujcs. - :1. :l::el'Cdo. 

l'llUI'ü::ilf_:,\u /H C.I./ILIJI,\ I lOS n l~PIJ'J',\IJUS N. 'i.HÜ. IJ I> J. \H:.!, .I. 1..)/JB SB 
HlWJm" U i'o\Hl>CEIL 8/Ji'IIA 

O C.:ou;.;'l'csso Nacional resolvo: 
AI.'Lig·u LlllÍco. Ji;' o Pode L' Ex;ecutivo autorizado a. alH·i;·, 

]IL!lo l\linbl.erio !.la Fawnda, o credito exLraor·dinal'in de ••.•.• 
:.!:l:l$\J\"18, afim de oeeol'J'üL' ao pag·amcnto devido a D. Urnbo
Jina Augusta ele Barros Pimentel, como restitui(;i'io de impostos 
mdevielame.nte cobrados ao seu finado marido, clesembarga
clor E.spieiclião Eloy ele Barros Pimentcl; revogadas as disvo-

. si~ües cm contrario. 
Cam:u:a rios Depnlao.lu5, G de dezembro de -!Ol:l.-Saúi'll.o 

JJw•t•osu .funio·r, Pr·esicleHte. - Antonio Simeli.o' dos Santos 
Leal, 1." Secretario. - l!aul de Jlo1·aes Vciaa, 2" Seerctario. 
A impl'imir. 

N. -1.89-1912 

A pt·oposição n. -187, deste anno, ela Cnmm·a elos Deputados, 
nutot·iza o Prc·siclente ela Republica a. abrir, pelo 1\Iinistcrio 
da Agrieu 1 Lurn. Industria o Commercio, o credito de .......• 
1.-íOJ. :1.5'i$92:l, supplcmcntar <i verba i!J, rubrica -Material
art. 7.1 da· lei n. :.!,51,4, de 4 de ,janeiro ultimo, para, no bxer
cieio corrente, atLenclcr a clespezns ele estabelecimento c custeio 
ele var·ios estabeleeim:entos e serviços de ensino agronomico, 
ct·eados, de accôrclo com o decreto n. 8. 3!9, de 20 ele outubro 
de :l910. 

Essa autorização foi soli.eitada pelo Presidente ela Repu
blica, em mensagem de 22 de outubro ultimo, dirigidn no 
Congl'csso Nacional, e que veio acompanhada ele longa e mi
nuc.iosa exposição ele motivos justificando a neccssiclacle da 
abct·tura do alludido credito. 

Por ·essa exposit;ão Yerifiea-sc a insuf.ficieucia da consi
gnação oJ:çamenl.aria e C!Onsnquentc neecssidade do ercdito sup
pl em e nLa1· sol i citado. 

Parece, portanto, ii Conunissito de Finm'wns que a pro
posição da C amara mel'ece a approvação elo Senado. 

, Sal'à elas Commissües, 17 de dezembro de i912. - F. Gly-
ccl'io, .Prcsiclcn•o interino. - Bucno rlc Paiva, Relator. - 'l'a
va·t•us ele Lura. - J..,, de JJnlhões. - U1•bano Santos. -A.. A;e-

. r.r:do. - V~ctorino illontei1·o. · · 
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i'IIOJ>uSIÇ:\0 IH <.!AMARA DOS DEPU'l'ADOS N, 187, DE 191;~, A QUE 
SI; ltEI,ERE O PAlmCJm SUPRA 

·o Congresso Nacional re•solve: 
ArLig·o unico. E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 

l\linisteriu daAg1·iculLura, Industria e Ccmrnercio, o credito de 
1. -i OL: 1.G7*9:.l~. supplom•ml.at· :'L Yerbu ·19, rubrica - Material 
-ar L. 71 da lei n. 3. 5H., ele -i de janeiro ultimo, para, no 
eXel·ciuio corrente, aLI.endel' u despezas ele estabelecimento e 
custeio ele varias ·esLabelecime•nLos e servi(los de ensino agro
nomico, creados de nucôrdo con1 o decreto n. 8.310, de 20 de 
outubro de '191.0; revogadas as disposioões cm contrario. 

Gamara do:; Deputados, O de dezembro de 1012.-Salrino 
BaNuso .hF\·lc?', Pre:>idente. -· .'\ nlonio Súrt••áo .~os Santos Leal. 
1" SetJreLurio. - naul tle 111oraes V da a, 2" Secretario. -· 
A imprimir. 

N. 490-1912 

Esl.a Comm issfio, Lendo examinado· a emenda da ou Lra 
Ca~a do Congresso ao proj ecf.o do Senado que autorizu -a con
cessão de oHo mezes de licen(;u, com vencimentos, ao bacharel 
iEduurdo SLuclart, ,iu iz •federal na secofio elo Ceurá, paru tru
Lumcnto de sua ~mude, opina pelu re,iei{\fio du mesmu emcndu, 
de accôrdo com o seu parecer unterior. 

Sala dus CommissOe<s, 17 de dez-embro de i!H2. - Feli
ciano Penna, Presidente, com res.tric(lfi'O .. - Tavm·es de Lyra, 
Re·lal.or. - Urbano ·Santos, vencJdo. - L. de Bulhúes. - A. 
A;:;r;'fedo.- F. Gluce1·io. · 

PllOPOSIÇÃü DA Ci\l\fARA DOS DEPU'l'ADOS N. :l94, DE 1912, A QUE 
SE HE!,ERE O PARECER SUPRA 

Redacção final da emenda clu Camuru ao pro.iecto do Se
nado, que uutoriza licenoa de oito mezes, com ordenado,. uo 
bacharel Eduardo Studurt. . · 

«Onde se diz- com todos os vencimentos- cligu-se: com 
o1rdenado.» 

Cmnaru dos Deputados, G de de:.:embro de Hl12.- Sabino 
Barroso .ftmio?', Presiclcnte.-Antonio Simeão dos Santos Leal,. 
I" Sccreturio. -Raul de Jfm•a.es Veiaa, 2• Secretario.
A imprimir. 

N. -:1.91 -1912 

A Commissfio de Pinancas oxuminando a proposição da 
Cumuru dos Deputados n. 199, deste anno, que concetJe· á viuva,, 
emquanto o fôr, ele Quintino Bocuyuva o auxilio de SOO$ men
saes,assim corno o -de 200$ u cadu uin dos seus filhos, Edgurd, 
.Oswaldo, \Valdemar, Rosa Adu e Córa, .e tambem o de 300$, á 

• 
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Sra. J?. Maria Amelia Bocayuva Bulcão, durante sua viuvez. 
quanLJa que por sua morte ou casamento re\'eetertt aos seus 
i'ilhqs SaralJ, .Josr~, Léo e lza!Jel, é de parecer que ella ·seja 
acce1La por esta ~asa elo Congr:esso. 

A Comrnissão, nconscllranclo o Srmndo a dar: o sou voto no 
pro.iocl.o, .iulga. quo vao ao encontro da von~acle da Nnoã.o, ex
m·essa ."a mensngen1 ·elo S't'. PJ'esiclentc ela H.ei[l•ublica, adiante 
trnnser·rpl.a e a qual antecede o douto c brillJtml..c parecer da 
Commissfio dn J!'inanr.ns da Gamara, concebido nestes termos: 

· Em mensagem dii.tada ele 1..:3 de ,junho do corr\cnte anno, o 
S1·. Pl·esidcnte {]a llepu!Jlica solicita. do Congr·esso Nacional 
que seja mwr.·cada urna pensão ú viuva c filhos menores do Se
na•dor QLl intino Bocayuva e bem assim votado um credito para 
a. cre~~~ão de um monurnento que perpetue ·a memoria daquelle 
crdaduo. 

. Os meriLos rexcepcionaes do Jromem para cuja 1'amilia é 
pedida a pensão e o dever que tem a Nação de passar aos vin
dom·os n. noticia dos que morreram dignificando a Pntria, 
não '-lüíxando ·asRim que pere~~am motivos de nobres estimulas, 
plenamente .i ustifica.m quer o favor pedido para a familin. de 
Qn inl.ino Hocayuya, quer o llrcclito para o monumento que 
attcstc a gr·:urdeza da ac()ii.o pn.l.riotica. dn.quel!e cidadão n. 
q11em ,j<Í. a .insl.iça ela IIisLo.r·ia comeoou a dar a posição supe
l:ior· fJIIe dle eorHtuistou poJo seu civismo, como homem pu
h! ico o pelo seu ~ar:aeter immaculado ·de homem ,privado. 

Sr.í n. sitLHt(;.ão p1·ecaria do '.rhesouro Nacional poderia ser 
opposta ao pecl ido ela mensagem elo Sr. Presidente da Repu
blica. 

Si elle, porém, no regímen sob que vivemos, em que sua 
é a u·esponsabiliclade integral pela gestão dos negocias publi
cos. solicita as medidas indicadas, não cumpre á Commissão 
dt~ J?inanoas senfio apoiai-o. e por isl.o, é a mesma ele parecer 
que seja adoptada a resolução seguinte : 

Considerando que a Naçã.o r.í cleveclora tt memoria do Se
nador· Quintino Bocayuvn. {los inestim:weis serviços por elle 
prestados ao regímen republicano; 

Considerando que o Poder Executivo em rwm,;ag-em de :18 
de julho elo c:orrente anno, traduzindo o sentimento nneionnl. 
JIH!iu que se decretasse uma pensão para :t l'amU in claquellu 
qun a conscienma pubiica appellidoü de «t'al.i'ial'ell:l da I-tepu
bl"ii:«:~o, reconher;endo, assim, a divida da Pntria p(\1•-'s refPrilios 
serviços para cuja perpetua(;ão pediu tambem que se erigisse 
nm monnmento publico que· os transmiUisse aos vindouros: 

O Congresso Nacional resolve: 

. Artigo unico. E' concedido ú viuva, · emquanto o fôr, ele 
Qnintino Bocayuva o auxilio de SOO$ mensaes, assim como o de 
200$ a cada um dos seus filhos menores e filhas solte.iras, 
Eclgard, Oswaldo, \Valdemar, Rosa, Ada e Córa; e f.ambem o de 
300$ :1. Sra. D. Maria Amelia Bocayuva Bulcão, durante sua 
.viuvez, quantia que, por sua morte ou casamento, reverterá aos 

• 
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seus filhos Saral1, José, Léo c Jzabcl, omquanLo menores ou sol
teiros. 

. Jlevogam-sc as disposições. cm contrario. 
Sala elas Com missões, 3 de setembro de HH2. - Ribeiro 

'Jt.!1Uf'I/.C'ÍJ'a, PI·csidente. - .7ilanoel B01•lJq, ~~~lato!' .. - J>!p·ei~a 
i'.'u.nes.- Caetano de Albwtum·que.- Joao.~unJJl/.c·to.- r"aleao 
Cm··t.·alhal. - Jlaul Fe1·nandes. - Fel'ix Pacheco . . - Aulonlo 
Cai•los. 

Srs. membros do Congresso Nacional - Procurando in
terpretar os sentimentos paf.rioticos da Nacão ~3r~:r.ileirn, :l'un
damento alantJeada pela morte do Senador QumtmoBocnvuva, 
o Poder Executivo ,julga do seu dever to~ar, com a pro'sonl.e 
mensngem. a inillintinl de um movimento que não visa siniio 
J•é1'leeLir, ·na sua physionomia official, a nobre ancieclade 
em qu~ se encontran~ !odas us cl.asses do pai:-: por patentear 
n sua Jmmensu grat1dao aos nssJgnalaclos servJcos prestados 
valm·osamente ao nosso regimen dcmocratieo por um dos 
mais abnegados fundadores da Jlcpublica. 

Propagandista ele 20 annos imtes elo advento à c Sfl, Qu in
tino · ]3otJayuva consag-rou a. sua exisLenc.ia inteira a um pu
ríssimo sonho de clemocrncJO.. A sua propaganda comecou no 
seio ucnclem ieo c é rles.dc ahi que a Historia tcrt't que contar 
a sna carreira t.riumphantc. 

Sem~nclor· dn~ 1 ormosns icléas igualitarias, bem cedo clló 
se eonsLituiu o eentm inLellecLual e, por isso mesmo, o fi'1eo 
de iJ•J•adiaçúo da nova doutrina politica. Lutador infatigavel, 
n sua eamnanha não conheceu tréguas c, quer no ,iornulismo. 
mWT' na tribuna publicm· dos comícios, a sua· palavra magistral 
ia fiJ·mnndo conviccõcs c derl'nmanclo cspcrancns. 

A sua fé era da natureza daquellas que se não deixam a;;
sa!Lm: l)C]a duvida. 

Ello foi o au Lo r atro.iaclo elo famoso manifesto ele 1870. 
Nesse momento a propaganda republicana, ainda J'cvesi.ida 
fie uma fúl.'ma vaga, começou a tomar corpo c a assumit· a 
feinüo de um eombn.l.e organizado contra a monarchia. Dnta 
oxri.c.l.nmontc deste imd.ante a definição de sua investidura. ac 
la. do de ·Saldanha J\fnrinho, como um dos chefes elo partido. 
El'a. a eonsagmci:to dos homens secundando a dos aconteci-
mcnl.os. . 

numnte o;; ·I fl annos que decorreram entre este :fado c 
a proelama(\iio ela Republica, cm 89, a obra de Quinl.ino Bo
naym·a, ent.reeorl.acln de victorias cst.ronclosas - como a Lei 
do Venl.re LhTe c nholicfio do trabalho escravo - é vasta-
mente conhecida de nrís Lodos. .· ... · 

A · '1 ri ele novembro seu papel de l1I'Ccursor tcrrriiÍl:ím 
dcantc do esplendiclo quadro ela rcalizacão elo seu icléaL Sem
pre nn. ntalaia. durante os esforços crescentes da propa'gnncla, 
C]uando,pcla força clns circumsLancias,o vnlor se media. poln.l)Cr
RlHl.Sfio do velho intelligcntc, np chegar Q minuto dccisjyo ela lu. ta 
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pelas armas, olle reclamou o sou lognr na ln·,lcha: Qu inl.ino 
Bocayuva estava a cn.vnllo, ao lado de ])(•ml<wo P Ben.inmin 
Constant o á J'rent.o das tropas o do povo, qne dt~rl·ocn.ram o 
t.hrono. 

Todavia, depois de feita a Republica, após os gloriosos 
loiros colhidos, a almn. privilegiada do morto de hontem não 
m·rcfeeeu o enth usiasmo. A som ma dos seus inestimaveis 
serviços ú Patria nugmentou dia a dia nos 22 annos em que 
ellB teve a ventura de a ver transformada em uma terra de 
cidadãos livres. 

Vós sn.lJRis que Quintino Bocayuva morren pobre, após 
uma iongn oxisLell!dn toda feita de devotamentos.. .Assim, 
pois. solitJil.o ao esclarecido espirita de justiça do Congresso 
que se.ia votada urna pensão ·pnrn. amparar a viuva c os filhos 
meno1·es tio pranl.entln republicano. B, no intuito de resgn
tm· l>nt·l.e dn. divida do gJ•al;icliio que a Nnçu.o Brnzileira eon
tr:Thiu com n nal.t-iarehn da Republica; peço mais ao;;; illusLJ·es 
membros do nonf:'re~so Nacional a eoncessão ele um credito, 
dest.inaclo ú erecefí.o de um monumento que possa perpetuar 
e tmusmittit· :ís vintlouras gerações ele brazileir.os a serena 
ef:figie desse que em viela foi um exemplar de Civismo.· 

Rio de .Janeiro. 13 de .iulllo ele 1.912, 91 • da Inde]1enclcn
nin. o 24" ela Republica. - Hermes R. da Fonseca. 

Snla das Commi~s,:Jcs, 17 de novembro de 1!112. - F. Gly
CC1"'Ío, Presidente. - Urbano Santos, Relator. - Tavm·cs de. 
Ly1•a. - Viclori:no llfontei1·o. - L. de Bulhões. - A . .ti~Cl'Cdo. 

PROPOSH.~t\0 DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 199, DE 1!J12, A QUE 
SE RE?ERE O PARECER S~P~~ 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo nnico. E' concedido ::í. viuva, emquant.o o fôr, de 

Quinf.ino Bocnyuva o auxilio de 800$ mensaes, assim com·o d 
rle 200$ a cada um rle .scun filbos menores e filhas solteiras 
Edgnrd, Osy;aldo. 'Valdemar. <tosa, .Ada e Córn. e tn.mbem o de 
300$ :í. Sra. D. Maria Amelin. Bocn.yuva Bulcuo, durante sua 
vh.1YC7., quantia que por sna morte ou casamento reverterá 
ao~ seus filhos Sarah, ,Tos<), Léo e Izabel, emquanto menores 
ou solteiros; revogadas as disposiçõ.es em contrario. 

Gamara dos Deputados, 17 de dezembro de 1012 .. -
Saldno Barroso .Tum:or. Presidente. -· Raul de llfo1•aes Vctaa,; 
1, Secretario. - J11.venoT. T.amartine de Faria, 2" Secretario 
interino. -A imprimir. 

N. .1.92.- 1912 

Tendo sido pre>:ente :1 Commissão de Financas a represen
tação do bacharel Mario Tibm·cio Gomes Carneiro, pedindõ a 
intm·nrotn(:u.o rln. lei or()amontal'ia de 1 !l10 no t.o~anto ás pre
ton~úcs dos n.uxi)inros rle auditores de Marinha c attendenclo-se. 
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aü disposl.o nos ar·!,s. 20. e 21 C:•a lo! n. 2.290, de 1.3 de dezcm
JJ}'O de HJ,I~J, o ma IS n ~JL·cumsl.ancm de permanecerem os nn-
1-Jg?s uuxilmr;,s uo aud1.L01·es de guol'l'a «em situação pur·U
cul,u:menLe éU ,Lve, )JO!' .lalLn de··ver·ba pura pagamento de seus 
vencJme~rtos», conclue aquell~~ r:epr·esentação, solicitando· mais 
que ~ Congress.,o resolva delnut1vamente sobre o assumpto 
au L?J.'IXanclo o O ove!· no a P.agar os. auditores dn C:nert·a cJu 
accuJ"do com o art. :d da c!Lac)a 101 de 1!110. ' 

. 9 bacha~·el. Bug-enio de Sá Jlor.eira, sciente de que a Com
n~Jssao do _Pmanças rnsolvem ouv2r a Commissão ue Leg·isla
çao e Just1ça sobre a t·epresentaçuo de seu collega diri"iu-se 
a ~sta Co~missflo, pedindo se,ia votftda uma disposiçüo "legis
lativa, opmando que os actuaes· a)ldrtore5 de guerra ineluidos 
no respectivo quadro em virtude do art. 20 da lei r:. 2.290 ele 
13 de dexc"mln·o elo J. 910, .sii.o, nos termos da referida lei 'au
ditores de guerra ela Capital Federal, competindo-lhes os 
mesmos direitos. proventos e regalias do auditor geral de 
1\farin h a, e:t-v·i ela lei n. 2G, ele 30 de dezembro ele 1891. 

A Commissão de Finanças reconheceu que procedencia 
tinha a reclnmar;üo do· bacharel Gomes Carneiro, tanto que 
af.l'.irmou no seu paroeer de 5 de cle:-:embro ·óe 1!HO o seguinte: 

O ar L 21 ela lei n. 2.290, ele 13 de dezemb!'O ele :1.!11 O r'li~
põe. que os auditores ele guerra, excepção :fei.ta do~ da C:Í.pital 
.Federal, doR anl;igos quarto e sexto d isl,ricl.os m ilil.m•o.s. toem 
vencimentos do decreto de 27 de dezembro ele 1901., que d<'L 
as vantagens ele cap.itüo arregimentado, e à lei n. 2.58G, ele 
:31 de junho de :l912, no art. 2", 1'ixa em 15:000$ os vencimentos 
do auditor de Marinha e dos auditores dos .antigos ft• e oo dis
trictos militares. 

Citando o parecer referido decisões judiciarias, entendeu 
que os antigos auxilim·e.s de auditores de guerra elevem ser 
considerados auditores de guerra, e que a Commissüo devia 
contemplar no orçamento ela Guerra a respectiva verba para 
equiparação dos vencimentos elos auditores que se aehm·em 

·nas mesmas eondi()ões elo reclamante. 
Sobre o nwRmo assumpto já se pronunciou a Gommissii.n 

de Pin.anças, no parecer de !l óe novembro de ·l!H2, approvn.do 
pelo Senado, em relar;iio· ao ped!clo. de licença do. bacharel .Toão 
Pessoa. l'econheecndo que a 101 v1gente clenonuna esse :rune
cionnl·io de aucl i l.or, abstendo-se, .no entanto. de entrar no exa
me da questiio. de saber si' o Governo ])rocedeu de accôrdo com 
n. lei deixando de considemr nucliLores os antigos auxiliares ele 
auditores de Marinha. · · 

A Commis.são ele Legislação e .Tusl:iça nttendendo: 
n) que o arl'.. 20 cln. lei n. 2.200, de HHO, mandando inelnir 

os auxiliares dos auditnres ele guer~·a, q111~ nüo excedessem ao 
~uad 1·o ·estabele~ido 11? ::.ri, 130 cl~ lei 11. LRGO._ dn 10?8· 
reconheceu n. ~XJ~I.en.c1u C:•e ';1111 quacli o para as clas~os anne~as 
e o. goso elos c!Jrml.os conferJClns nos decretos ns. 3R, de 1.89~ e 
257, de 18!10; o o r '·1 J' 

l1) qun, emhoT"n, le.1.s or_çnmenfpr1~s ~.enhom çon cr11 o ( J.-
rcilos nos m1xilin.rc::; dr amlil;ores GO 1\'ol'll'l.llha, sem qno na At-

' 

'• 
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mad:i exista quac!L·o, como no l~xeJ•ciLo, j)~sn. ldt·cum~Lnnllin 
não_ pócle, prej uclienr os 4ireit.os dos antigos nuxil i are:; dr~ 
audttor ao gum:ra, que t1nl1am o quadro cr·~;aclo pelos meios 
rogulai·es de clir·eito; · 

c) que_ os. J'm~clamentos da repre.senLa~\ãO são .imidicos e 
a rr;cJam::u:ao Jnl.en·ament.e J"li'OCedenl.e, no toeant.e no direito 
dos aml i Lrwes (:'fl gner·ra; 

tl) quo o paJ·eeeJ· da C o mm issão de J?innncú.;; presento a 
esta Commi,,;,;fio r.•sl.:í l)labo,.arlo ele conl'ormir.lade com as leis 
invocadas; 

Por taes motivos, opina n Commissão àe Legisltwão e 
.Tustica s.e,ja at •. endidh a reelama~\ãO do bacharel Mario T·ilmr
cio Gomes Gal'ne iro, parecendo mais de .iustioa e para o ef
feito de eessar a anomalia que existe em relação aos amdliares 
de auditores ele .Marinha, que se autorize o Poder Executivo 
a orgnni7.tll' o quaóJ·n dr>;;te;; auclitm.·es, IS'Om rmgmento de dos
peza. 

Sala das Comm issüos, 'l7 de dewmbro de HH:?. - Melello, 
Prn;;idenL•· interino. -- Se: p,·eire. Relator. - G. Ca:m.1Jos. -
Genrr:osn Jlm·rrue.~. -A' Cnmmis:-;ão de Finanl)as. 

?'\. HJ:J - I n 12 

o Sr. CinrliUaLo AllH!I'ieo Lopes. pt·Of(~~SI)l' Ol'élin::u·io un 
Escola Nneional do Bellas "'''Los, pede se lho mando eontar, 
pm·a os devidos fins, O t6JIJ)O do serviço prestado ú Nar,.ão 
em cond ir;õcs d ivcrsns. 

Pelos documentos que instruem o requm·imento verifi
ca-se :que o Dt·. ,cineinnato J,opes exoreeu na Paculdado do Rio 
de Janeiro o Jogar çlo assistente gratuito da cadeira ele cli
nica medica, de 20 de agosto elo ·188J, de ::we<'\rdo com· o aviso 
n. :3.272, de 25 ele agosto do mosrno anno, até ma roo elo L88:J, 
C]Uanclo r o i pJ:eonch ida offectivnmente a segunda eadei Pa rio 
anatomia e physiologia :u·l.ist.icas dn. Escola Nacional .do B•'llas 
Al·Les. dü 3 dn outubro dt~ :tnü-1, abi :H de maio cl•~ Hl07, dn 
1. de ngo.~Lo du 101.0, aL1i 3t elo clewrn]Jl'n do nwsmn annn, e 
'de J!l do fevereiro aL•; Hí do outubro clu HlH e QLW :roi no
meado membro ofJ'eetivo ela :runl.a Central ode Hygienn Pu
blica po1· dücreto do 8 de ouf.ubro de 188:3 ü exonerado por 
doere Lo ele 2:3 clü Janeiro de 188G. 

O requerente, é corto, quando presf.ou os sm-vi(;os que 
menciona não pel'Lencia no quadro dos funccionnrios publico,; 
eivis da 'união, mas osf.:í. pl'ovado ele modo nnf.henl.ieo que 
o:rfeetivamente os prestou flom a acquiesconcia do GoYr>f·no 
Federal. eilLiponcliaclos pelo ~rhosouro ·Nacional. 

O ôocreto legislativo 11. I 1.7, ele /1 de novmnbro de JS!l2, 
que regula a aposentndm·i~ dos funccionari.os civis da União, 
não cogita elo caso; mas o Congresso Nnciomil não est:í -J)or 
isso inhibido de concedc;r a grn~1n impetrn.dn. tendo em atton
ção a earmciclado JH·nl'i~~innal do snlicit.anl.o c a relevancin. fios 
serviços pr•Jst.n.dos. 
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A Commissuo ·entende que. de aeei'lrdo com o~ J11'ilWJJiJOS 
r.lo equidade c vn.rios precedente:'!, deye ser· dcl'ol'iclo o fHHiido 
o ol'l'rrece iÍ delihornei'ío do Scnnclo o sogninl.o 

PHO.TEC~l'O 

N. SJ -. :!9:!2 

O Congresso Nae.ionnl decreta: 
Art. L• Fica o Presidente da Jl.opublicn autorizado a man-· 

dar nonta1· ao D1·. Cincinnalo u\mcrico J,opcs, .pm:a os el'f'rd t.os 
da aposentadm·in, r> tempo em que regem inf.erinamente a ca
deira de anatomia c physiologin arUsUcas ela Escola Naeional 
de Bcllas Art.es r. r.xer,~eu na Faeuldncle do llio de .Tnneil·o o 
Jogar d(' n.sid;;Lcnte grnl.uit.o ela en.deira de clinica mcclien o o 
de nwrnln·o cJfocLivo ela J·unta Central de Hygiene Publica. 

Al't. 2." nnvognm-se as clisposie.ões em contrario. 
J!clcllo, Pre.~idento interino.- Gu,'ilhcrmc Cam.JJOS, llela

lnJ'.- Generoso Mm·quN.- A' CQmmissii.o ·ele Finanr:.as. 

N. ~94 -19:!2 

Sob o fundamento de que existem ainda mais ele 300 aspi-' 
rnnf,os agunrcl::mdo vaga ao primeiro posto de official das armas 
elo Exercito e que tão el1wado numero de candidatos ao offi
cialnto póde forneQer pessoal para aquelle posto durante cinca 
a seis annos ainda, por ser de GO a média annual das v:a.gas que 
lhes aproveitam: · 

Considerando que, Ulém ele anti-economico para a Nação, 
nii.o ,~ nada uLil para o seJ•vir.o miliLar, e especialmente para os 
proprios aspirantes, uma tão longa permanencia como praças 
ele pret ele cuja condição só se podem libertar quasi nos 30 an-< 
nos de idade, e muitos após essa idade, o qne importa em recru
tn:r para o Exercito officiaes, distinctos c habilitados , é ver-' 
dade, mns candidatos :i compulsoriaainda nos primeiros postos 
ela llierarchia militar; 

Considerando que é dever do legislador sanar com a pos-· 
sivcl brevidade inconvenientes de tal ordem, a Co.mmissão de 
Marinha e Guerra propoz que se restringissem as matriculas 
nas escolas militares e apresentou :.í. proposição que fixa as for
oas de terra para o anno vindouro, uma emenda que o Senado 
:wccitou. mandando limitar ein 50, inclusive os repetentes, ·o nu.,.. 
mero de matriculas no primeiro anno da Escola, de Guerra. 

A essa emenda, que foi remettida á Camara dos 'Deputados 
em 1 ele outubro, a Commissão do Marinha e Guerra daquellJJJ 
Casa do Congresso, em parecer ele 5 do corrente, não deu·.O sou 
asscmtimento e ifJJ Gamara ,apoiando a sua Commissão, recusou-a 
tambem em sessão do dia 12. . · .. . .. ' 

Em consoquencia Jossa eloliberacüo ela out,ra Cas!ll,clo Cpn-· 
grosso foi a proposição devolvida ao Senado e esta Commissão 

'• :, . 
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clHtmndn po.rn dizer, nov,omenle, sobt'e n emenda olJ,ieelo cln Ln! 
divergencia. 

Estudando-a com o maior cuidado, a Commissão nenhum 
;trgurn~~to novo encontr·a que possa moclii'icar a opinião que 
,pi mn.nJ:I cotou sobre o nssumpto c acha que as razúes elo pn.t·e
cer da Commissão da Cnmm·n, em vez ele consW.uircm um ata
que tt emcndn, são de molde a aconselhar a sua adopção. 

Diz nquella Commissão: 
«A Commissão ele lVLnrinha e Guerra, estudando o assmn

pto, verificou que no orçamento das despezas elo 1\finist.erio ela · 
GlH<l'l'rl paJ·a o i'uLuJ•o cxorcicio, .iú aPpJ•ovndo pela Gamara o com 
andamento no Senado, nus rubricas 9• e H• só se concede verba 
para soldo, etapa c fardamento ele 300 nlumnos elas escolas mi
litares e. porl.nnlo, que o numero de alumnos pa.ra esses eRtn
helecimentos est:í fixado cú1 300 e não prJcle ser uHrnpussado 
por :falta do verba Ol'f.\amcntaria. 

Sendo assim, o numero do matriculas no primeiro ,nnno da 
Escola do Guena só póde ser igual no numero de vagas que se 
tiverem duelo na referido. escola ou por conclusão de cm·so ou 
por elesligamenlo, numf'rO dt) vagas que SCl'Ú igun.! ú differcnçn 
entre o maximo fixado de ::lOO o o numero de ulunmos existente!' 
110. época cln.s matriculas.~ . 

A vantagem da emenda do Senado está exactamente em im
pedir CJU':l se cumpro. essa disposição orçamentaria, para ev.itar 
que nus circumstancias .actuacs venha o quadro dos aspirantes 
a ser augmentaclo unnun.lmente de turmas numerosas, como 
succedcrú :fatalmente, porquanto 50 "I" mais ou menos do nu
mero ele alumnos rna.tricul!lclos concluem o curso, e 50 "I" ele 300 
ulumnos clão turmas de 150, isto é, mais do dobro dn.s médias ele 

.vagas que elles podem aproveitar emquanto houver segundos 
tenentes excedentes no Exercito. 

E desLn. maneira, em Jogar de se restringir, como 1! ncct>s
Rario o quadro dos aspirantes se irít augmentunclo e totnall(lo 
cacln. vez mais di:fficil c demorada a entrada desses moços para 
o quadro dos officiaes. 

Contimín. a mesma Commissão: 
«Ainda mais, pende apenas de uma ultimo. votação 110 Se

nado u proposição ela Gamara. estabelecendo n.s bases para o. ro
or:;anizucão elo ensino militar e no n. V· da base 4" elo urt. 1" 
se cstatue: Annualmente só se poderít matricular no. Escola i\1 i
litar um numero de alumnos igual .a.o numero de vagas ·do pri
meiro ·posto elo offici~,Jato nn.s cr1;1atro armas do Exercito, vcri
fieado no n.nno anterror, accrescrdo de 50 "]". 

Nessas condições, approvada esta ultima proposiç.ão, que ha 
seis mezes csperl!- urna ultima! delibcr.stcão dq ~ena;do e que 6. 
ele interesse ina.duwel paro. a mstrucçao e efflcwnc1a do Exer
cito fica em definitivo regulado o assumpto, de accôrdo com as 
necéssidndes elo recrutamento de officiaes e afast.ada de uma vez 
por todas qnn.lr.ttWI' l)ossihiliclaclc de abuso em •'xcesso de lll(l-
1;rjculn.s,~. ·· 
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Para o fim que se tom em vista, e admittida :ru hypothese 
de se converter·em lei .a. proposição citada, este segundo argu
mento da Commissão da Gamara incide nos mesmos inconveni
entes do primeiro, por isso que concorrendo os aspirantes ú pro
moção do primeiro posLo, na razão da metade das vagas, em
quanto nas n~rmas de cavallaria e infantaria houver ofl'iciaos 
excedentes naquelle posto c Le:ndo sido de GO a média do nurnel'o 
de va:;ns annuaos por eJies ap~oveitadas, segue-se que o toLa! 
fl'esl.as tem sido annualmente em média do 120. · 

Ora, accresc'ido este numero de 50 •r• como determina a 
proposü,:.ão, conclue-se que a média das matriculas annuaes que 
o Goveno ficada autorizado a 1'azor, em virtude do dispositivo 
da proposição, seria de 180, c 50 "I" de 180 daria a média de 9)0 
aspirantes para cada nova turma, isto é, um excesso de 30 sobre 
o numero de vagas que elles podem occupar, conformo deixa-
mos dito~ ' · 

Continúa n.indn. aquella. Commissão: 

«Ora, a omenda do Senado, estabelecendo um recurso ar
hif.rari.o, empiricamente adoptado, para n, matricula no primeiro 
amw ela Escola de Guerra, não at.tendc aos interessr;s orçnmen
tarios, não. attende aos .in t.eresscs do recrut:1mcnto da ol'l'icinli
dado do Exercito o tem o grande inconveniente de, sob a appa
roncia de fixar numero elo força, incluir em uma lei annna dis
posição legal que, visa.ndo interesses elevados do Exm·cito, como 
se;ia o estabelecimento de base para o recrutamento ele sua o:l'f.i
cialidade, elevo ser inclu.ida em um pro,iocto que regule perma
nentemente e em conJunto semelhante questão.». 

Não tem razão a àommissão da Camarn. -taxando de arhi-. 
traria o empiricamente adoptado o recurso do que Jancou mií.o 
o Senado para diminuir o elevado numero ele aspirantes e re
duzir em futuro proximo o seu quadro a proporções conveni
entes para nttendor aos interesses do recrntnmonto da oi':ficiali
dado do Exercito. A medida que o Senado adoptou foi bem pon
derada; tevr; o tem por i'im, uma vez que 11ão achou J)t•udente 
fechar por algum tempo n.s escolas, reduzir o. numero ele as
pü·antes das novaR turmas ti. metade ou ao terço do numero que 
annualmonte é rel;irado do quadro por promooão a 2" tenent!~• 
o assim choga.r a limitar esse quadro ao estrictamento nocessar10 
ao serviço do recrutU>mcnto do officiaes ao primeiro posto, para, 
sô do então em deante, se poder adoptar o alvitro indicado na 
proposição que a.incla pende de delil!oração do Senado ? a qntl 
a Commissão da Cama.ra se refere em sou parecer. 

Pelo que deixa exposto, a Commissão de Marinlla c Guerra 
do Senado não pódo concordar com o voto da Gamara, o aconse
lha. ao Senado que mantenha a sua emenda por ser medida uW 
e do reaes vanf;agens no momento. 

Sala das .Commissões, 1.8 do dezembro do ~912. -· ·. Fpl'i.JJJlC 
Schm.idt, .Relator. - Gab1'1:cl Salflado. - 1\. lnd1.o rlo B1•anl. . . . 
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EMENDA DO SENADO A PROPOSIÇÃO DA CAMARA N, 25, DE 1912, A QUE 
. SE REFERE O PARECER SUPHA . 

Acct·escenLe-se no § 3" do ar L. :L o o seguinte: 
«Não excedendo de ::íO o numet·o de màtl'iculas elo prirnei1·o 

::mno, incluídos os rovetentes.~. 
Senado l"ederal, i de outubt·o ele 1912. - Jo1;rJ Gomes P'i

nheb•o "llachado, Vice-Presidento. - Joaqu·irn Pe1'1'e'i'l·a Chaves 
1" Secretario. - Ped1•o Att{Justo B.o?·yes, 2° Secretario interino: 

Aimprimir. 

N. 495-1912 

lledac(:tiu liual do j)'I'Ojecto do Sen.allo u.. 79, de .J !J 12. qu.e l'e
{l'llla a. cuncess!io de l'iceut'a aos [nnu.r:ciouarios· p·ttúlir:os 
civis da Unüío e dá ottl'l'os JII'O'V'iclendas. 

O /Congresso Nacional decreta: 
ArL 1.0 As licenças aoti :runccio.ual'ios publicos, civia ou 

militares, em hypothese alguma, darão direito ú percepção das 
gratiJ'icacões, de exercício e deverão ser concedidas: 

1 ", qU'ando por motivo de moles Lia compr·ovada, eom o .or
denado ou soldo, ati~ seis mer.es, o, 1:0111 metade tüo ordenado ou 
soldo por mais se1is, em, prol'ogação; . 

2•, CJI,lUJndo por qualquey, ouLro mollvo .ioslo ·0 nllenclivel, 
sem vencrmento algum e ate um anuo. 

§ L" Erri todas :1;; concessões de l.icen1)as rnm·e:n·-~e-lla 
o prazo dentr,o' elo qual o hu1ccioJJario ·deverá enl.rat· no ;,;-o:~.o 
clellas, pmzo que não poderá exceder de oO dias. . 

§ 2." E' licil;o ao i'unN;ionario publico renunciat·, em 
qualquer tempo, ú licença que lhe. foi conceclildu ou -orn cujo 
goso se acha, rcasaumindo ·o ,e!Xercicio ele seu cargo, 

· § 3.0 Nilo' serl'Lo concedidas licencas aos. Junccionarios in
terinos e bem assim aos que, nomeados, promovidos ou remo:
vidos, não houverem asaumido o ·exercício do resr•ecLivor cargo. 

§ .J .• " Nenhum JunccioiJario poclerú gor.ar de uma licença 
uma veí': esgotado qualquer ·dos prar.os a que se rcfc.rem os 
numeros I" e 2~ deste artigo, antes de clecorl'ido um anno (]lL 

ultima CJUC lhe i'oi coMeldida. 
Ar L. 2." São competentea para .conceder licenças: 
a) o Suprenw •rribunal Federal ao seu presidcn~e1: csf..l! 

a Lodos os membros do mesmo tribunal, aos l'unccionarios ele 
sua scci·elaria, aos jui:~.es 1'eclcraes c seus substitutos: o prol
curador geral da Republica aos membros, elo ministcrio vubli
co ela União; os .iuir.es fccleraes aos escrivães -tl clemai.s scr
ventuarios da ,iustica que desempenharem quaescruer :funcções 
junto a cada juizo; . · 

b) a Côrte de Appellacão do Diatrict.o Federal ao seu pre
sidente; ,e,sLe a todos os membros Ida mesma côrte, aos fune
cionarios de sua secretaria, aos· juizea ·de direito e aos preto-

.. 
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ros; u [H'OíJUJ'adul' !:)ll!'al uo DisL!'icLo l•'!.!lil!ral aos JJWilllJI'U>1 uo 
miHis.Lorio JIUbjico local; os jnir.cs de diL·eiLo aoii oserivãos o 
clonuus S·eit·venLuarios que doscJJJpenína.rem quaesquer l'un
c~'üus pm·anlc: seu juir.o ou JH'elorias ·de ;ma j Ul'isdicoão; 

c) O? LrJbunaes cio appolla~'ão ·do Acre aos seus ros.pocli
vus pt·esJdontos; eacla wn d1:st.es aos membro elo tL'ibtmal 
qu•el yt·osild'c, aos :l'utwcioJHH'ios de smt r·ospecliva sucJ:ul.ur.ia, 
aus .Jlliws ele LiireiLo o jui:ws munieipues denl,t·o elo teniLor·io 
fi.e~ sua jurisdiel}ão; o p!'OIJUJ'adot· de cada tl'ibunul aos JJJem
JH·os do ministe!'ÍO< pu!Jlico LaJu!Jem dentro uo tor!'itodo uo sua 
.i u r i sei icuão; os j uizus 1.:Jo direito aos esc r ivües o demais ser
veutuarios que clcsempenharcm quaesqucr i'uncoües pomnLe 
sou Juizo ou tcl'mo.s judiciarias a clle subordinados; 

ti) o Trilmual de Contas ao seu presidente; este aos mem
bros do mesmo Lrillunal c a Lodos os 1'rll1Ccionarios que pe
rante elle servem; 

e) as Mesas do Senado c da Gamara dos Deputados aos 
.seus t·espectivos emprcgadds · 

/') o Pr·c'sidcnLe da IlcpÚ!J!ica, os 1\Hui::;l.eos rJo l~stado e 
os dllJJ'es ele rep·l!'Liçües ou do ser·vioos a quem ~;ompeLir·, de 
aec~rdo üOm a log·islação vigente, a todos os demais i'uncoio·-
llat' JIJS. _ 

.Parag·r·apho unico. J~xceptuados os casos· em que as li
ccnuns i'orcm concedidas pe;Jo Presidente ela Republica e por 
l\Iinistroa de Estado, a autorirdadc que as conceder deverá 
communical-o, ·den1;ro do prazo maximo de 15 dias e sob pena 
ele resvonsabiliclacle, no ministel'io a que está subor·dinacla a 
r·epartil;ão . ou servi(;.o, procedendo de igual modo, dentro do 
mesmo pmzo• c sob a ·mesma p.e.na, quando o i'unccionario li
cenciado reassumir o exercício. 

· AI't. 3." Os i'unccional'ios que substituil·em . os licencia
dos perceberão apenas o que esLes perderem. 

Parag!'apho unico. Esta c1 isposiç.ão será observada cm 
todos .os casos de substituição de funccionarios, ele maneira 
que o subst.itL1to só· receba o que deixar de receber o substi-
tuido. . 

Art. .\-." Qualquer J)Cdiclo ele licença dil'igido ao Congresso 
;Nacional clevct·ú set• encaminhado pelo minisLct·io a que esti
ver ·subordinada a repartiçft.() ou serviço a que pe[·tcnce o 
i'unccionm·io; c o respectivo ministro não lhe dará nndam~nto 
Süm que o requerente Junte prova d0 ter obtido das nutorida
. eles competentes as licenoas que estas lhe po!diam conceder, 
nos termos do arL 1.", ns. I o II. 

· .Sem o prcccli.imento· destas exigencias, nenhum pedido 
ele !ice1nça poderá ser tomado em consideração. . 

ArL. 5.0 As licenças ao Pr·esiclentc e Vice-Pres1clentc da 
·Republica serão reguladas pot· leis especiaes. . 

Art. G.o Hcvor;am-sc as disposições cm contrario. 
Saia das Commis3ões, '17 ele cleicmbro ele· 1.912. - Wal

fr·cdo Leal. -· Be1'1lardino Uonteú·o. - Oliveira Valladão. 
Fica sobl'c a uw~n para sol'. discutido na sessão: seguinte, 

d!;JpOÍS ele publicado 110 D-iat:iO do C,onarCSS()_. , .. --·, 

' . 
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O Sr Tavares de Lyra ( ·) -Sr·. Pr·o5it.lenLo, IW vrojol.llo 
que rogula u, eoJwostiÜ!O do lieuw;a~ :ws i'uuceionarios pu!Jiit:os 
!JouvtJ 11111 1dduiLo de reuaeoão. · 

Ü <li1•L. ;)" uiz: «Üô i'UIHlCÍOl\Ul'ÍO::l que SUI.JsLituirom O~ li
COIIeiadus per•eoborrw apenas o quo estos perderem.» 

.Uodur·ú parueel', como esL:i reei igiclo, qtlo um 1'uncciomu:io 
quo sulJ:;LiLUil' uuLt·o st't Lut'tt a l:;'l'alit'it.::u;ftiO desLe outro; mtl.5 urw 
J'oi i:;lo f]LW o pJ:o,iuuLo t.uvu um visLa. J.o'oi, :sim, dar-l!Jo, nlúm do 
sou u'l'Lleuado, a l:l'L'liLll'ieuciio do l'unedouario a (]Lielll vai suJJ
sllituir, sem a~;L~wnula1·, um lLypoLiw::>u alguma,us duas gt·atil'i,.. 
()a<·.õos. 

• N es,:;us éoulúri!)Õüs o pam tor·nar l1em claro o d i:;JJO.-;i Li v o ~u 
pr·o,iecLo, mando ú. mesa uma omeuda subsLiLutiva (la iredael,)ao 
do tu· L. ::!". 

O Sr. Presidente -.A' ~·educ1;ão final a que V. Ex. se ro
fol'e, twuba ue seJ: lida wt ruesa. Sel.'ú publiuada ;a euwud.a 0u 
V. J~x. uou,juncLtuneuLr:: com essa redac1;ão Jinal e a comm1ssuo 
terú eusujo do se prcnurwia.r· a re.speito. 

Vem ú mesa, é lida e apoiada ~i sC;;uiuto 

BlllENDA 

ArL. ::l:' Os funccionados que subsLituirem os licenciados. 
pcl'ce!Jer:ão, apenas, além ld1e seu ordenado, a l',~l··atil'icaoão do 
suhsLILurdo, . . 

l)aragrapho unico. Estü disposição será observada em 
todos os c,asos de substituição, de maneira que o suhstit.uto, 
em !Jypothcso alguma, venha a perceber mais do que. o sub-
stitui-do, · 

Sala dns sessões, 18 de dezembro de 1012. - Tavares de 
'1-vra. 

Continuaç[LO da votação cm 3" discussão da. fH'oposiaão da 
Cmnam elos Deputados n. i, de 1002, decretando o Codig•Q Civil 
Brazileiro. 

O Sr Presidente - Antes de continuUJr a votaoão elo Co
clig·o Civil julgo conveniente referir-me a uma local d'O Z>a·i: ele 
lmu e. 

Esse orgão da imprensa desta Gapital,em uma tdas suas lo
cuês, exl.ranhou a celeril:lrpde com. qge a mesa houtem proceqen 
ú voLacão das omeniJra1s a propos1çao que decreta o · Godtgo 
C i vil. · 
· As inl'orma~'ões que,. naturalmente1 foram prr.stadas a esse 
mustrado orgão da nossa imprensa, a1'1m de que· fosse redigida 
;aquella n:o,ticia, foram enoneo:s. · 

.<·).Este discurso não foi !·~visto pe,Io orador. 
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. A voLtu.,;ío, ,.,,11no a.J'.I'.i1·ma O Pai:., não se deu cnt LrBs quartos 
de hora, pois. en•a:m 3 ·112 quando se verU'icou que niio havia 
mais numero no recinto:'.l~a.mbern não é exacto que :l'o•smn vo
l.adas 200 ecnonüa:,;, pois .1m vcspct·a. foram tLP!1I'OVadas umcn-· 
daR al.é ao ar.·t. H\J, 'l lionl.i•m a· nlt.irna uHJIJllda vol.acla J'oi a que 
SO l'Ct'CJl'C •ao lll'G. ::200. tlC!ll'ü:lCCllJo •:•inr.la que inllUIIJei.•OIS lll;li
g'G•~ do Codig-o não J'o[·am erncnchLdos. 

Além dfsso as emendas votadas são quas.i todas de l'uda
c~;Çt:o, sobr•Cl rus: quaes não se Lmvou discussão, num liouvu ecwa
mlnhumcmto ldce votar,ão. 

l!:xp'ica-se assini' ·tt relal.iva presLel'.a com que. ll•onLem 1'-oi 
i'oiLn essa votac;ão. . 

São appt·ovt~das ~uccNJssivamcm Le us :;ec;uiuLes 

HM:J~NDAS 

AL'L. .:WO. U insLrumenLo da auLo1·i~a~•iio para easat· Lrnn-
scrcv,3r-~e-ha i ntegralmenLe na useripl;m·a antenup1cial. 

Art. 201. 
I. .Recusar a soleunw a1'1'irmaoão ela sua vo,ntade. 
Paragra.i)ho unko. O 1nubentc, 1quc, por· alg·um destes 

factos dor ·tJausa :i suspensão do acto, não sorti admit.ticlo a 
retractar-se no mesmo di a. 

Art. 202. No caso de molesLia grave ·de um dos nubentes, 
o presidente do acto irá celebrai-o na casa elo impedido e, 
s':udo urgente, ainda ú noite, pe.ranLfJ quatl-o testemunhas, 
t1111' saibam Ic;J' e eser·ever. 

· .§ 1.." A .l'a\l.a ou impedimento da aul.or.idade ll;ompdr;uLo 
pam pre;üclir no easamenLo ,suppri.r-se-ha por <t:tualrruer dos 
sm1:; subsLUul.os Jr~c;aes, c a. elo oi'J'ieial !do registro dvil .por 
outro acl hue. nomeado pelo presidente do acto. 

§ 2." O termo avulso, que o oi'i'icial all hoc Iav1·ar, seru 
levado ao regisLro no mais ln:eve prazo possível. . 

ArL 203. O oi'fieial do registro, mediante despacho .ela 
autoridade competente, 1tí. vista elos documentos exigidos no 

. arl .. JS/1 e independentemente• .cJo edital .de proclamas !(artigo 
:1.85), cla1~ú a ecrl.iclfio ordena:cla no art. 1.85. § 1". . 

Paragmpho u11ico. Neste ·caso, não obtendo os cconLraben
l.c::; a presença da autoridade, a quem i·neumba presidir ao 
ad.o, nem a de ~m1 substituto, poderão 1r:.elebral-o cm pre
sença de· ·sois tesLemunhas, cque eom os nubentcs não tenham 
pa1·en Lesco ern Unha l'CcLa, ou, na eollateral, cm segundo grtí.o. 

Arl ... 20-1. Essas testemunhas c:omparC!CIJrão dentro cm 
cincó ·dias anl.e a autoridade judicial. n1ais JH'oxima. pedindo 
que se .lhes tomem por termo as seguintes cleelarações: 

. r. Que foram ~onvoeadas por pael.e .do .en:l'ermo. 
§ 3." Sida cle1e-isão não se Livel' reeorriclo, ou. si e !la passar 
. I d , cm .1uga o... . · ·· 
§ .1," O· assento assim ·lavrado retrotra!hirú os effeitos do 

casamento, quanto ao estado dos· •Conjuges, ú data da celebra
ção :e, .quanto aos filhos eommuns, á data do nascimento. 

. I 
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ArL. 20il. O ea~umeulu púde uelelJJ.•at·-~e mcclianlc pro
curação, que oulut·gue pudet·es esplJeiaes ... 

'lhu·a~,;·J:uplJU uaiuo. J>ôcle ·eu::;ur iJur JH'ueut·tu;.ftu o JH'esu. ou 
O lJOJlcll!IJHJado, (jUUU·cJU lJie UÜO fH~l'JUilla lJOJIJ)JUl'L~lJel' eJJI J)CS
soa a au lu 1: i cladl•, sulJ e u.i a l:;'Uanla esli \'Ut'. 

"\ l'l. ~O li... r~~ilo ao LeJupu de sua celcJJt·avüu. (·,\orL. 1\J\1.) 
A1·L. ~07. U ,~;a:;auwul.o de pessoas ilJLW Jallueet'lLJJI Jta posse 

elo estado de easadu:-; uüu ,;e póde t=Ulll.eslat· lJJJJ ·Jll'L',iuilw da 
pl'llle lJOillllllllll, salvo .mccliaule eerLidão do J'l!;;"blru 1eivil, quu 
JH'0\'1' sL'l' .in easada al;;uum .tJellas, ;quando euuLralliu u mall'i
llH.HI i o illlp0llfladu. (Al'l. Jtl7, u. VJ.) 

. Al'L. :Wt'l. O t•asameulo eeldJt•aclu Jt'm.t du Bt•a;,il JH'OVa-sc 
d1~ tK'·eôrdo eou1 a lei ·do pai;,, onde se ~;debi'Ou. 

l'aJ·agJ:apho uuieu. Si, .porém, se eunll'ahiu pi:t·aulu agu.uLe 
coJJsulal', [H'U\'tu·-se-ha por eerlidão du assento nu t·egislro do 
consulado. 

,\t·l. .:!U!J. (!uaudo a pt·o,·a ela ·eelebral;ii.o legal do uasa
uwJrl.o rusu ll.ar do [H'Olll:sso .i udidal (at·Ls . .:!03 e ~!H), a in
sril'itu:iio da seulc111;a 'llll li\'1'0 do registro dvil Jll'OdU;f,il'ú, assirn 
110 que loea aos ~on.iuge~. eowo ,,JO :que t•espella aos fil1lws, 
l.uclus os er.reilos dvis desde a data elo u:asauwnLo. 

,\t·L. ~~O. Na duvidit entre as 'pt·ova:f pJ·ú e t.:OJJü·a, .iul
g-ar-se-ha pelo cas<wwnlo, si u,; ~;oujuges, 1t.:U.iu malriuwnio se 
impugna, viverem ou liveren1 vivido ua uosse do estado do 
casados. 

Ar!. . .:!11. J~' nullo e ele IINJ·liuuJ el'Jcilo, quanl.u aos eon
tmlwnles u aos J'illJOs, o :casamcnlo eonlt·ali ido com ... 

.:\.ri.. ~:12. 1li: lambem nullo o uasamcnlo eouLmlt ido perante 
auLu1·idade iui:OIIlpi~l.enll!. (At·Ls. J\Jti, JOS, u:w c 20:.!.) J\las esta 
uulli·dacll; se eousidémní ·sanada, si não su allegat· dBnlro cm 

· dous an nos ela uelcbra(!ão. 
Pat·a:;t·aJJlJO unko. ,A·ules de venddo esse pt•a;f,O ..• 
l 1.. Pelo !IU.uisLcl'io .Publico," salvo si jlti liouvet· l'alle.ciclo 

algum deis eon.i ugcs . 
. .:\t.·L. :! I. .1.. A mumlla1"ãu do e asam eu Lo uoulraldclo pelo uo

acto ••• 
:\i' L ~I r.i. Duv1Í vir de!)Ois do ~:l!l. 
,\.t·L. :!17. "\ tmuu!Jação elo 1:.asameuLo :euuLratJido com· in-

1' rue~,;fto ... 
Al'L, ~:18. 

Diga-se: « deses,:is o « dcsoiLo, ». 
n I. .Pulas pessoas clesigTmclas no al'L. I !I~, uaquclla. mesma 

Ol'clem. . . 
"\1·L ~I !l. . . . pal'a evitai· a im posi(;.iio ou n eumpr.imento 

do pena IJL'iminal. · . . 
Pat·ag·rapho unieo. Elll l.al easo o .iui~ podnní o1·cle·nat· a 

sepat'a(;.ÜO ele ~~OI'pos, al·,; 'que os •conjugcs ·aleane1;111 a idade 
legal. · 

.:\rL. .:!:!0. !Juaudo t·eqtll~l·icla pot• lel'ccit·o a aunullac;iio do 
t!asamen to (ar i.. ~ 11:1, ns~ I r c) ;UJ), podei·ão os eon.i u;;us J•alil'i
rml-o, ern pe1·fm:e.ndo a Idade l'ixacla uo arl.. 187, u. XU, anLu o 
juiz e o o l'fiuial do registro 'uivil •.• 

Vol. vm 36 
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A.rL. 222. E' lambem auuullavel o casamento, si houver 
vur parle de um dos uubontes, ao t:onseuLh·, erro essencial 
t}uauLo ú .pessoa do outro. 

•\.1·L QQ3 ... • ;W;W • 

I. ü 1que diz respeito ú identidade do outro conjuge, sua 
honra e boa fama, · sendo esse erro tal, •que o seu conheci
mento ulterior torne iusupportavel a v1da em .commum ao 
•conjugo enganado. 

Art. 223, n. III- A ig;norarur~ia anterior ao casamento <lc 
defeito physiiCO irremediavel ou .de molestia grave e trrunsmis
sivcl, por contagio ou lherança, capaz de .pOr cm ris•co a saude 
do outro eonjuge ou ·de sua ·descendencia. 

IV. O defloramento da mulher, ignorado pelo marido. 
Art. 224. A annullac:;ão .do casamento, nos casos do artigo 

antecedete, ns. J, II e III, só a poderá demandar o outro ca.u
.iugo e, no caso elo n. •LV, só o marido. 

Art. 225. (;Suppresso.) 
No art. 22()- Actcrescente-se (art. 2f2 e seguintes) (de

pois da palavra · « annullavel :~~). 
· Paragrapho wli<co. Si um só elos ca.n;iuges estava de boa 

i'•l, ao celebrar o .casamento, os seus efi'eitos civis só a esse e 
aos 1'ilhos aproveitarão. . · · 

Art. 228. !;\;ntes de mover a acçãü de nullidade do casa
mento, a de annullação, ou a ele des·quite, requererá o autor, 
uom .documentos ·que a autorizem, a separação de ·corpos, que 
sertí ·c.i<irucedida pelo juiz ·Com a passive! brevidade. · 

· Art. 230. O viuvo, -ou a viuv·a, com filhos do tconjuge fal
leciclo, que ·~asar antes' ele i'eito o inventario do !casal anterior 
c dada a partilha aos herdeiros, perderú o .direito ao uso
frueto ·elos bens desses fil'hos. (Arts. 392 ·e 396.) . 

Art. 231. No casamento com ini'raccão do art. 187, ;ns. XIII 
e XIV, é obrigatorio ·O regimon da separação de bens, não po
dendo o ·co.njuge infr·actor fazer doacõtes ao ·outro. 

Art. 231 -Diga-se «de XIII a XVI». 
Art. 232. Incorre na multa de cem a quinhentos mil réis, 

além da responsabilidade penal applit:avel no ·Caso, o official 
do registro: 

I. Que pubJi.car o edital do art. 185, não sendo solitcitado 
por ambos os contrahentes. · 

II. Que der a ~~ertidão do art. 185, § 1 •, a,ntes de apresen
tados os documentos do art. 18-í, .ou pendente ú opposição .ele 
algum · impedimento. 

III. Que não eleclarat· os impedimentos, cuja opposic:;ão se 
lhes i'izer, ·ou cuja existencia, sendo applicavel de officio, lhe 
constar com •certeza. (Art. 193, ·n. I.) 

~<\,rt. 233. 
H .... quando ·apportunamente « oppostos », no sterp1os ... 
III. Que se abstiver de oppol-os, •quando lhe constarem o 

forem dos que se oppõem c:r:-of('iC'io. (Art. i !l3, n. II.) . · 
, Paragrapho unico. Cabe aos interessados promover a 
applit:ac.fto das penas comminadas nos arts. 230 e 231. A das 

I 
\ 
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deste c do art. :!.::l~ :;emí. Pl'Omuv kla pelo Mlnlstel'io Publico, u 
:podcr.ú. sel-o pelos interessados. 

Dos effeitos juridicos do casamento 

Art. 2::J.í. Creando a ·1'amilia legiUma, o casamento legi
tima os filhos communs, antes delles na.>ddos ou concebidos. 
U~rls. 35.S a 3GO.). 

,Art. 23G. 
JII .•.• no domicilio ·COnjugal. (1Arts. 239, iih fV, 240.) 
Art. 237. EJimj,ne-se. 
Art. 2::!8. Quando -o ,casamento f'ur annullado por tculpa 

do um dos 1con,juges, este incorrerú.: 
II ... no contracto antenupcial. (Arts. 2·63 e 319.) 
Art. 23!'l. . 
II. A aclminist.ra(;iío •dos bens communs e dos particulares 

da mulher, que ao marido uompetir administrar ·em virtude 
do reginwn matrimonial adoptado, -ou do pacto antenupcial. 
(Arts. 182, § 9", n. I, c, 280, 296, n. r, 318.) 

III. . . . o domicilio da J'amilia. (Arts. 39, 239, n. fV.) 
IV. . . . J'óra do tecto 1conjugal. (Arts. 236, n. H, .248.) 
IV. . .. f'óra do tecto .conjugal. (~ts. 236,, !IJ.. ['I, 248, 

n. VII, 249 a 251, n. II, 253, n. III.) 
V. Prover á manutetnoa da família. 
Art. 240. . .. o sequestro temporario de parte dos rendi-

mentos particulares da mulher. · 
:Art. 24-1. 
r. . .. sobre immovei·s alheios. ;(Arts. 182, § 8•, íll. I, b, 

213, 282 e 300.) 
II. Pleitear, como autor ou réo, acerca desses bens e 

direitos. 
· H I. .P res Lar 1'i ança. (Arts. 182, § 8•, ;n, I, b, e .270, n. X.) 

IV. Fazer doação. não sendo remuneratoria ou de pe
queno valor, com os bens ou rendimentos comumns. (A.rt. 182, 
§ 8•, n. I, b.) 

Ar L 2112. • •. ou estabelecerem economia separada. (Arti
gos 242 e 320.) 

Art. 243. Cabe ao juiz supprir ·a outorga da mulher, 
quando esta a denegue sem motivo justo, ou lhe seja impos-
sível dai-a. (Arts. 2-H, 2•-14 e 245.) . 

·Art. 2.111,~ O supprimr..nto Judicial da outorga autoriza o 
acto do mm·i·clo, mas. . . (;A•rbs. 25-1, 276, 280 e 281.') 

Ar L. 215 .... poderü ser demandada por ella, ou seus her
deiros. (Arts. 182, § o•, n. I, a, e 10. II.) 

· Art. 2·Hi. A mulhct· assume, pelo tcasamento, com os appel
lidos <Cio marido, a c,onclição de sua !COmpanheira, 1consorte c 
auxiliar nos encargos da familia. (Art. 330.) 
. . Art. 247. Si o regímen de bens ·não fôr ele communhão 
universal, o marido recobrará da mulhel' 'as despezas, .que 
com a defesa dos bens e direitos particulares .desta ·houver 
feito. 
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Art. 2.18. X mui:Jiet· :não pc'cdc. sem uuLori;r.nção do marido 
(a!'t. 251) : 

L I'I·aLkat· us ados, que cslu uiw poderia sem o consen
tilll'cnlo da mulhei·. (.:\t·L. :!H.) 

11 .. ,\·lienaJ.·, ou ~t·uvat· de ouu,; l'<'Ui, os .inunoveis du seu 
dominio pat·Lkulur .. qualquet· que sc,ia o l'cgimen dos l:Jens. 
(.:\l'ls. :l70, ns. IJ, lJJI, VIFI, 2iü, :281 e 31i.) 

JJJ. ,\lienm· os sc'US di!'t'ilos reues ... 
YTT. ExeJ.-eet• pt·orissiio. '(:\rL. :23·!J, n. J,V,) 
V III. Cont1·ahi t' oJJI'ig'U()Ões I(JUe possu,m impot·Lar cm 

:.tlheiac,\iiO de bens do easal. 
At·L. Z.i!J. 
Parag'J•apho un it:u. Cons iclerar-sehu sumpt·e aulot.·i:wda 

pelo marido a muhet·. t]Uu oeceupa!' cargo publieu, üll, J)Ot' 
111ais du seis lll<!Zes, si se enLrugm· a .proi'issão uxereida •l'ôJ.·a elo 
lat• ec)n,jugul. 

,\rt. :251. r,\ uutodza(:uo marital pó de supprir-sc j udit:ial
meule: 

TL ~'{os e as os c./ o at·L. 2 i 8. ns. Vai e VIII, si o marido uiio 
JJJinisLJ'aJ' os mdos dr subsisleueia ·<Í mulher e aos filhos. 

,\rl. :?5:?. A mullwr .que exercer profissão luern:tiva LcJ.'Ú 
c:lieeilo a praticar lodos o~ ut:los iuheJ·entc~ ao ~cu QXe:.·eido 
•~ (t sua cléi'esa, bem 1eomo a dispor livremente elo produeLo 
clfl seu trabalho. 

,\!'L. 253. I' resume-se aulo1·i:.mda a mulher pelo mal'iclo 
(art. 261) : · 

nr. Elimine-SQ. 
,\rt. :!5!t. O suppt·imento ,iudieial ela autorizac;ão (aJ'f.. :!5J) 

Yalída os ados da mulhcl', mas não obriga os ht!ns pt•opl'ios 
do mat·klo. (Al'ts. 2H, 2i6 c 2St1.) 

O arl. :!5·í fiica considemdo eomo pal'agrap'ho unit:o ·do 
art. 253. 

Arl. :?55. 
III. . .. de leito run tcriot·. (Art. 335.) 
[l. ... OU su f)JH'iJllento elo ,iu'iz. (Art. :H.!, n. I.) 
IV .... (ArL. 1.-!iS.) 
PamgL·apli o u n ko. . .. ainda que a cloatlãO se ·dissi mulB 

cm venda, ou ouf;ro ~.:ontracto. 
YI. Promover os meios asse~.:m·atol'ios c as· aeçõc~. que 

eontra .o madclo llie competiecm, cm t•a;:iio do dote, ou de 
outros bens della su,ieitos 1tí administra()ÜO mal'ital. (Arts. 270, 
:!i!i (' 2!JG.) 
· VJT. P.ro por a ac~1iio annullaLoria do J~.:asamcnto. · (Art~. ~21 
e seguintes.) · · 

VIU. PropoJ• a w~(:ão .de de::;.quiLe. (ArL. 323.) 
lX. :Pedi!.' alimentos, quando 11hc couberem. (ArL. 22!1.) 
Ao art. :25tl: 
:-:;uppt·inw-su o n. H. 
,\rt. 25!1. ''"' falta, .nüo suppJ•.icla pelo ,iui;:, de auLorizaçi'í.o' 

do marido, qua;ndo 1wccssaria '(art. 2·i8), invalidará o acto 
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da mulher; podendo esta nu li idade seJ• nllegacla pelo outro 
.uon,iug-1•, ou sPus ltet•deit·os, nL,: dou~ ::tlln"~ dPpois de Lel'mi
nadn a soniedade u~on,iugal. 

Pat·a::;Tapho unh:o .... revalida o rueLa. 
At·L. :!li:!. :\. annulla(;.iío dos a<Jtos clc um •<·on,iugl' pot· l'alla 

da nutn1·ga indispPn;;avl'l do ouLt·o importa em l'icat· obrig-ado 
nquc•ll,, i'"la imporlaneiu da vu,nLagem, que elo acto anJHlulluclo 
haja advindo a esse con,iug••, aos clous, ou ao casal. 

.l'ut·ag-rapho unin~o. Nfw Lrmdn bens pat·Licultu·es, «:Jue ba~
t•'lll, o eon,iug·n t·espnnsav,~l pelo ado annullado, aos terceiros 
d•: boa '1'1'• "" ,,~nmpoJ'tÍ o clamno pPlos bl!llS communs, na J:aziio 
rlo Pl'OI'eito qne lucr·at· o 1:asal. 

Do regimen dos bens entre os conjuges 

A1·L. 2G3. E' lic·.iLo uns ;uuhentes antes ele celebrado o ca
sa,m,>.n lo, estipular. •quanto aos seus bens, o que lhes aprouver. 
::Mts. 2ti8, 27!l, :?83, 28!l, 2!H e :H!l.) 

Pm·agt·ap1hn tHJ i1:o. SPriío nu lias ta e;; convenções: 
T. i\'ãn se .J'au•udo por· escripLm:a publica. 
H. Não "'"" ,;.-•guindo o •:asamrmto. 
ArL. 2Ci!t. T•~t·-sl•-lm pnr·· não f'SICJ'ipta a nonvenoão, ou a 

•:lau:om la: 
T. Que altet·c a ordem h•gal ela suceessão, os ·direitos 'con

.itJgaes. ou os puLemos. 
IT. Qui' eontt·avr:nha disposi(;.ão absoluta da lei. 
A1·t.. 265. Não •havendo convenção. ou sendo nulla, vigo

mr·á, .quanto aos bens. enLrr o;; ·eon,iuges. o t'l•gimen da com
munhiio tmivcr·sal. 
, Pm·ag·r·apho unieo. ;1~'. por•lm, obrigaLorio o ·da separaçno-
de bens no .rJasamento: 

T. Das pcs::;oas qtw o c.elebL·aJ·em com inft•rueç.ão elo esta-
1.uido no arL. '187. ns. X)T a X'VT. (Art. 2:?0.) 

U. Do maim.· de sessenta c dn maior de oeincoenta annos, 
tendo ... 

ITT. Do .m·p'lliío de pa.-• e ·mãe. embora case, nos termos 
elo ar·t. ·187, n. XT. com o consentimento do tutor, ou curador. 

TV. Do rln todo;; os que dependerem, para casar, de au
torização .iudieial. (.Arts. 187, n. XT, :3!ll, n. UI, /j32, n. I, 
c tft50.) 

Art. 2íiCi. Embora o regímen não sc,ia o ela communhiío 
de bens. pJ•evaler:.criío. no silencio do eonJ,rructo. os principio;; 
della, quanto :'1 eommunkar:ão rJo;; adquiridos ;na 1Constancia ·do 
casamento. 

:\ rt. ~li7. O· mm·ido. que estiver na posse ele ncns parti
eulareR da mulher', srr:í para r~om elln e Reus herdeiros res
ponsavel: 

I. Como usorrucLurm·io, si o rendimento fi1r commum. 
(Arls. 2íi!l, 27:!. 278, n. V, 269, n. II.) 

· TT. Como p!'ocura.clor, ;;i tiver mandato. expresso ou tacito, 
om·a os aclminislrar. (Art. 318.) 
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III. C<Jmo depositaria. s~ não •fô1· usofrucLunrio, nem ad
ministrador. (ArLs. 27G, n. IIT, 282 e 3{ 7.) 

ArL. 2G8. . .. do domill}i!io doR cnnjuges. (ArL. 263.) 
ArL. 2ü9. . .. dos. tconjugcs o suas divirJas passivas, com 

as exeep~1ões dos artigos seguintes. 
Art. 270. Elimine-se o n. HI. 
II. ... e os· subrogados em seu Jogar. 
;W, ... dos actos illitcitos. (A rts. L 520 e 1.. 531<1 .) 
VII .... de ·despezas eom os seus aprestos, ou reverterem 

em proveito ·commum. · 
·Vllii. . .• r:om a clausula do incommun icabiliclncle. ('Alr

Ligo 319.) 
X. . .. sem ou torga ·ela rimlhm·. (:ArLs. 182, § 8", rn. I, b, e 

2/d, ri. III.) . · . 
:Art. 271. ... só se poderilo pagar, durante .o casamento. 
Par·agrapho unico. Si a divida f•k paga na eonstancia do 

matrimonio, ser:í. apportnnamonl.e imputada· :í meaoilo do 
wn.,juge devedor. 

Art. 272. A incornmunicabilidade dos bens enumerados no 
art. :no ;nfio se lhes t~stende aos :l'ruotos, quando se per.cebem 
ou venc.am dnranto o ~easamento. 

Paragrapho unico. A multher, por~m, só os administra!'lá ... 
Art. 27-1. 

· I. Pela morte de um ·dos ·con,juges. (Art. 322, n. I.) 
II. ... o casamento. :(Art. 227.) 
III. PL;.lo desquite. (Art. 328.) 
Art. 275. . .. por dividas •que este houver co.ntrahido. 
i.<\:l't. 276. 
n. Os sobrevindos. sob o casnmento, por doaoão, .ou s~•c-

cessão. (ArL 278, n. III.) . 
III. Os que se adquirirem. com valores pertencentes a 

llm só con,iuge, 0m snbroga()fi.o delles. ·· 
:Art. 278. 
TT. Os adquiridos por :l'ructo eventual, com ou sem o 'con

rmrso de trabalho ou despeza anterior. 
nr. ... em fav-or de ambos os oon.iuges. (Art. 27G, n. II.) 
TV. As bemfeitorias em bens rparti1culares •Je cada ·con-

juge. . 
V . .Os fructos dos bens communs, ou dos particulares de 

cn.da con.iuge, percebidos ;na ... 
VI. 'Üs fruotos civis do trabalho, ou industria de ·cada 

con.juge, ou de ·ambos. · 
Art. 279. Neste regimen, ·OS tcontrahentes farü.o especifi

cadn.ment.e, mo .contracto ant.enuptcial, ou nout1•a escriptura pu
blica anterior ao casamento, a ·desrn·ip()lio dos bens moveis, 
que cada um leva para o casal, sob pena de se cnnsiderarem 
eomo adquiridos. · 

Al't. 280. A ndminisl.raoão elos bens do casal compete ao 
marido, e as dividas por este •contrahiclas obrigam, não só. os 
bens rcommuns, sinão ainda, em falta destes, .os particulares 
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de nm e nuLm ,enn,iug-n, na r·aziin dn ]WovciLo .que cada <rua! 
lrouvor· luet'tHln, 

ArL. ~811. . , .são auLor·izados JWln mm·irln, se presumem 
Rol-o, ou nfwuilarn nul.m·i~n"ão. (Al't~. ;i!,R a 2GO, 2G8 ~5[i " 
''''jl) 'll \ 1 ) " ' ' 
- ... ' t • ' • 

i\rl:: 2RZ. Qnanrlo os r~onLr·alrenLes easarem, estipulando 
R•lPH.I'a!:·an d•.• hnn~. pnl'l)1lllWIII!l'ilo o;;; clr1 ·eada conjugo sob a 
adtrtllll>'lt·a•~fio nxelusiva ·dullü, quP oR poclee:í livr·emenLe alie
nai', si fOI'tlln moveis, (·A·rLs . .:!~7. n. T, 2-iS, u. TIT, e 317.) . 

. Arl. 283 .... ·de Keu;; Jwns, na pt·oporção de SflU valor, re
laltvamentc no doR elo mm·ido, salvo estipula~•ão em <.:0~1tra1·io 
no contracto antenupr;ial. (Arts. 2•G3 e 319,) 

PA CONS'l'l'l'UIQÃO DO DO'I'E 

Al't. 28~. E' ela essencin elo J•egimen datal desicreverem-se 
e rstimarem-se ,,:ada um de pe1· si, nn escl'iptul'n wnlenupcial 
(arL ~G:'l'), a,q bnns, fllJe conLituem o ·clOLi\ üom expr·essa cle-
r·lal'a(;iio cln 1qtw a nsln l'l'fÜll1Cll ·neam su;icit.Qs. · 

Arf.. 2~5. O clotü pMle ::;e1· eonstil.uido pela proprin. nu
henl.c, por •crualqum· rlo,:; ·seus ascc.ndent.o;;, ou pm· ·Outrem. 

IPar·agraplho unieo. Na ICclcbJ·açi'ío do contmoto intervil'ão 
:'lül11IW1\ om pessoa, ou por '])l'OCur·ador, lodos os interessados. 

Ar·l.. 28G. O dol.e pódo r~omprehendeJ', no todo, ou om parte, 
os br.us pJ·csr.nt.es c -ru t.m·os da mulher. · 

ArL. 287. Não ri lir.dlo aos ·casados augmentm· o dote. 
:\1'1.. 288. IOi dote cof\.~Wuido por ost1·anhos clurnmte o ma

t.rima:nio nfio altnrn, quanto aos outro;; bens, o rogimcn j)rees-
ta\wler..ido. . 

Ar-L 289. 
T. A J•eversüo do dote no dotador, ·dissolvida a sociedade 

con,iugal, Lenha_ ou nua, :filhos a .rJotaela. . 
Arl., 280, n. TT. Eliminl'm-so as palavras «o vicc-versa ». 
Ar·t.. 2!1'1, No ·estipüulnndo e~prossamontc outra .f.~ousn o do

tnclol', eonsid•wn-sc aclcantnmnnlo do legili.ma o dot.e, rru:mdo 
consl.i Ln i do pelos· pacs. 

§ 1.0 Si fl)r constituido pelos avós, scr:í suJeito :1. Jcol-
Jaç;ão. . . · 

§ 2. 0 No caso ele nvi:cr,.ão, os dotadores respo'f!dem pela im
pm·f.ancia ·do dote. 

~\rt. 293. O doLadei tem ·direito nos fructos elo dote desde 
a llclcbraçüo do l)asamento, ~~i se ní'í.o ·estipulou prazo. 

TI . .Que, a par elos lwns dotaes, ha,ia outro;;;, suhmnf.t.idos 
a l'cgimens diversos. . 

Paragrup:lw unico. Em ,falta ela expressa declaração· quanto 
ao J•r.gimen elos be,ns oxLra-cloLnes, provaleccr:í. o da commu
nhiio (a1·1.s, 2(10 o snguintes), ::;alvo os casos .dr scpm·ação 
ohl'ignLm•in nesl.r. CJOdigo prrwisLos. (Art. 265.) .· 

A r!.: 295. Applicn-se, no rcgimcn dotai, aos adquiridos o 
· rlisp()sto neste titulo, Jcnpitulo HI. (Arts. 276 a 28i,). 
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A1·L 2D7. Salvo clausula nxpl'rssa em !contrario, presumir
!'e-ha f.J'ans·fr>I'ido ao ma1·ido o domínio elos bens. solwe que 
J'N:aliif• o .rJoi.P, si f'OJ•pm movnis, r• nii.o Lmnsf'erido, si l'ornm 
immoveis. 

'i'ai'Ug'l'apho unieo. S6 mrdianlr> clawmla c;xpressa, adqui
I'ÍI':Í domínio o marido sob1·u os immovnis dotaes. 

Al'L. 2!Hl. Quando o doln irnpoi·Lar alheac.fío, o mar·ido ·con
~irlnl'af·-sr-lní PI'OJ)I'irl.n.I'io, c pod(•r·:í. dispor dos bens ·dotaes. 
eni·r·endo pOI' r.onln ,~ua .oR r·isr:os ro vantag·ens que lhes sobre-
yiror·r•m. · · 

I. Si r:onYir1·rrn mar·ido c mulher em dotar o.~ ifill!JM 
r·ommuns. 

Tf. Em eonUngeneia . dn cxLema .nocessklade, por :f'alta-
l'f!m ... 

·P:n·agTapho uni,eo. N.os Lrr.s unimos .casos se appliMJ':Í. o 
pi'I"!()O em ou i.J•os hrns. nos 'quaes l'.ica!'lú subrogado. (Ar!.. aOt.) 

Art. :30:3. ü marido :l'ica obJ.·igOJdo por perdas e damnos 
aos l.erer i !'OS pre,iu d ieado;; 1e.om ·a nu !li dude, si no co.nü·acLo 
ri~ ali e.n ação ( arLs. ao o " :w I ) n ii o se clecl arm· n natur·eza 
dotai dos .immoveis. 

•:\.1·1.. aO'!. ·Si o marido não tiver immoveis, que se possam 
hypotheea1· em garantia ... 

AJ•t. :30'5, oQ direito aos immoveis clotae;:, não presc.rew• 
dur:unte o matrimonio . .J\fa::. prescreve, sob a responsab.iiidn·de 
do mari.clo, o di l'eiLo no::. moveis dotaes.. 

A:rt. aoG. 
Depois do :11·1.. 306: 
Mantenham-se os arts. :307, aos, 309, 310, 311 o 31.3, re

r!usando-se n~ emendas da redrucr;ú.o Ruy e substif,uindo-::.e as 
palun·as « di;;;solur.!ão de matrimonio» pOJ' dissolução da so
{:ÍPclacle :conjugal.- Coelho e Cmnpos. 

~ ·1." ..• pm· seus ·bens parl.i·culares. 
§ 2." As da mulher, anteJ•im·es ao casamento, serão pagas 

pelos seus ben;;; exLi·a-cloLaes, ou. em falta destes. pelos fructos 
dos bem; dolaes, pelos moveis dotues e. em uHimo caso, pelos 
immoveis .cJotaes. As 1c.onLra!lüdns ·depois ... 

§ :3." ... ou pelos parUculares do marirlo, ou ..• 

DA RllS'I'ITUTQ.ii.o DO DO'I'll ' ' . 
;\o art. 3'11, paragrapho uni.co: 

· Onclf) .diz «depois da dissolução do casamento ou elo des
qnil.i! », r]iga-se: «após a d)ssoluçã.o ·da sociedade ·enn,juga.l ». 

·A J•t.. :H a. Dado o de~qm te, ou annu llado o casamento ... 
Em vez· de «dado o desquitf) ou ·diRsolvido o casamento», 

diga-sr:« dada ·a diRsolução da sor:.iedade con,juga:l ». 
- Ar!.. a I .1, O ma1·ido J.em direito ::\ indemni:mcão ·das bem

feitOI'ias neeessarins e ul.ris, segundo o seu .. valor ao tempo 
da restilui(;fío, e ·responde pelos clamnos, de que tiver culpa. 

. I 
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Pm·ag·t·apho unieo. Eslc di1·eito I! esla oheigar;ão l.ransmit-
tcrn-so tlOS SI~U~ JiDI'dOil'OS, . 

D.\ ABPo\H.\Ç.:to DO .DOTg, ETC. 

A1·L. :31 ri. A rnuliHJI' púdc l'NIUCI'et· ,iudicialmcnlc a sc
lltll'at;fin rio rlole, quando u de~ot·clem nm; ne:;n~Jio~ elo maricl11 
J.,vn a 1'r't~tda1· que os lmns. {]PsLP não bu;;Lern a asseg·ura1· os 
d11 r.niL1·n •t·nn.iug·u; salvo o ·dit·r·ilo. que uns el't)clOI'f'~ nssiRI.t•, 
dt• '" oppol'tJ111 t't sepai'Ut;i"tO, tquanclo I'I'UurJulenta. 

:\ 1',1., :llli. Sep:u:ado o dol.t!, LPI':í 1)01' :-u:lm i n i~Lr:uloi'U >a 
mullitH', ma;; ·IJO.uUnuani inalicnavel, IH'OVt•ll{lo o juiz, quando 
ntiiWt•dt.•t· a sepal'al.:ão, ·a .que ,;ejam ~~onYt:!t'ticlos ·em imrnoevis 
us valrll'eii en L1·e:;ues pelo m::u·idn em reposi()i'io dos ht!ns rlo-
1.aes. 

A1·1.. :317.- Depois ela palavra « paraphcr:naes », accrcs
eenl.e-se: « meneionaclas na e;;r:.ripLul·a antenupcial». 

:\1·1.. :11~. . .. pamphct·naoii," ou os particulares <la mu
llwr ... 

rr. Quando ella l'IHJ revogar o mandato. 
:\1·L. :31 fl. Salvo o caso de separacfio obrigat.oria ele bens 

(arL. :305), ti livre aos conLruhenLes csLipulm·, .na r.•.~cripLu1·a 
ant.enupeial, doa(:ões l'(jt~iprocas, ou de um ao ouf.I'O, r:omtanto 
que nfio ox,::t!dam :í -metade dos bens do ·doado1~. (Arts. 270, 
11. VTTT, c 2:38, n. II.) 

A1·L. :32:1 .... ainda que esf.e 'l'allec;a n,ntes daquelle. 

Da dissolução da sociedade conjugal e da protecção da pessoa 
dos filhos 

ArL . 322. 
A1·L. :3'22, H- Pela nullidacle ou annullacão do r,a~amenf.o. 
TJiT. ·Pelo desquite, amigavel, ou judicial. 

· Paragrapho unico. O casamento v:.Uiclo só se dissolve pela 
morf.e de um dos :c:on,juges, não se lhe appliJcando a f'l'r:mmpção 
cslahelecicla neste codigo, arl. 10, segunda parte. 

Ar L. :324. A acção dr desqu iLe sô se pôde fundar cm ... 
A1·L. :32.\- Elimine-~e o n. V. 
ArL. (novo) :Dal'-se-lha Lambem o desquite tpor •mutuo 

eonsen Umen Lo dos conjuges, si ,forem casados por mais de 
f!ous annos, man i l'c,;tado pci·an Le o juiz e devidamente llOmo-
logaclo .. : · 

A I' L. 325. · . ; . 
r. . .. pa1·a que o rt;o o eommeLtesse. 
TT. Si o .eonjugc innnteentc lh'o 110uvcr perdoado. 
Pm·agrap'ho unir~o. Pre.~ume-se perdoado o adulf.erio. 

quando o eon,iuge innocrnt.e ,twnhecendo-o, cohabitar com o 
culpado. 
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ArL. 32G. No -desquite Judicial, smdo a mulher innoccnte 
c pohre, pt·nsl.ar-lfJc..:Jm o rnarirlo a fJCnsão alimentieia. 

Ar L. :!28 .... elos .con,jugos, ·a põe lermo ao l'ogimcn maLl'i
monial rios fJiiiiS, como si o .casrtnlr~rll.o :l'o;;se annullado. (At·J.igo 
·•·7 ' f"l'l") ,... ··I·, Jl. . . • 

1\rL. :320. • .. uos Lermos em IIJ\IC JCH·a eoúsf,u Luicla, lcom
l:wl.o que o 'l'a\)am, por· ado re:;ulal', no juizo eompetente. 

Art. 3:30. . •. pet·de o dit·f.dl.o a usat· o -nome do marido. 
(ArL. ~Hi.) 

DA Pfi01'Er.ÇÃO DA PESSOA DOS FILHOS 

No capitulo H, titulo IV: 
Onde diz « da posse dos Jilhos », diga-se: -ela «protecção 

da pessoa dos filhos». 
Substitua-se a palavra «posse» nos arts. :3:31, :332 e 333, 

pa1·agrapho unico,. pela palavt·a «guarda». 
ArL. 332. Sendo o ·deSiquiLe jucli1c-ial, ficarão os filhos me

nm·es eom o co.njugc innocente. 
Art. ~3:33. Havendo motivos graves, poclerii o juiz, cm ,qual

qner easo, a bem dos ,filhos, regulat por maucira di1'1'eernte 
fia esLabeleci·da noR m:Ligos anteriores a siLuacão clolles para 
''orn os paes. . ) 

Pat·agrapllo unico. Si todos os Jilhos couberem a um .só 
l!Oinjuge, 1'.ixarú o Juiz a contribuição, com .qu c pura o sustento. 
delles haja de concorrer o outro. . · 

A1•t. 335 .. :. não perde o direito a te1· · comsigo os 1'iJihos, 
que só lhe poderão ser reLil'ados, mandando o juiz, provado 
crue ella, ou o parll'asto, não os t.mte convenientemente. (,Ar
tigos 255, n. r, e 400.)" 

Das relações de parentesco 

Art. 33G. São parentes; cm linha recta, as pessoas que pro
eedam umas das .autras. IÜ\'i parentes ..• 

Art. 337. São parenLes em linha collutoral ou transversal 
utG ao sexto grão, as pe.<;sous, que provêm ele urn só tromco. 
sem descenderem uma ela ouLra. 

Art. 338; ... de casamento, natural, ou civil, ICOn'formc rc-
su I Lar ·de consanguinidade, ou adopção. · 

Art. 330. Contam-se na Jin1la .recta, os gr:ios ele parentesco 
pelo ;numero do gerações, e na collateral tambem pelo numero 
dcllns, subindo, porém, de um dos parentes. . . ._ _ . 

· Art. 340. Cada con,iuge é alliado aos parentes do outro 
pelo vinculo da a'ffinidade. · . · 

!A:rt. 3t.2; A adopção estabelece parenLcsco meramente civil 
rnLre o adoptante e o adoptado. (Art.. 383.) 

Art. 3-í3. São legiLirnos os filhos concebi·clos na ·constuncia 
elo easamento, ainda ·que runnuiiOidü, ou nullo, si se contralhiu 
de boa :f.é. . · 

I . 

~ ' 
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Arf.. 3111. . •• 
L Os J'iJlios nascidos cento o oit.onla dias, pelo mc.nos, 

depo.is de ostaliele~iJa a 'Convivnncia C(lnjug':r!. {IJ\~·L. t:lld:i.) 
AH. :l W. i\ Jngil.imidado do i'illto COlllJellido nu coustaudu 

do •tmSUIIIt'liLO, OU jH'OSUIUÍdO l.aJ (lll'LS. :J•Vt O ;H[i), SÓ se púde 
k~nnl.esl.ar: 

Arl.. :H7. Não valer:í o moLivo elo artigo antecedente, n. II, 
si os con.iuges houverem .conviv"irlo algum dia sob o tecto lcon-
,jugul. · 

At·L. 3.ft8. Sú cm sendo absoluta a impot.encia, ·vale a sua 
allegw;i'io eonLra a legil.irnidaclc do filho. 

::\1·1 .. 31~9. Não basl.n o aclulLei·io da mulher, ·COm quem o 
mal'iclo vivia sob o mesmo Ledo, para illicliL' a presumpção 
legal dü legitimj.cJade .cta pt·úle. . . 

Al'l. :3GI .... cios l'il'l1o;; nascidos ·ele sua Jüulher. (Art. J82, 
§ 31',) 

ArL. 352. Não basta a conJ"issii.o mntcr.na, para excluir a 
paLel\11 idade. 

Al'l. 355. . .. 
r. Quando !louvor 'começo de prova por escripl.o, prove

veniente .elos ... 
· -~~ri.. 35ü. A accão de p1·ova ela :fi lia(;ãó legitima compete 

ao Jilho, emqun.nto viver, passando aos llcrdeil'OS, si olle morrer 
meno!', ou incapaz. 

AJ·I. .. :m7 .... pelo l'ilho, poderão continuai-a os her•deiros, 
salvo si o autor desistiu, ou a inslanc.ia foi perempLa. 

Art. 359. A legitima(;ão resuiLa ,rJo 1t:asumento dos pacs, 
estando concebido o filho. (Art. 234.) . 

·A'o art. 359 : 
Onde ·diz « co,ncobiclos », diga-se: «·concebido ou havido». 
ArL. 361. E' licito a qualquer .cJos paes, ou a ambos, reco-

nhecer o :filho legitimo, não sendo incestuoso, oü aclull.erino. 
:Aic.crescenLe-se como paragrapho unico o url. 3G~. · 

Ar L. 3ü2. . .. só a poderá contestar. . . . . 
Arf .. 3G3. O reconhec-imento voluntario elo filho legmmo 

pócle fazer-se ou !JO proprio termo de nascimento, ou mediante 
.instt·um~nto pubiJco, ou pol' testamento. (Art. 188, paragrap'ho 
unico.) . , 

.Paragrapho unico. O reconhecimento pócle preceder o mas
cimento ·do filho, ou sur..cecler-lhe ao i'allecimcnLo, si deixar· 
descendentes. 
' Art. 364. (Suppresso.:)· 

Art .. 366. iQ :l'il'ho rceonhciCiclo, emquanto menor·. :ficar:.\. sob 
o poder ·do progenitor, ,que o recon11eccu, e, si ambos o rcco
nlwt}emm, sob o -elo pae . 

. Ar I .. :3G7.- Supprima-se. 
·ArL. 368. Niío se póde suhorr.linar á. r.C)ndi(;iio, ou a termo, 

o reconhecimento do filho. 
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A1'1.. :170. O~ ·f'ilhos lrgil.irno~> dr. pessoas .que não caibam 
no 111'1.. Hli, ns. r n Yl, li•m nt;~ão ~~onLI'a OH pao~. ou seus hm
dnit'IIS, pai·a clo!mnntlni' o l't•ennl!f'r•inJtJnl.o da Jilin~~iio: 

T. i'i an l.f'tTJpo ria l'llllt'.r~pc.iio a miif' esLava eonrrml1inndn 
eom. . . . 

lT. ~j :1 eOJII:'I'Pt.;iin tln f'ill10 l'f!•t~lamani.c• r~oineidiu r~ntll tl 
rapl.11 da mãe rwln ~uppn~f.n par, nn ·sLHI~'< rtda(;í">Pi'l soxunrs 
r:nm Pila. 

I I r. Si PXiHI.il' t•sr:J•ipl:o ·daquollf' a qtwm sr aLI.Pihuc a pa
f.PI'Il idadt•, l't•en11i lit't'PJHlo-a r.xpressanwnl.c . 

..\i' L :Ji I . ..\ ill\'f'SLig:v;iio tia pal.ei·niclade sr) se não prr
miLI.t•, qnntndn I.Pn'lm pn1· fim ntl.ribuil· ·J1l'rílr illcgi1.ima :í 
mnlhr•1' t•asadn. nu inr:m;l.uosa :í soltoiPa. 

:\1'1. :li?. Qunlqllt•i' pr!ssnn, .que ,iusl.o interesse l.enlm, pôde 
~?nnlr'sial' n :wt;iin de• invr.sLignr;.ão da pnl.ernirln:cle. ou mal.er-
nidadt'. · 

:\1·1. a;:!. :\ sPnl.t•n(;a qutJ .inlgar Jll'ncedctndo a ·acçã.o de 
ill\'t'stigar,.ão, pi·odrndi·.:í os nir,;mos effP-il.os dn rcr·.onlwcime.nl.n: 
pnriP1Jtln, JIOI't\m, n,·,-Jnnal' qut> n fiJ·IJn sP .m·ie c cdutqut> fóru ·da 
rompan!Jia da'qur•llt! rios pars. rpw negou f'sLa qualidade. 

,\.,.L :~i!í . .S6 oi; nJaiol't'S ·di' "'Ülli'oenLa annos, sem pr6Je 
Jr·~·itima. 011 lr•g·il.imacln. podem adoptar. 

c\1'L. :3/!i. O adopl.anLP lia rl•' se1·, prln menos, dezoHo annos 
mai~ vrl11o qr/1' n acloplado. 

A1'L. :~iR. EmcpHliiJI.n não rlnJ' tJonta~ de ~~ua admirnistraçfío. 
o s:lJ.dm· o St'll aleaneP. não pôdf' n tutor. ou .,.~nrador. acloptaJ' 
o pupilln, 011 o rmral.ellndo. · 

A ri.. :r;n. Não Sf' prírlt> adOJ1Lnr srm o con;;entimcnto da 
pessoa, ot:lPhn ixo rJ,, rm.in ;;unrrla •'StiVf'r o •arlopf.ando. menor ou 
inf crdicl.n. . · 

':\r L :~80. ·.o adoptado. quando menor, ou interdi.cto, po
drl':í cleslig·ai'-He rln. arlopr:ão no anno immedia.to ao em .que 
t'!r;;;;m· a inLI!i'diec.ão, 011 n. mrnol'idadc. . 

·A ri .. 38L Tamhem :ii'' dissolve o vi1nculn ,ria adopção: 

T. Quando as duas pa.J•I•'s rnnvie1't'lll. 
TT. Qaunrln n nrlopf.arlo .,'ommef.te1' ing-rn Udã.o conf.ra o ado

pl.anto. 
· ArL. .:_382 .• A :Hinpçiio fn!'-se-'ha por CSICI'iptura publiten, em 

qnr sr nao nrlrnJI.I.I' r~ond1•;ao, nem termo . 
·A ri.. as:3. o parrn LP'sco 1't'SU)f.nnf.e da adopção (art. 3.!,2) 

limita-se an arlnplante n ao adoptado, salvo quanto aos im
prdinHmtos maf.rimon iae.s, a ru,io l'•'Spr.ito s•' observará o dis
posto no a.rr .. 187. ns. TTT c V. 

Art. 3:flii. nnmnl.l' o casamento, exerci' o patrio poder o' 
mapi.cJo, eomn elwfl' da familia '(a1·t.. 230). ·c, na falta on im
pNJi.nlf'n to sru. a muI Jl.cr. 

:Ar L 388. O desqu itf' não altera as l'l'laçõe;; c.nt.1•e pac;:; e 
:!'ilho;; sinão rquanto ao diJ'eito, ·que aos primeiros :cabe, dr> ter 
rm sua r!ompanhia ns segundos. (Al'f.S .332 e 333.) 

Arf.. sno. . . . Si, pol'r\m, a mã.e nã.o for coniJecida ou 
capaz de exerr.er o patrio poder, dar-se-ha tutor ao mooor. 

, I 

' 
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DO P,\'J'ItfO POJJJ.m UUAN'I'U ..Í. i.'llt;:5U.\ !JUS FILHOS 

,\r·l.. :HJI. Cunrpde uu:s pue:s, quuulu ~l JH:ssou Llos ·filhos 
IllOrtUI.'Ul'i: 

L llir·i;,;-il·-Jire,; a t:!'iu(!i'iu e edut~U(!ãu . 
. \o ;u·l.. :~DI, 11. >IL: 

~I'I'J"'inm-su a pala\'l'll « po:s,;u ». 
III. c:llll'•'l!deJ'-IItt•s uu Jiegar·-Hw,; t.:ouseuLillll!lli.O, para ca

sarem. 
IV .... :si u ouLt·o dos pan:s 1111., ·ni'iu :sulH·e\'iveJ.·, uu o sohrc

v.iv" uiio pudt!l' exeJ.•t.:iLur· o putl'io poder . 

• 
IJII f>.\TiliO l'ODI~It UU.\NTo .\Ut; IJI~NS IJU;,i l'll.l!IJ;,i 

,\r·l. :l\l:! ..• ,•tJUI; SI' at.:ill'lll :sul.1 u seu poclu1·, :salvo o dis-
pusl.o no arl. 230. . 

,\r·J.. :3\l::l. ... at.lrnini,;Lr·at'i'io, I'Xt.:i!pl.u lJUl' ut•t:l:ssidade ou 
1'\'idl•lllP uLilidadt'. da p1'1'tl1\ mediante lll'ljvia autot·iza(;iíO do 
,iuiz. ("\r·J.. 18:2, § li", u. IH.) 

AI'L. :3\l.í. ~t'llliH'u .quu •uu exet•t.:it.:iu do paLl'io poder teolli
dir·nnl os inter·usses dos paes eom· u:s do fil'ho ... 

AI'!.. :3!l5. St.'t J.urn o dir·l!iJ.o dú OJIJII'll.' a nullidade uu,; a!JLo:> 
pr·aUeados t:Olll inl'rae(:.fiO dos artigo,; arttL~eedenLcs: 

I. u rilho. CArl. u;;:, § ü", n. 111.) 
IL 0,; her·.t.Jui l'O:S. (•Art. I 82, § li", n. IV.) 
Iii r. O r·epr·escntwnLe legal do filho, :si dur·ante a meno

r·idadu ee:ssat· o patr.·io poder. (ArLs. J 8:!, § U", n. IV, ::!VV.) 
AI'L. 3!1/:l. Exeluem-~c assim elo u;;oft·ut.:Lo ~eumo da adrni-

n istt'tH;ild dos pacs: · 

Ao ar L. ::l!J!J: 
.,\n n. TI, aeeJ'I'SI!untP-•se: «Nos \l.urmos do ;pat·agTaplho 

unil!o do arL. !l" -!Parte Geral. . 
'Ao at·L. 30!J-.:3upprima-SL'., nu 111. Jl.: « r·esultuutc do ca-

sarni~Hto ». · · 
,\r·t. .100. A mií.e, que eonLrahe :uovas nupt!ia:s, '!Jerde, 

quanto aos d'ilhos elo leito anterior, à:s cJi.reitos .. cJo paLrio poder 
(ar.·t. :3:.Hí); mas, enviuvando, os rct.:uper.·a. 

"\I'L. IJOI. Si o pae, ou m;1c, abusar.· do seu podur.·, faJLa.ndo 
ao~ dc!Yercs paLt~rnos, ou ar.'l'uinanclo os ]JtJns dos l'illws, ealw 
ao juiz, ret'JUI'J'enclo algum parente, ou o Mini:stet·.io ·Pulditeo, 
adnpLat· a medida .. que lhe parut;a reeluumda pela segur.·wru;a 
do Jlwnot· c suus haveJ.•e:s, suspenclcndo, aLú quauclo t!Onvenlra, 
o pai.J'io podet·. ' 
· Ar· L • .I. O~. l'urderti JIOI.' twto ,iuclicial o patl'io poclct· ... 

Art. .1Q3. De tll!tr:ôt•clo I!Olll o prcscripLo neste capitulo, 
podern os parenL1!S exigir· uns dos outros os alinwntos, que 
necessitem, para subsistir. 
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L>\rt. ·40G. . .. da suocessão e, faltando estes, aos irmãos, 
u~,;im germanos, como unilateraes. 

ArL. -íOü. São devidos os alimentos quando o parente, que 
os pret•~nde, não tem bens, nem póde prover pelo seu tra
l?alho {L propt·i.a mantenç,a, o o de ,quem se reclamam, póde 
lornecel-os, sem desfalque ,rJo nec.essario ao seu sustento. 

A1·L. -íOi. Os alimentos serão fixados na proporção das ne
cessidade .ct oreclamwntc c rlos recursos. do outl·o parente. 

"'lrt. -108. Si, fixados os alimentos, sobrevier mudança na 
Jm·tuna de quem os suppre, ou na de 1quem os recebe, poderá 
o interessado reclamar do juiz, conforme as ·Cil'lcumstruncias, · 
cxonet·acão, reducção, ou aggravação do encargo. 

Art. -110. A pessoa obri$ada a supprir alimentos poderá 
pensionar o alimentado, ou dar-lho em casa hospedagem e 
sustento. 

·Paragrapho unico. Compete, porém; a.o ;juiz, si as cir
eumstancias cxig·irom, fixar a maneira da prestação devida. 

Art. 411. IP'óde-se deixar de exercei·, mas não se póde r·e
nuciar, o direito a ·alimentos. 

Da tutela, da· curatela e da ausencia 

DOS '!'U'l'ORES 

Art. 412. •O·s ·filhos menores são postos em tutela: 
I. Falleee.ndo -os paes, . ou sendo julgados ausentes. 
II. Decahindo os paes do patrio poder. 
Art. lj 13. o· direito de nomear tutor compete ao pae; em 

sua falta, <Í mãe; si· ambos falleceram, ao avô paterno; morto 
este, ao materno. . .. . 

:Art. \.l!H. Nulla é a nomeação de tutor pelo pac, ou pela 
mãe, que, ao tempo de sua morte, úão ·tenha o patriÇJ poder. 

!Art. 415. lE.rn falta· ele tutor nomeado pelos paes, lDicumbe 
a tutela aos parentes consanguíneos do menor, por esta ordem: 

II. . .. o mais velho ao mais moca, e o irmão á irmã. 
llii. . .. ao mais moço,. ·c o tio ·á tia. 
Art. 416. 

· III. Quamdo removidos por não idoneos o tutor legitimo e 
o tes-tamentaria. · · 

IA:rt. •H7 .... entende-se que a tutela foi -commettida ao 
primeiro, e que os outros lhe ·hão de ·suc.ceder pela ordem da 
nomeacão, . dado o caso de. . . · 

·Paragraplho u1nico. Quem institue um menor herdeiro ou 
.Jegatario seu, poderá m.omeal'-lhe curador especial para ... 

Ao art. 418- Substitua-se· por este: 

"Art. 4:18. Os menores abandonados terão tutor.es nomea
dos pelo juiz -ou serão recolhidos a estabelecimentos publicas 
para este fim destinados ~. · 
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DOS INCAPAZES DE EXEllCEl"t 'l'U'l'ELA 

. ' ArL. ·HV- Mantenha-se. a redacc;.ão do projet:to sulJsl.i
tullldo:-~e a palavra «mulheres» por· « t:onjug·es », no n. II. 

:VJ. 0~ que exer·t:erem i'UlllJÇãO pu])JiJca inc.:ompativel t:Olll 
a Loa administração da tutela. 

lU EXCUSA DOS 'l'U'l'ORES 

Art. 420. . .. 
·IV. Os impossibilitados por enfermidade. 
V. Os que habitarem lo1ngc do Jogar, onde se haja de 

exemer· a tu tela. · 
Supprima-se o n. VIII. 
Art. 422. A escusa apresentar-se-ha nos <iez dias subse

quentes á. intimação elo nomeado, sob pena ... 
Si o motivo escusatorio occorrer depois -de acceita a tu

tela, os dez dias contar-se-lhão elo em que elle sobreviver. 
Art. 423. Si o juiz não n;dmiLtir a ·escusa, exercerá ·O no

meado a tutela, emquanto o recm·so interposto não tiver pro
vimento, e respondená desde logo pelas perdll!s e damnos que 
o menor velll1ha a so1'1'rer. 

DA OA&\N'l'IA DOS BENS N:A TUTELA 

Art. 4N. O tutor, antes de assumir a tutela, é obrigado a 
especializa!' e inscrever em hypotheca legal os immoveis ne
ICessarios, para acautelar, sob •sua administração, os bens do 
menor. · . 

1Art. 425. Si todos os immoveis de sua propriedade não 
valerem o patrimonio do menor, rei'orçartí. o tutor a hypotheca 
mediante •caução real ou fidejussoria; salvo si para tal não 
tiver meios, ou fõr de reconhecida idoneidade. 

Art. 426 . .O juiz responde subsi-diariamente pelos prejuí
zos, que soffra o menor ·em razão da insolvencia do tutor, de 
lhe não Ler e;xigido a garantia legal, ou de o não haver remo
vido, -tanto .que se tornou suspeito. 

Paragrapho uni-co. Cessar-lhe-ha, porém, a responsabili
dade ... 

Art. 427 -Elimine-se o paragrap110 unico. 

DO EXERCICIO DA 'l'UTELA 

:A:rL. 4.28. Incumbe ao tu to r, sob a im.spe_cç_ã.o do juiz, 
reger a pessoa do menor, velar por elle, e admimstrar-ll:)e os 
bens. _ 

Art. !.m!J. Os bens do menor seruo entl'egues ao tutor me
diante termo especificado dos bens e seus valor·es, ainda .que 
os paes o... tenham dispensado. · 
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Al'L. -l30. 

L DiJ•ig-iJ·-Jiw u lHllWltl.:ãu, deúmdel-o o ... 
11. HedwJmt· do .iuix qw~ providencio, 'COIIIO houver por 

1Je111, .flllll!JdU O IIWIIOI' ila.ÍU Jlli~[ÚI.''eol'l'CCI}ãO. 
,\J•L, ·11:31. ::ii O IIWUOl' po~su it• lJeus, SOI.'lÍ ~USLl~illladu o edu

eaclo _a ~~XJH!U:;a:; suas, tii:Ld Lraud~ o .i uix, pat·a l.al fim, as 
quanLms, que llw paJ·~~~:a Jweesstu·w, aLLeuLo u J.omtdürwnlo da 
fortuna do pupillo, quando o pae, uu a mãe, as não IJOllVl~t· 
taxado. · 
. I. iJiepre:;c•nL.ar. u .Juuuur nus actos da vida civil, ellltJUa•nLo 
llllJJUi.H~I.'c•, ~~ a~SISLJ!-u, CjUallcJO pu!Jere, lllOS Ulll •l]Ue i'ur paJ•Le 
supprindo-Jlw o eonseuLinwnlo. (Art:;. 5" o ü".) ~na aulol'ixa~ 
~.:i'ío .... ou oi.Jrigtu;Gu:;, impol'tando nullidade a· •l'alLà, si Jut· 
i nvoeuda pelo menor. . · :nr. Fax~~~·-lhe a~ !-lesJW~a:; de sub:;istenda e edueh(!ã'o, 
ltt'lll eonw as da adllllll!SLt·a~:ao do seus bens. (ArL. !tS!J, u. l.J 

H. Heee!Jet• as ,quantias devida:; ao or·phão, pagm·-lhe as 
cliviclas. 

Supprimam-:;e ao ~~. H as palav1·as: «empregando os 
saldos». 

Suppri111a-se o n. 3. 
IV. At":eitar pot· elle Jwrau(!as, legados, ou doações, som 

uu . .:om encargos. . 
VL IJ't·omover-lhe, . rnediaute pt'a1;.a publica, o at•t•enda-

nwnlo elos bens de raiz. · 
VIL Vend~~r·-JIIJe ~~m JH'at;.a os· nwveis, rnl.iu eoH~eJ·val;úo 

não eonviet·, e os immovei:;, 110s easos em ,que :l'üt· permiLtido. 
(ArL. .\35.) 

NHI. Propo1· 1im Juizo as acções· e JH'Omuver Loclas as cli
ligentJias a bem elo nwnot·, assim como defendei-o 'no:; pleitos 
a elle movidos, St!gundo o disposto rno art. Sü . 

..:\rt. ''t3·1. Ainda com autoriza~.ão ,iudi-c.ial, ~1ão \púdo o 
tuLOl': 

tArL. .\3!t- «Sob pena de nu li idade 5 -'Regendo os trt!S 
nu meros. 

III. Cons ti Lu i t·-se .cessional'io ele credito, ou direito, eonLra 
o menor . 

..:\o art. .\35- Itecljja-se assim: 
. « .Art. .\35. Os immoveis pertcneentes aos meuoJ·es só 
podem St!l' vendicl.o:; ~lUlllldo houver mtwifnsl.u vantagem o 
sempre em hasta publica». ·. · 

·"\rL. !t3!i. ,\ntes de assumi!' a Lutela, o tutor del{}lnt•aJ·,;í, tudo 
o .que lhe <Cieva ·o mcnoJ·, sob pena ·de lh'o não podei' t.:obJ•at·, 
<~lll<Fit~uto exert.:a a tuLot·ia, salvo prova·ndo que .. não cmJIJec-.ia 
o debito, qurundo a assumiu. · · .. 

Art. IJ37. O lutor re..,;ponck pelos pre.iu izos. quo, pot· nn
g!ige.neia, eulpa, ou -dolo, eaustu· ao r~u!Jlico; mas l.om dil.'oiLo 
a ser. pago do •que legalrne11to desprmclet' no exercício da l.ul.ela, 
r. ·salvo no caso do art. .US, a perceber uma gratiJ'icat;.ão pot·. 
seu trabalho. 
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· Pnm::n•nplw uniJ•.u, .'iiiu i.Pildn us pa1•;; do llll'lifll' J'ixar'1'1 1':<:-'a 
f;'J'alil'h~w:iiu, aJ•iJii.J·al-a-lm 11 ,iui~ a~:'· d1•t. pu!' J:I'IILn, 110 Jna
xiJnu, 1lu l'l!llda litJUida anJILJal dos !JCII~ allll1i1llbLrado~ pelo 
Lu Lo!', 

A ~I'IL'I:iio VIl, Cap i Lu lo Vl- :Su!Jsl.iLua-H' u li Lu lu- Cofre 
du U•l'ldliios- por- Bt!IIS .du <U'l'pllilo~. 

Al'l., .\:JH, , , , as tle:;JJI!~a:; m·rJiJmJ·ia::; c'fllll 11 st·u su~Lenlu, 
a sua t)dtJit•at:ãu e a administr·ac:.üu dt~ sou:; buns. 

, Ao arL .J.:18- Substitua-se o par.·agTaplro uuieu pi!lo~ :;e
gumlcs: 

§ L" Os o!J,i1•dos t],, om·o. pml.a, pedJ·a,.; J'll'l'einsas e mn
y,•is di'SIII't'I'SSUI'ios, SI'J'iin vendidos t'IIJ lmsla publit~a. ,, suu 
PJ'udue.l.c1 J'c•du:r.irJn t•Jn titulo;; dn r•t•sponsabilidad'' ·da Uniiio, 
l'l.'cwlilidns ;;j,; Caixa,; ,J~:eo,uornit·a,; · Fl•di'J'ar•s ou applieados na 
atHJllisi(:iin di' iJIIIIIOVI!is, eonJ'ornw. 1'1'11' deler.·winadu JJtdo ,iui:r., 
O flli!SIIW tll'sLirw t1•r·:í o dinlr-eir·o JH'OVc•rlit•nLe d1) qual,qLJI'l' 
IIJLI.r·a Jli'O'''!tlt!n.:~ia, salvo, t'JJl qualqUI!J.' ea:;o, 11 diso~lu no ar
Ligo I., 7:10, 

~ :!," oO:; Lulm.·es respond1•1n JWia dt•llHJr·a na appliii~a1;ii.o elos 
valo!'"' acirna dilo~, pagando os ,iuJ·os leg:u•s ·d1•sd1~ o dia em 
quo lhes de\'l!l'iaJn dai' esse cll!slino, o qtw niio us nxime da 
o!JJ.'igaJ;iio, CILW n ,iui~ :l'ar:í. ei'I'PI:tiva, da J'l•l'nrida applieal;iio. 

'Al'L .j;3!), o(),:; 'CJLII~ I!Xisi,iJ'I'Ill llfl t:O·I'l'l) eh~ Ol'lilliiOS, niio se 
poderão J•clil'al', siniio mecliwnle ordem do ,juiz, e sômenlc: 

SulJ;;LiLnaJll-:'W as. pala\'1'1lS «C] UI' I'Xi:;Uam olll) en ft·e do;; 
l.ll'plrãos », [Wias «nas Caixas J~~onouJicas ·Jo'edcr•al'S, lllt r~:•l'Ina 
do al'Ligo anLcriot· ». 

T. .i'ant as ·desp1:zas eom n suslnnln n edu1::H;ão ·do pu
villu, UU a aürninisLJ'1ll:iin de ~I!US lJI!!JS, (ArL. ·133, Il, r), 

II. l'al'a "'' enrnpJ•aJ'I'Jn IJI'IIS de J'ai:r.,., . 
TIL Pal'a se 1)1111H'egaJ.'I.'ll1 dr~ nonl'o.r.·midade com o disposlo 

flOJ' ·quem os hou\·er doado, ou c.lcixar.lo. 
IV. l'am se l'illi'e;;at·Prn ao:; uJ'fJiriios, quando I!HHNlt:ipados, 

ou nmiot·cs, ou, lllOl'Los cllcs, aos seus herdeiros. 

A I' L .j .lfl. O;; Lutnt·es, emiJOJ'a o r.:onli.·aJ.'io .d ispu:r.Pssem os 
pacs dos LuLclados, silo o!Jl'igaclos a •clat· 1conlas dtt sua admi
ll islaJ'(!iio. 

::\ri, .í.'J I, Desla, ;un J'im du :mda twno. ~ullllll'i.I.Pr':io ao 
.iui~ o lralaru:n, .qui.', cll!pois ele approvado, ·se mmexartL aos 
aulos do in\'cnl.al'io . 

. \J•L. .'d:!. Os l.ulol'I)S ·pt•esttH'ÚIJ enuLas di' dou,; 1•m don,;; 
tHlllO~. ~~ be1n as~im l.oda a vez CJUL', ,pot· quul·qlll!'l' lllotivn, clei
J;at·em o exel'eieiu da Lulela, ou quando o ,iui~ o hoU\'Ct' por· 
conveniente. 

Paragr·apho un·ico. As contas scJ.•iio rn·cslaclas em ,juizo, e 
,iulgaclas depois ·de auclicncia .cJo;; Inl.eressaclos; recolhendo o 
tutor immcdialamc10te ao ·corre de orphãos o saldo, ou o al
cance. 
·~.vrn ~ 
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Ar L. 1.42. Paragrapho unico.- Em vez de « tcof1•e de or
phãos, o saldo ou aLcance~. diga-se: «em caixas Clconomicas, 
os saldos, ou U:dquirir bens immoveis ou titules de divida pu.:. 
iblica ». 

:Art. H3 .... subsistindo inteira, até então, a responsabili-
ldade do tutor. · 

:Art. H7. . .. ao meno1·, requerer o tutor o pagamento. 
Ao arL. -í/!'7- Hedija-~o ass1rn: · 
:ArL. 111.7. O alcance elo tutor, bom como o saldo cout1·a 

o tutelado, vc.ucerão juro:; desde o julgamento dcnnitivo das 
contas. 

DA CESSAÇÃO D.'l: TU'l'ELA 

Ar L. .l.íS. Cessa a condicão do .pupillo : 
J. ·Cout a JJmioridadc ou a cmancipacão LI o mcno1·. 
II. Cahinclo o menor sob o patrio poder, no ... 
Ar L ·140. Cessam as d'uncoõcs do tutor: 
I. Expirando o termo, cm que era obrigado a servir. (Ar-

tigo ~50.) · 
li. Sobrevindo escusa legitima. (•Arls. 420-1.23.) 
>III. Sendo removido. (Arts. 419 e •451.) 
•Paragrapho unico. ll?odem, porém, continuar além desse 

prazo, tno exel'lcicio da tutela, si o ,quizcrem, c o juiz tiver por 
conveniente ao menor. 

I. Os loucos de todo o genero. (Arts. 1.54, n. I, ·-1.56 c i.í63.)' 
II. Os surdos-mudos, sem educncão .que os habilite a cnun-

ciár precisamente a sua vontade. (Arts . .157 e -1.62.). 
III. Os prodigos. (Arts. 14·65 e -í67 .J 
~\rt. -í51.. Só intervirá o 1\linisterio Publico: 
II. Si não existir, ou mão promover a intcr.diccão alguma 

das pessoas designadas no artigo antecedente, ns. I e H. 
:A.rt. 1.55 .... o juiz nomeará defensor ao supposto incapaz. 

'Nos demais casos o Ministcrio !Publ~co será o defensor. 
Art. IL56. Antes de se pronunciar :1cerca da :iJ:::terd:ilccão, 

cxaminal~..í. pessoalmente o juiz o arguido de i·ncaprucidadc, ou
vindo profissionaes. 

Art ·457. Pronunciando a interdiccão do sur.clo-mudo, o 
,iuiz assignar.:i, segundo o desenvolvimento mental .cJo illltcr
dj.cto, os limites da tutela. 

A.rt. ·460 .... , .quando interdicLo. (Art. .\.61.) 
~ 1.• ... ; c, na desta, o descendente maior. 
§ 2.• iEntre os .descendentes, os mais proximos precedem 

aos mais remotos, c, dentre os do m.esmo gráo, os varões ás 
mulheres. 

Art. -í61. Quando o curador fõr o cODjuge l(ar. •-í61') 1 •• •:. 

Art. -í62. Havendo meio de cdUJcar o surdo-mudo, o cura
dor promover-!lhc-ha o i1ngresso em estabelecimento apro-. 
priado. ' 

Art. i.í63. . .. o seu tratamento, serão ::ambem recnlJlidos 
]:lm pstabel_ecimenLo adequado. . . .~. 



ii7\l 

C<\rf .. :.wo~_, A auf.ori·dade do ICuraclor cstrmdm·-sr•-lta aos 
filhos o bens ·do curatelaclo, nascido, ou nasciturno. (Art .. ws, 
[Jat·a:;mp'ho unico.) 

Art. 465. ~\. inter.dicção do prodigo só o privará de, som 
curador, emprestar, transigir, dar tquitação, alienar, 'hypof.he
Ctl't', demandar, -ou ser ·demancfudo, o praticar, em geral, actos, 
que não sejam de mera administração. 

At·t. ltliG. O prodigo só ~ncor·t·em em interclitcção, 1llavendo 
l:Dnjuge, ou tendo ascendentes ou descendentes legítimos, que 
a promovam. 

Art. -1.67. Lovantar-se-ha a interclic(;ão, 1cessando a incapa
e.iclacle, que a determinou, ou não existindo mais os parentes 
designados no artigo anterior. 

Paragrapho unico. Só o mesmo prodigo e as pessoas desi
g:naclas no art. ~GG poderão arguir a nullidade dos actos do 
intet·dir:to durante a interdicr,ão. 

'A:rt. ·4GS. Dar-sc-ha cura(lot· aos nasciLurno, si o pae fal
Jocor. ·eslando a mulher f:!'avida, e não tendo o 1mtrio poder. 

Paragmpho unico. ,si a mulher se lllchar intedicla, seu 
cur·aclor será o do nasciturno. (Art. 464.) 

DA CUllADO!UA tDE AUSElN'l'll 

Art. ·ftG9. Desapparooendo uma pessoa elo •Seu domicilio, 
sem .que della se saiba parte, si 1não ·houver •deixado reprcsen-
1.anl.c, ou procurador, a quem to.que administrar-lhe os bens, 
o juiz, a requerimento de .qualquer interessado, ou ,cJo 1\Iinis
tel'io •Publico, nomear-lhc-iha curador. 

Art. •471. O juiz, que nomea·r o curador, fixar-lhe-ha os 
poderes :0 obrigações, conforme ... 

Art. 472 •... serú o sou legitimo cumdor. 
Art. 473. Em ,falta de conjugo, a curadoria dos bens do 

ausento incumbe ao pae, ú mãe, aos descendentes, nesta ordem, 
u1ão havendo impNlime.uto que os inhiba de exencer o cargo. 

•PamgrapiJO unico. Entre os descendentes, os mais vir.inhos 
precedem aos mais remotos, c, entre os ele um só gráo, os va-
rões pre1'erem ás muUheres. · 

Art. f.i/74 .... •de 1curador, o disposto neste codigo, arts. 1.595 
a 1. 598. 

DA SUCCESSÃO PROVISOR!}~ ·-

' Art. 1,75. Passando-se ·clous annos, sem . .que se saiba do 
auscnf.c, si não deixou representante, .nem procurador, ou, si 
os <loi;'(ou, em passando qurunl!ro annos, poderão os interessados 
requerer .que St) lhe abra provisoriamente a succossão. 

Art. 476. Consideram-se, para esL.e ei'fcito, interessados:: 
II. . . . . ou os tos lamentarias. 
Art. 1!77. . .. Seis mczes depois de publicada pela im-. 

prensa; ... 
§ i." Findo o prazo do art. 475, e não havendo absoluta

monte interessados na successão provisoria, cumpl'C ao l\Iini~ ... 
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Ludo rPubli1\n r.·r,qum:el-a, nos E~Latlos c ua capiLal da União, 
ao ;juizo ICOJl!PCLenLc. . . 

§ 2." Nao eomparece111do liel'Clcn-o, ou wLeJ:essadu, LanLo 
.que j)asse em Julgado a HeHLuw;u, rquc n1undur abrir a ::n:ucces
são ·provisoria ... 

'.Arf .. ·1.78. ll.nl.es da pa1:Lillm o jul~ orclcnurii ..•. ou dos 
J~sLaclo~. (A-rt. •IJS3.) 

!Art.. .1.70. Os hm:deiros :imrn.iLidos m1 posse elos bens do 
auscnLe .LJarão gm:antias ela l'esLituic;ão dclles, mediante penho
res, ou hypotheeas, CJCJuivalentes ·aos quinhões respCictivos. 

rl)aragTaplll o unieo. o o o e CJUC pres Le a dita ga-ranLja. . (Ar
]. i "'O .í.S<l•.) 

"' !:\d .. i,SO. Na pai:LiJIJn, os :immove.is se1·ão cJ{Infjado:'i f)Jn sua 
i 1 il.r:;,;-1:ida·de aos sueces;;oJ:es -proviso1::ios mais :ido!o.eos. 

ArL 1!8:1.. Não sellJdo po·r ·desanropriaoão, os immovels do 
ausenLe .s(o se poderiio aUenar, .quando o ordene o ;jui~, para 
lhes cv.iLar a nüna, ou quando eonvenha convertei-os ·ern ti
Lnlos da 'Clivicla publica. · 

ArL. ··183. ]!~rnpossa.doti nos hcns, os sUCIWSsOJ.'Os prov.iso~:ios 
Ji,~at·fio represcmtando .aeLiva {J pass:ivamc111t.e o ausente; du 
modo ,que eontra ·Cllos 1r;orrerii.o as weoõos ·pendentes u as rr]ue 
de futuro .áquelle se moverem. · 

~rf,. '-18~. O exeluido, .segundo o a:rt. -1.80, paragL·ap'lJO unieo, 
da posse pro'ásoria, poderú, .iustii"ieando :l'alta rele meios, re
querer lhe se,ia entregue metade elos rcnclimenLos C!o qui.nhão 
que lhe toearia. 
· :il.rl.. l!Stí. . ... :eonsidm·n:l:-se..Jlm, nessa data, -aberta a sue-

.eessão em ·:ravor dos herdeiros, I[Jue o eram ;"tquelle tempo. 
1Arf.. ,!1186. Si o ausento appareeer, ou si. lhe provar a .exis

ten-eia, depois de ostitbcleeicla .a posse provisoria, eossarii.o para 
Jogo as vanLag·o1ns dos sneeessorcs nella imm:itf.i.cJos, :l'ic.;ando, 
f.odavia, obrigados :1. tomar as medidas asse1~uratorias precisas, 
até t"t en f.rcga dos bens a sem dono. 

DA SUCCESSÃO DlW!iNl'l'lVA 

1\.rf .. -187. ~e1·inta annos depois de passada em ;julgado.·,·, ,1 
.• •••••••••• ·-· ••••• o •• o •• ·:· •.•• o ....... o •• '• .- ••• , ••• •• · ••• o •••• -••• o ••••• ••••• 

ArL. .í.SS. ~earnhmn se p(odc 1\equcJ:er a suecessã.o .del'irnif,iva( 
Jii'OWwdo-se que o ausenl.e eonLa oitenta annos de nascido, e 
QUe de eiJwo rllaLurn as uHimas .noticias suas. . 

lr\.rf .. .16!J. IR.egJ.·essrunrdo o ausente nos .rle)l annos .seguinf.es 
1í. abertura ela suecessão ·cle:finitiva. . . · 

Paragrapho uni1eo. 1Si mos de)l annos deste art.ig'O, o ausente 
não rcgrossa·l', c nenhum interessado promover u .sucücssão clo-
finil;iva... · 

DOS Bl'FBI'J'OS llA ,\UsmN:ctA QTJAN'l'O iiOS Dlltl>I'l'OS DI> FAMJI,.(A 

Art. !t!JO. Si -o ausente .deixar filhos menores, c o outro 
con.iuge houver :falleeiclo, ou não tiver direito ao exere~cio do 
patrio poder ,p·r01cecl~t·-se-ha com esses filhos, .como se foram 
orphãos de pae e mae. · 
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DOS DIREITOS DAS COUSAS 
' Da posse 

Al?L, l,():l. Considera-;;e po~,;uidur· l.oclo 3Jctuúlle, qun Lem de 
d'acLo o rxerciein, .pleno, ou 1não, do algurn do~ ·pmlet·e;; in'lH~rrm
t.ns ao t.lorniniu, ou propriedailf•. 

ArL. Hl2. Quando, po1: :l'ol''·'a ·Llo obl·il,;ação, ou dlJ:eiLo, em 
casos como q do uso:rrueLum:io, do eredor pig.noraLiJC,io, elo lo
caLm:.io, su exeren trm1poJ:at•.ittmenLe a posse clireeta, não annulla 
.esta :ís r,<,~sons, du quem elles a houvoram, a possn indil'ecta. 
· ArL. 2!H. Se varias P•!ssons possuirom voisa indivisa, ou 
t.ivr.n•tJm .no guso do 1nesmo dü·elLo, pocler:'t c~ ada uma ... 

Ac:L. MHl. . .• s'~ o pos:midot• ignora u Yicio, ou o ohs-
iarm lo. . . · 

.Al'L. I,. !JS. Salvo pi.'O\'a em eoni.I'::tl'.ÍO, enLende-sc\ nHuil.el' 
a po;;s,~ o mo~mo eaJ:twLet·, ,,om que foi adquirida. 

H. Polo :J':wto df• "'' dispot· da I!Oisa, ou elo r.l.iJ:t~ito. 
. . .P::u:ag'J.•aplw unieo. E' applie:.tvc!l :í. :wqni,;il}ii.o da po;;se 'l 
dtsposLo nosll! eudig·u, :u.·Ls. ::;;:; a 87. . 

AL'L. GO:I.. A poss.:' LraJ.lSfll i Lte-sn eum u~ ntesmos eai·n
ett~eus aos hel'doit·us tJ ll•gaLaJ:ins t.lu pu;;su.idoJ:. . 

Al'L. GD5. O po:::suido1· teut dit:tliLt.l a sm: man.Lido na posse, 
.cm caso 1.!1.\ l.llt']J<ll}ão, n resLil.uido, no dn eslmlho. . 

Ar! .. GOli. Quanclo va1:ia~ pessoas se ([issc!rem possuidoras, 
mantr•t:-se-lia. prQvisoJ·iamen L•J a que clel.ivm: a coisa, ni'í.o sendo 
rn::mifest.o qun n. o]JI.eve dtl alguma elas ouLl'as por Jnoclo vi
cioso . 

.Art. u07. O possuidot·, que tcnlla ,justo receio ele ser mo
lestado na posse, ·podeJ::'t impel.r:m.• ao ,juiz que o segm·e da 
violeneia irnminenLe, eomminando pona a quem lhe transgredi!' 
o pJ:eeciLo, 

Art. GOS. O possuidor Lurhado, ou csbul!Jado, pocle!':i. 
manter-se ou l'osl.i Lu iJ:-se por sua pl'OJWia :l'or(.!a, eontanto que 
o faon. logo. . 

Ar L. 50!1. O pos~u ido r manuLen ido, ou reiiltegrado, na 
JlOsse, tem c1 i t•e i to :'t i ncl em n iza(.!ü.o dos pre.iuizos soJ'l'ridos, ope
rn.nclo-sn a reinLe;:p.·af,!üo :'t eusLn. do esbullladoe, no mesmo lagar 
do esbulho. . 

Art .. ú-1 O. O possuidor púde intentar n. ar:(.!ii.o de esbulho, 
on a do indomniza(;ão, eonLra o Lerceiro, que J•eeeheu a eoisa 
e~hulhada, sahendo que o era. 

Suppt·ima-su a se;,::unda parle do período. 
ParagTap!Jo unieo .. · .. ; soda mesma da.La, n. posso actual.. 

Mas so todas :l'orem duvidosas, será sequesl.radn. n. rwisa, cm
C]uan Lo so não apurar a quem toque. 

Arl. Goi.G. O possuidor ele boa f•!. tem direito, emquanto 
clla dur:H',· aos fruf:tos percebidos . 

. Ar L. ul n. . .. c poreebidos, bem como pelos que, por culpa 
sua, ...... : 

Art. u20 o o possui dor de boa :r r~ não res]'londe pela pew.la 
ou dcteriora(;iio da eoisa, n. quo não der causa., 
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Arl .. !J2J. O possuirlor do m:í fé responde pela perda, ou 
cloLcl'iot·ar!iíO, rln. eo.isa, ainda quo aceidr~ul.n.es, salvo se JH'O\'tH' 
que do musn1~• modo se l.ef·iarn dado, esl.ando ella 11:1. posse du 
r e i v inrl iean I. o. 

Arl .. !i?~. O po:;srlirloi' do hoa fé tem rlit·cHo :i indcmui
:t.ac.iío da~ Jll)llll'eilm·.ia~ ueecssarias e uleis, bem eomo, tpmul.o 
:ís volupl.uarias, SI) ll1e Jtfio forem pagas, ao de Jcvanlal-a~, 
quando o puder sem· r.lef.l'.illlento da eoisa. l'elo ... 

1\t·l .. !í2:!. Ao possuidot· de IIHÍ l'tí Sf'l.'iío resarrJ.idn.s súmonf.o 
n:; lmml'r•ilm.·ia~ neeess:wias; mas 11iío J!1e assisl.e o direito de 
J'd.unr:.fío puJa impol'l.ancia deslas, ncnt o de levantar as vo
Jupl.uarias. 

Arf.. !J:2t,. As lJcllll'eHor.in.s ccunpensmn-sc com os damno3, 
o sú oJH·.igan1 ao re~al'eimcnl.o, se ao ·tempo da cvic(;.fí.o ainda 
exisLirem. . 

.Paragrapho unico .... de operar unt.rc o seu valor· adual 
e o seu custo. 

Ar L !J2!i. .Perde-se a posse das coisas: 
IJJ .. Pela prmJa ou dr}SLI.'u.ir.:iío clel!a::;, ou por serem posl.ns 

Jr.íra cl" oommcrcio. . 
.Pat•agrapho unico .. Perde-se a J)OSSO rios dirr~if.os, cm so 

tornando impos;~ivel exet•eel-o~, ou niío·su exot·ecndo pot· Lernpo, 
(jtW ])a~f.c para fii'!~Scl'evorem . 

. ArL l:i2G. Aqucllo, f1Uu Li ver perdido coisa movcl, ou t,i
tlll o ao po l.'taclor, ou a 11 u em li ou verem s.i elo :l'u r ta dos ... 

· J\rL. !í28. As nc(;uos do manuflmoiío, c a~ de esbullw ... · 
c, passado esse JH'azo, ordinat·ias, nfío pcrdc11do, euJIII.lfi.IO, o 
r•arael.el' possessor i o. 

Da propriedade 

Art. 520. ~\ lei assegura ao propricf.ario o dircHo de usa~ 
e ;:rosal' os seus hens, dispr)r dclles, c rehavcl-os de quem jn-
.iusl.amente os possua. . 

J)aragrapho unico. A propriedade !il.f.eraria, scienf.ifica c 
al'f;isUcn. regular-se-lla pelo disposto neste codigo, arLs. GG4 
a 678. · 

A:rL. 530. E' plena a propriedade,. quando todos os seus 
direitos elementares se acham reunidos no do l)l'Oprietario; 
lim i fada, quando tom o nus real, ou é rcsoluvcl. 

Artigo novo. A propriedade do sohre e do sub-solo abranga 
a do que lhe eslti superior c inferior cm toda a!f.ura c cm· 
toda aprofundidade, u lei~ ao seu exerci cio, não podendo to
davia o proprieLarin impedir trabalhos que se,iam emprehcn
didos a uma altura ou profundidade tncs quo não tenha clle 
in.lcrossc algum a abstar. 

Arf;. 5:32. Os fruclos c mais produ elos da ·COisa per-' 
f.r~nccm, ainda quando separados. ao seu propriclario, salvo 
se, por motivo .iur.ülico, cspccial, houvct'Nn de caber a outrem. 

Ar L. 53:J. . ......... , exigir do auf.ot• flellas aR precisas 
segm·aur;ns conf,J'a o pro,iniY-o P\'llJ1tunl. 
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D,\ AC:QTJTSTÇf,:o DA PROPRIEDADE IMMOVm; 

Ao ar L. G:H- O n. I fica assim rodi::Iirlo: 

:J83 

L Pela ti·ausct·ipl::i.o do Wulo de tr·ansfm·cnr:ia no re-. 
gisLL'n rln .innnoveJ. 

DA AGQUISTI],\Q PETA 'l'll.INCrtJPÇÁO ·DO 1-'l'l'ULO 

Art. G3G. EsLiío sujeitos :l. f.ransr~ripçi'lo, no rcgisl.ro pro"" 
!lia!. ........ . 

Aos arl.s. G:3tí e r.:1r. c sc;;uinl.es: 
Onde se lê « insm:irioão », leia-se: « f.ranscripçi:ío ». 
:A1·L. G3li. Seriío f.ambcm f.ranscripl.os: 
I. Os .iulgados, pelos quaes, nas acções divisorlns, se puzc~ 

l.crm0 :i indivisão. 
II. As scntcnoas, que, nos invenf.nrios e pnrLilhas, arl.iu-

rlíeaJ·cm bens de raiz cm pagamento elas ......... . 
rn. A alTemaLar.\fí.o c as ad.iudicaÇÕ()S cm hnsl.a publica •' 
Al'L. G37. Os actos su,jeif.os :í transcripr;ü.o (arl.s. 5:JG e 

r.:JG) niío l.rnnsl'orem o dominio, seniio dn. rlal.a cm que se 
f.t·:wsercvcrem. (Ar!;. 857.) · · 

Art. 5:18. A transr:ripç:ií0 rlntnr-se-ha do dia, cm que ~c 
apresentai· o tiLulo ao ot'1'idal do registro, c este o prenof.a~ 
no proLocollo. í 

Art.. 589. . .. entre a prenoLaçfí.o do f.il.ulo e a sua f.ran_; 
scripc.fio' por at.razo elo ol'ficial de ,iustir;a, ou duvida .iulgadn: 
improceclcnle, far-sc-ha, não obstante, a transcripção exigida 
que retroage, nesse caso, :.í. data ela prenotar;ão. · 

S(), por1Sm, ao tempo da inscripeão ainda não estiver pago 
o immovcl, o adquirente, noLificado da fallcneia ou insoJ ... 
vencia do alienante, clcposif.ará em juizo o preço. 

DA ACQUISIÇKO POR ACCESSÃO 

DAS ILHAS 

Ar L. 5ft1.. As ilhas situadas nos rios não navega veis per
tencem ... 

Supprima-se o art. G.í2. 

DA ALLUVJÃO 

:A.rt. 5-í3. Os accrcscimos formados por depositas e aterros 
nal.urncs, ou pelo desvio das aguas dos rios, ainda que estes 
sejam navcgn.veis, pertencem aos donos elos tm:renos mar
ginaes. 

Arf .. 5H. Os donos· de terrenos- que confinem com a:;· 
nguas dormentes, como as de lagos () tanf]ues, n5.o adfluircrn 
o solo clescoberf.o pela rcl.racçiio dcllns, nem pcl'clcm o que 
o lias invadirem. 
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Arl. r.ild) Quando o trr•t·rno alluvial sr formar cm :frente 
a pi•ndio,q cln pr·opr>ifltm·ios dil'l'r!J'Pnl.r!~. r:livir:lil'-sc-ha NtLrc cllcs, 
na pr·opm·viio da tr•;d.nr.la dP r~ada um solir·n a anliga mal·g·em.: 
J•espeilnrla:; as di~po~ir:rir-s concer·ncnl(•s ü. ntl\'r•gnerro. 

' 0.\ AVrJr,R,\0 

:\Pt .. ;)-'rti. Qunildn, por.· Jnr·!:U tt:ll.ural \'JOif'nl.a. uma por•cilo 
dr lf'r•t•a Sf' rlt•;:l:wnt• ril' um flr'r!din, r~ SP .iurrLar· a outr·o, poder:i 
o dono do JII'Íilll'ir·n J'eelamal-n do· S()g'lmdo: cabenr.lo a c;;l.c 
a OJI~'ilo entt·o :wqnir,seer.· a que sr~ l'llrnova a par.'te ar,emReida, 
ou i nrJrmn ixat: ao l'Pelamun lo. (Arts. .I R2, ~ G", n. XII.) 

"\.rt. r.i17. Sr~ ning;ucm l'eclamur dentro r•rn um armo, eon
sidet.·ar·-sr-lra rlr!l'iniLivarnentn incor·poracla es;:;a por!:iio r.ln tet·r·a 
ao pr•Pdin. ondr• ,.;r., ar·lra, perdr~ndo o antigo dono n dimil.n a 
'l'r•il·indieal-a, ou sPr· indemnizado. (Al·t.. LR2, ~ li", n. Xll.l 

:\ r·L. 5-1~. . ......... adlrr!l'r'll" ia llallrr•al, appl ir:nr-se-lla 
o dispo:>lo quantrr :ís ''oi~as pr·r·clidn.s. 

no :\l..VEO A B:\.NDONAJJO 

l'tli'l r.riNS'I'flUC(;Ü"S E PL.Ii\'1'.\(;Ü"S 

A1•L. r:í50. Toda r:onsi.J'I.W(;iin, ou plnnln(:~o, rxisl.rnl.r nnm 
tm· rr•nn, ;;r• pr·r·sn nw J'roi La ......... . 

Art. r:ir.i·l .... : mas l'ir'a nhr.·ig·n.eln a pagm·-llres o valor, 
alr1m dr~ l'f'spnndnr· por.· por·dn.s n r:larnno;;, so ohr·ou do mú f:'•. 

Ao ar·t. r.i5:?- Substitua-sr• o Jinal do ar·Ligo, depois da 
pala\'1':1 « inrlr!mnizar;.ã.o », pelo seguinte: 

«Nilo a írr:í, poJ·r;m, so proeorlcu do m:í. fr!, ea;;o cm que 
podc•r·:i ;;r• r.· eonstr·mrgiclo a repor as e ousas no estado anterior 
c a pagar· .o;; ]ll'e.iuizos. » 

:\ri.. r.ir.i:3. ::;,; elo ambas as partes houvn m:í J'r;, aclqu irir:i 
n propJ·ictal·io as senwnte;;, plantas rJ const.rur~r;ries, r:om en
e:u·go, porr1rn, de J'rsur·r:it.' o valor elas hornfeit.orins. 

Pm·agr.·aplro u n ieo. .PJ.·esmno-se m:í. fr) no pl.'OJWirl:ll'io, 
qnanrlo o tl'abalhn ele r:on~Lrur~!)iio ou lavom·a se :foz ... 

Art. 55.1. . .. tarnhom ao enso dr) não perf.encm·nm a;; se
mcnl.r.•s, plarrlas, nu matcr·ines a quem ele boa frl os ernpt·egou 
em súlo ::tllrcio. 

DO USOC,\PJ},:O 

AJ·I .. 555. :\quellc que, por trinta annos, srm .intcrr•np~,ii.o, 
nrm oppo;;i~~ã.o, possuit• eorno seu 1.1111 imrnovnl, adquirir· .. lJrr:-lla 
o ·domínio, inclnprmlr.•níenwnte do titulo c boa fr!, que, cm t.nl 
r.asn, se Jll'Csumcn: ... 

Ar·t. 5r:íG. Adquit·c tamlwm n domínio do immovel uquclle, 
qrw. por.· clero annn~ nni.J'e pJ·r·~enLcs, nu ·vinte enl.l"f! arJ~r.·.nLes, 
n pos~nir· ·r:omo Sl'll, r•nntimra e inr:o:;Lf"sfarrwnl.c, r:nnw ,justo 
litnlo c hnrr fé. · 
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Paragrapho unico. . .. r ausenles os quo habitam muni
ciJ1ios diym·sos. 

ArL. fír.iS. As causas que ohslam, suspendem, ou inl.rr-
l'ornpl!lll a Pl'esel'iPIJiiO, l.amlli!l11 SIJ appl kam ao n~neapnw 
(a1·L. 0~·1, pnragraphn unil!o), assilll I!Uillll ao possrtidtl!' su 
h':~J,•n'l" u dispo,;lo qlla!ILO no d,,,·eriOI'. 

DOS DTrtEITOS DE VfSTNHA!\QA 

DO USO NOCIVO D.\ PHOPIHED,\D" 

Aet. filiO. O pi'OJWicl.ario tem cllt•eito a exigi!' do dono do 
prcdio vixinlin n dc•muli,;.fi.o ou l'I'PUI'ai,:iio nucessal'ia quando .•• 

IHS AIWOitES J,I.\IJ'I'BOI'lfllS 

Art. fítH. A m·vo1'0, eujo li'OlHJO 0:>tiWP na linlla clivi
ROI''ia. Jll'r•sunw-,;0 [ll'l'i.c'.!lt:!'•i' ~''nl eolrnnum aos dono,; fins ]JI'C
dios ennJi nan u~s. 

A1·l .. fi li~·. Os ft•udo,; 1·ah idos cln :H'\'OI'P rln Lcl'l'f'llO vi-
zinho J.H~i'LütH:I''Ill .•.•.••.•. 

A1·L. r.iG3. As rai:r.•:s n ramos de :ll.'\'oi'Os qu0 u ll.rapns-
sarcrn a exl.i'C'In:t do pi't•dio, podtJ!'ií.n "'''·' eOl'~acJn;;, ai.•J ao plano 
pr J']II!IHli eu I :11· ti i v i,;nr i n, Jli'IO p t•upt·i dnl'i o do terreno i nYad i do. 

Ar·t. f.iGI( .... trm dir·eito n l'Ccl:unar do vizinho que lhe 
dcix1~ pasRngem, fixando-sr a esl.n ,iudieialnwnte o rnm·), 
quando p1·eeiso. 

ArL. 5Gr.i .... Clll'l'a\·arlo, Lt}m diJ•rilo a indcmniznçiio 
cabal. 

API .. fítHi .... pndc•r:í 0xig·ie no\'a eommtmir:at;.iio .......• 
A1·t.. GGi' •• , ., ou llli;fli'"~ pUillkus, pl'ivado~ de onlt•a Sl'l'-

. von tia. 

Al'l.. r.iGR .... para l'aeilitar o eRcomnr.nlo, ]Wo'ccdm•:í do~ 
modo que não r,ciore a eondi1;fin naLu!.·al c anLerint· do outro. 

, Ar L. r.iGfl. Quando as agnns. a!·l.i ITeialmenLe lm·adas an 
prerlin suprriol', I:OI'I'nt·nm dc.lle para o infel'i~.ll', pod'.'''(l o rlono 
rlrsLe l'l!clarnal' qu" ~c desvwm, nu se lhe 1ndmnnm• o Jll'C
i u i :r. o. que so i'Jr·e I'. 
' ArL. r.i70. O pl'OJH'iclal'io de :l'onle ,nfío eapLadn, satis-
feitas as neeessidades de seu eonsumo, nito póde impedir o 
cm·so nal.ura.l das aguas pelos JH'cdios infet·io1·es. 

A ri .. r.i'7J ...• pod0m srr utili:r.adns, JlOI' qualrruee pro
priel.a.rin dos !·e~'l'rno~ poe onde pass1!Jll, nhst'l'Vadns os regu
Janwntns adllllll!SLrnLtvos. 
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:Art. 572. E' j)ermiLLido a quem quer que seja, medi_. 
ante rmJYin indemnizac.rio aos proprietarios pre,iudicuclos, citna·
lizar, cm proveito agrícola ou industrial, as aguas a que tenha 
direilo, atl·aycz de predios rusticos alheios, nfio sendo clla
caras ou sítios muraclos, quinl.aes. pateos, hortas ou jardins .. 

1)aragrapl10 unico. Ao prOJ)rictario prejudicado, em tal 
caso Lambem assiste o direito ele indemnização pelos damnos 
que ele futuro lho advenham com a infiltração ou a irrupção 
elas aguas, bom como com a deterioração das obras cleslinacJ:1s ' 
a canalizai-as. 

A t r:~·' c< - I ., ·' - . "'r.. .) 1.:.. "e1·ao p ei l!:lú:lS cm ucçao summarl::t as ques-
tões relativas ;'~ scrviclfio de aguus e ús inclemuiznçõcs cor·"' 
respondeu Los. 

DOS Lil\fl'l'ES EN~l'RE PREDIOS 

Art. 57-L Todo proprietario póde obrigar o seu confi
n:mt.c a proceder com elle :.'L demarcação entre os dois prr.-
dios .......... ou arruinados, reparUnclo-sc pl.'opl'Oc:ionalmcnl.e 
entre os :interessados as respectivas dcspczas. 

Ao ar L 575- Redija-se assim: 
« Art. 575. No caso de confusão, os limites, em :falta da 

outro meio, se determinarão ele conformidade com a posse; e, 
não se achando provada, repartir-se-ha enl;re os predios, pro.., 
porcionalmente, ou. não sen:clo possível a divisão commocla, c;e 
ad.iudicar:.'L a um clelles o terreno contestado, mediante in.., 
clemnização ao proprietario prejudicado.» 

Art. 576. Do intervallo, muro. valla, cerca, ou qualquer
outra obra divisaria entre dois predios toem cli["eito a usar cm 
commum os proprietarios confinantes, presumindo-se, aL~ 
JH'Ova em cont.rario, pertencer a ambos. 

DO DIREITO DE CONSTRUIR 

A.rt. 578. . .. ou sobre este deite gotteiras, bem como a; 
da·quelle, em que, a menos de metro e meio do seu, se abrai 
janella, ou se faça eirado, terraço, ouvaranda. 

§ :1.• A disposição deste artigo não abrange as frestail,
seteiras, ou oculos para luz, não maiores de dez centímetros 
de largura sobre vinte de comprimento. 

§ 2.• Os vãos, ou aberturas para luz não prescrevem contra 
o vizinho,. que, a todo tempo, levantará, querendo, a sua casa, 
ou contramuro, ainda que lhes vede a claridade. 

Art. 579. . .. separados por estrada, caminho, rua, ou 
qualquer outra passagem publica. 

Art. 580. O proprietario edificará ele maneira que o 
beiral elo seu telhado não dcspe.ie sobre o predio vizinho, dei
xando, entre este c o beiral, quando por outro modo o não 
possa evi.tar, um intorvallo do :1.0 :eentimctros, quando menos., 

Accrescento-se, no :fim do artigo, conforme a redacção 
J1uy Barbosa, as palavras: «de modo quo as aguasse escOem ».1 
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Art. ti81. O proprieLario; que unnuir em ,ianclla, sacuda, 
terraço, ou gotteira sobr·e o seu predio, sl> al.ü o lapso de anno 
c dia após a c:ouelusão da obra poclot·ú exigit· quu se desl'at.;a .. 

ArL. ti82. Em prediu rusLico, não se JlOdcrão, sem lieew;a 
do vizinho, fazer novas consLt·uc:çües, ou accl'escimos :ís exis-. 
tentes, a menos de metro o meio do limite eommum. 

Supprima-su a segunda parLe do peL"iodo, ele :wcurdo eom 
a rodac:çüo lluy Barbosa. 

J\r't. t.i83 ..... a vizin!Junça, guarcl::wão a distancia t'.ixacla 
nas posturas mmüeipaes e regulamentos de !Jygieue. 

Arl;. 58<1. Nus cidades, villas e povoados, c:u.ia edil'ic::v;ãn 
cslivet· aelstricta a alinhamento, o dono de um terreno vago 
póele edii'ical-o, madeirando ria parcele provisoria do predio 
contigua, se ella aguentar a nova construeção; mas terú de 
embolsar no vizinho meio valor da parede c elo chão cor
respondentes. 

Art. 585. O con:rinante, que primeiro construir, pó ele as
seu Lar a parede divisaria até meia espessura no terreno, con
tigua, sem perder por isso o direito a haver meio valor della, 
se o vizinho a travejar. (Art. 5S.'f.) Neste caso ......... . 

Paragrapho unico. . ... não poderá este l'awr-lllt; ali·cercc 
ao pé, sem prestar caução úquelle, pelo risco a que a inssu:ffi
eiencia da nova obra exponha a constr~c(:ão anterior. 

A1·t. 586. O condomini.o ela parede meia pócle utilizai-a 
atrj ao ·meio ela espessura, não pondo em risco a seguranr;.a ou 
a separação elos dous prcdi.os, c avisando prúviamenle o outro 
consorte das obras, que alli tencione fazer. Não pó ele, porém, 
sem consentimento do outro, fazer, na parede meia, arma
rios, ou obras semelhantes, correspondendo a outras, ela mesm::t 
natureza, .iá feitas do lado opposto. 

Art. 587. . .. e exigir caução contra os prejuizos pas-
siveis. . 

Art. 588. Não é licito en!lostar a parede meia, ou a pa"" 
rede do vizinho, sem permissão sua, fornalhas ... ele sul, ou 
de quaesquer substancias corrosivas, ou susceptiveis ele pro
duzir infiltrações damn.inhas. 

Paragrapho unico. Não se incluem na prohi.bição deste e 
elo artigo antecedente as chaminés ordinarias, ,ucm os fornos 
ele cozinha. 

Art. 589. São prohibiclas conslrucoões, capazes de pol
luir, ou inutilizar para o uso ordinario a aguade poço ou 
Jante alheia, a ellas prcéxistente. · 

Art. 592. Todo o proprietario ó obrigado a consentir que 
entre no seu predio, c· deli e temporariamente use, mediante 
prévio aviso, o vizinho, quando sc.ia inelispensavcl ú repa
ração ou limpeza de sua casa. Mns, se elahi lhe provier damno, 
terá direito a ser indemnizado. 

Accrcscentc-se, depois ela palavra «limpeza», estas: « con.
sl.ruer;.fi.o c reconstrucção ». 

Parn.grapho unico ...... _, .... , assim como elos JHI(;Os \i 
fontes .i t't cxisleules. 
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DO DlllBI'I'O DI~ 'J'AP,\GEl\I 

· Art. G93. O propl'iolnJ·io tem direito a cercar, murar, 
vallar ou tapar do qualquer modo o seu J?l'Odio, coul'ot·manclo-se 
com estas disposições: · 

§ L" Os tarn.1mos divisoJ·ios entt·o pi'OPJ.'.ÍJ~dades rm·aes fll'C
sumeJn-so eonJIIJUns, sendo oiH·igados a eOJWOJ'J'Jll', em pai.'Los 
igTJan~. l>tH'a as dcspezas de sua eonstt·uc~'iio e eOIJSOl'Vtl\iiiO, os 
prop1·ielat·ios dos :immoveis confinantes. 

§ '2." Pot· « tapumes»- entendem-se as st!bes vivas, as 
cereas ele arame ou elo madeira, os vallos ou banquetas, ou 
quacsqucr outros mJJ:ios ele scpat':l\iÚO clns teJ.·rcnos, oiJservaelas 
as dimm1sües ostabcleeielas em posturas municipaes, do accurdo 
eorn os costumes do cada Jocaliclacle, comtanto que impeçam 
a passagem de animaes elo grande pol'le, como sejarn gado 
vaeeu m. eavallm: o mua1·. 

§ :~." A ol>l.·i;,r:v;ão de em:cas ns propriedades :vara elolot• 
nos limites dellas aves dmnesti1~as e aninnws quu exigmll ta
pumes espedtws, como sc.imn: eabril.os, I'U!'neit·os e po1·eos, 
t:OJ'l'et':l. I>OJ' t:OIIla c•xe!usivu do~ respe1.1tivos PI'O]Yt'.idarios ou 
delentol'es. 

AwJ:OsJ~onte-se, rlL•pois da palav1•a « predios », ns seguintes: 
« UJ'btlno~ e rm•aos ». · 

~ -L" · •...••...• do v.izinho, depois de o prevoni!'. Este 
direito, por•J)Ill, não oxelue a ol!J~iga~;.ão de indernniz:w. no vi
zinho todo o dnmno, ,que a obra lhe occnsiono. 

§ ·f.í." Se1·ão :l'oitas c eonservadas as cercas marginaos das 
v.ias pubUeas pela administração, a quem estas incumlJit·cm, 
Oll pelas pessoas, ou emprezns, que as explomrom. 

Da perda da propriedade immovel 

.Art. r.i9/j. :Ait)m das eutJsns de oxtincçã.o consideradas 
- mosto eocligo, arts. J G5 a :tsa, l.am!Jom se perde a JWOJW.iedade 

immovf!l. 
§ L"Nos clous JWimciros casos deste nrUgo, os cf:foitos 

da perda do dominio serão subordinados :í transcripção do ti
tulo t.ransmissivo, ou do acto remuneratorio, no registro pre
rJial do Jogar do immovel. 

§ 2.• O immovcl abandonado arrecadar-se-ha como bem 
vago, c pnssnr:í., :1.0 annos depois, ao clominio do Estado, onde 
se achar, on ao da União, se estiver no Distl'icto Federal. 
· Art. GüG. Tamhom sn perde a propriedade immovQl me· 
dinnl.o des:iptopr!açfi.o pm· ·necessidade ou utilidade publiea. 

III. A ,construccão ele obras, ou estabelecimentos, cles'
tinados ao hcm geral ele uma Joealiclado, sua decoração e lly.,. 
gicnc. . 

Art. ·r.iflG. Em caso de perigo imminentc, como guerra, ou 
commoçfi.o intflstina, cessarã.o as regras impostas :í dcsapro
priaçüo Jogai. podendo as autoridades competentes. apossar-se 
<lo uso, ou ela propriedade, até onde o bom publico o oxi.ia·, 
rcservndo ao proprictm:io o· direito a indemnização posterior. 
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Pal':l::;'J'aplw unir:o. No,; dc•Jmtis easu~ o pt·npt•idaJ·.io ser-á 
prc::viamenle inci<JIIllli:mdn, c:, so t•r•eusat· a iudc!muizac}ão, consi
gnat·-se-J!te-lm judicialuwnlo o valot·. 

A1•L. !í\17. Qunn1 se a;;sc.\lli!Ol'<\tll' i.lc: c:nisa nlmndnnada, 011 
ainda niiu apt·opl'iaeln,' para logo lliu adquil.'o a Jll'O[H'ieclacle, 
não sondo C'ssa oeeupat•ilo defósa ]Jfll.' lui. 

J'amgTaphu unieo. Volvnm a não lcl' clono as eoisas mo
v.: is, quando o seu as almncloua, eow intuuc;ão de reuun-· 
l!ial-as. · 

.r. ();; animnes JJt·avios, <!lnfJuanlo ('IILt·eg·t.ws a s1m ualural 
Ji!Je rrlade. . 

II. .......... , ao log·tu·. ow:le coslumt•Jn l'tJeollu~r-se. _ 
"\c:et•oseenLe-st•, depo.i,.; da palavl'a « l'eeollwr-su », as se

guiJIL<Js: «salvo a liypoLIH!Se do arL. lilll ». 
Il r. . . . . . . . . . . so n dono ela eohnoia, a LJLlt: pel'leneiam, 

os não redamut· imuwclialamcnlc. 

DA CAÇA 

,\rL. ;)!Jfl. Obsc:J:Vtulos os J'c•gulanH~Ill.us arJminisLral.ivos da 
c:.J(;.a, podot·ú c:lla exereer-su nas lm·t·as publieas, ou, nas par, 
tieulat·es, com Iieen1;a ele seu douo . 

.A1·L. liOJ. • •.•...•.. cmquanto estes lhes audat·em :."t Jli'O· 
cura. 

ArL. ü02 ••••.•.... , L!Jr:'t que a cnl.regai', ou cxpellir . 
.Arl. <iOci. Aquell<!, quu pc•rwtrat· em ter.J•cno ni!t:!iO, ~·Jm 

I kc~uc,:.a do seu dono, para eat.:.ar, perdui.'(l lJtV'a ··~Lo:J a c: a c; a, 
que apanhe, e respoucler-lhe-hu pelo damno, que Jlw eausc.: 

DA PESCA 

:Al'L. GO.I. Observado" o" regulamentos admin.1sLraLivos. 
l iei Lo c\ pese:u: um aguas publicas, ou, uns partieulnres, com v 
sentillleulo r.Iu seu dono. 

Ar L. tiO!:i. Pertenee ao pescador o peixe, (jLW pescar, c 
o qutJ, at'JIOaclo, ou :!'arpado, perseguir, embora outrem o colha . 

.ArL. <iOü • .Aquellc), que, sem permis;;ão elo proprieturin, 
pe;;JJ::tl' em agua;; alheias, pm:der:í. pam elle o peixe que 
apanhe, c rusponclcw-lhe-lm pelf? elamno, que lhe faça. . 

.AI.'f .. 607. Na:; aguas· par!.tculares, que aLt·avcs::H"I'I.I ter-· 
renas de mui Los dou o~. cada um doo; r.i bcirinlwo; lem eli!·eiLo a 
pesear, de seu lado, alé ao meio ele lias. 

DA JNVJ~NÇÃO 

!J\rl.. GOS. Queri1 quer CJUe ache cousa alheia perdida, lia-de 
1•eslituil-a ao dono legitimo possuidor. . 
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Ptu·ag-J•aplio unico. Nüo se conliocendo, o inventor farl'L pcri• 
tlescolJl'il-o, o, quando se lhe nrw depare, enLl'egará o objecto 
achado i'L autoridade competente .no Jogar. 

Ar L. G1i. ·Se, dccorJ•iclos seis mezes elo .aviso i'L autori
dade, ningucm se apresentar. que mostre clorninio sobre a cousa, 
vcnder-sc-ha cm hasta publiea, e, deduzidas do prOt\O as des
pezas, mais a J·c~omponsa do inventor (art. GOO), porten
eert'L o l'emanescenle ao Estado, onde· se deparou o objecto 
perdido. 

DO 'l'I:!ESOJBO 

At·L. GJ2. O dcposiLo :ml.igo rle rnoeda ou .cousas pt·e
ciosus, l•ntcrrado, ou occult.o, ele cu.io dono Hiio lla.ia nwmul'ia, 
se aJ::;·ucrrt. casualmente o aeiJat· cm preclio al!tcio, dividir-se-1m 
por egual entre o lll'Oprictario deste e o inventor. 

Art. G:l3. Se o que achar 1'ór o senhor do preclio, glaum 
operaria seu, mandado em pesquiza, ou terceiro não autori
xaclo pelo dono elo preclio, a este pertencerá por inteiro o 
Lhes oiro. · 

Art. G-1-l .. Dcparando-'se em ter1·ono tú'oraclo, parLir-se-ha 
c;;ualmente entre o inventor e o cmphlteuta, ou sedL deste por· 
inteiro, q't.1anélo c !lo mesmo seja o inventor . 

.Ar L. G15. Deixa de considerar-se Lhesoiro o deposito 
achado, se alguüm mostrm· que lhe pertence. 

DA ESPECWICAÇ.:\.0 

Art. riHi. Aqucllc, que, trabalhando em ma.Leria pr.'Jma, 
obLivor cspecie nova, desta será proprietario, se a nmLol'ia 

_ era sua,· ainda que só cm parte, o não se puder restituir á 
Jórma anterior. 

Art. G17. Se toda a materia l'Ur alheia, o não se puder 
recluxir ii 1'órma procedente, será do especificador ele boa fé a 
especie nova. 

§ 1.0 1\Ias, sondo praticavel a reclucção, ou, quando im
pmttcavol, se a especie nova se obteve de rpá fé, pertencerá 
ao dono da ma teria prima. . · . 

§ 2.0 Em qualquer caso pore:ím, si o preco de mão de 
obra excedei' consideravelmente o valor ela materia prima, a 
ospecie nova serú do especificador. . ·. · 

ArL. G:l.S. Aos prejudicados nas hypotheses dos. dois ar
tigos precedentes, menos a ultima dó art. G17, § 1", concer
nente ú especil'icação irrecluctivel obtida em má fé, se resarcirá 
o clamno, que soffrerom. 

Art. G:l.O. A especificação obtida por alguma das ma
neiras elo art. ü5 attribue a propriedade ao ·especificador, mas 
~1ão o exime ú indemnização. · · · · 



SESSÃO El\I iS DE DllZEMD!tO DE 1012. 

'· 
DA CONFUSÃO, COl\Il\lJS'l'Ãú ll ADJ UNCÇ.:\.:0 

·Ar L. ü20. . .. u perlencer.:.llws, sendo possível separai-as 
sem clclcrioraçüo. 

§ 1." Não o scudo, nu exigindo a separação clispenclio ex
cessivo, subsiste indiviso o todo, cabendo, na sua posse, a 
cada um elos donos quiullão pJ·oporcional ao valor ela cousa, 
com q uo entrou p:n·a a mistura ou aggregaclo. 

§ 2.• Se, porém, uma das eow;as puder considerar-se prill
cipal, o clono sel-o-h a elo todo, indcnmizanclo os outros. 

Ar! .. G21. Se a conru·são, ad.iuner;ão ou mislura se ovcrou 
de mú fé, ú ou ll'a parte caberá cscollwr cnLr·e guardar o todo, 
pagando a por~.ão, que não i'ôr· sua, ou renunciar as qug lhe 
pertencerem, mediante indemnização completa. · 

DO USUCAPIÃO 

• Al'L. fi23. . .. , o qu c a possuir como sua, sem i nLcrrupção, 
,uem Oliposição, clm:antc ... 

Pat·agraplio mrieo. Não gera. usueapião a posse. que se 
niio firmr~ cm ,insto Li,Lulo, bem como a inrJuinada, original ou 
supcrvenien temente, ele rm'i fé. 

Art. G24. . .. produzirá usucapião independentemente dr:l 
titulo ou boa fé. , 

DA TRADIÇÃO 

J\rt. 625. O dominio elas cousas não se transfcrn pelos 
conü·actos antes ela tracl ieão. Mas esta se subentende, quando 
o LransmiLtcnto continüa a possuir pelo constituto posses
sorio. (Art. 680.) 

Paragrapllo unico. Nos casos deslc ar Ligo c do anteccdenf.c, 
parLe final, a acquisi,~ão da posse indirecta equivale ti tra
dição. 

Art. 627. Feita por quem não se.ia proprietario, a f.ra
d i1;ão não aliJei a u propriedade. i\las. se o adquirente estiver 
ele boa Jc1, c o alienante adquirir depois o clominio, con.si- · 
clcra-sn revalidada a transfcreneia e operado o cffeito ela tra-

. clição desde o momento do seu acto . 
. Paragrnpho unico. 'l'ambem não transfere o domínio a 

tradir.ão ·quando tiver por tiL ui o um acto nullo. 

DOS Dlnlll'l'OS E DEVEflES DOS CONDOr--UNOS 

Art. G28. Na propriedade cm commum, com [ll'OlH'ietlaLlc, 
ou t•.onclnminio, eada conclomino ou -consorte póclc: 

I. Usar livremente da cousa conformo seu destino, o 
sobro ellu exercer Lodos os direitos compaLiveis com a indi

. visão. 
· Art. · G2D. • .•• os o nus, a que .estiver sujeita.; 
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Pal'agTaplin 1111 ku. l-'f' wrn i~sn n~n ~c eoii.I'OI'IIHlL' t\l~ll2:1 
elo~ eonclomi11u~. :;I•I'{J. dh·idida a eou~a. l'l'~pow.lr-11do o qUiulmo 
de eacla u1n pela sua pa1·te na~ dJ!Sf"~;m:; da divi~fit~. 

•1•1 (','](} . Ji.IU" 'l""l'""LIL"Uill-Ji"IL' ltt.:l'·llU l'l'"'l'l'u-
.:\. lo o 0 o o 

0 0 
o o o o o o o •~ l. i::'IY O ot O ,...U 

si v a ennL1·a o~ d0rnai~ . 
.Pal·n.;.;l'aplin .unieo. S(• al:,;'JJIII dl'llr•s 11~0 alllllli!'• fli'Oce

del'-se-ha·l:onl'urme a Hl'g·unda. f1Ut'L1• dn arL1;.;o aniPI'IOI'. 
Art. fi31. Quandu a dh·.ida. JJOIIYI'I' :;idu l:oill.i·allidn. pol' 

todo~ os I'OIHiornino;;, ~~.~111 se disel'illiÍIHU' a pat'i.'J de eada um 
ll:l nh1.·.igaoão eolleeLiva, 111'111 se cst.ipulal' .solidat'ÍI'ciadl:, en-
1.rJLHir-se que eacla qual se o]JI.'!;OLL pt·opot·ewnalnwnle ao seu 
quinliiío, ou sol'i.e, 11a IJilUSa eommum. 

At·L. li:J2. Gari a. eon;;orLe r:•spolld'-~ ans ou Lt•o:; l"''"" l'l'twto~, 
que JWI'et'lwn da <:ousa eonunutn, e 1wlo da1nno, !fli'' IIII.' eausuu. 

At·L. li:3:3. l\ronlilllll dos eu-pl'llJ..ll'idal'ios príd1: · altt•l'lU' a 
cuusa eollliiiUIIJ, :il'lil o eonsenso dos ouLros. 

A1·L. li~l.'J. A Lndn Lempo st•J'Ú Iii: i Lo ao eulidunlinu exigi I' 
a divisão da eousa ~~OilllnllllL 

J>al'agmpluJ unic:o. J>ndem, pot•,hn. o~ eonsoi'LPs :wecH·clar 
ljllf' f.i((Uf' indivisa fliH' Lni'II!O não maiot• UfJ eilll:O llllllOS, sus
eepl.ivl'l dn pt•ot·o:;twií.n ulLfJt'ior:. 
. ;\L'L. fi:37. Quando a eonsa '1'1'11· indivisiv,•l. ou se l.nl.'ll:tJ', 

(lf'ia indivisão, impropria 110 SI~U destino, u os eonso1·Los nfio 
quiY-I'I'f~lll ad,iuclkal-u a um srí, indemni;r.ando os outr·os, set•ú 
Vf'lldida 1: l'üpai.'Lidn o lH'f'c;.o, f.li'I'J'f~t·indo-sl', .na Vf!llila, en1 f\011-
clif;fil's f'gmw~ da ol''l'r•I'La, o eondorn.ino an e,.;L1:anlJn, f'l!l.t·n os 
eondoruinos u ifliP l.ive1: na enu:;a I:Jr>mi'fJiLot•ias mais valiosa~, 
e n~o as liav,~l!lln, o cil~ quinldi.o nminr. 

Art. ti::!R. Nnnlil1111 LJOIHionJino pt'Jdf!, Sf'lll p1'1h•io ennsons'J 
doi:\ OULI.'Ol:\, dat• flO~Sf', u:;o Oll gnso da (IL'Of)l'if•dadc a t'sLI':WilOS . 

• \1·L. li:3\l, O eumlulllillo, e1JIIW quaii(Ul't' uuLt·o possuido!', 
podci'Ú dcl',.•ncler a ::;ua pos::w contra outrem. 

DA AD"liNIS'I'B.IÇÃO DO CONDOSIINO 

~ ·1.'" SiJ Lodo~ ('OlHJOl'dat•r~m que se nfío Vf~lldfl, :'t nmio1·ia 
(al'i .. fi'J:..n 1:ompt'Lit·:í. delibet•tu· soiH'fJ a adnJinisLrtu;ão ou Ju
ctwiío da eousa eorn1num. 

~ :! .• " P1·onuneiando-se a rnaiOI'.ia .•• 
ArL. ti!tl. J',Psüh·r~ndo-81\ alngat• a enu;;a I'Oillll1Ulll (at'

t.ign. li!,~), Jll.'f!l'ul·ir-sc-lm, em conclioúos e;.;uacs, o wuclorniuo 
ao e~L1·anlio. 

~ I." A~ dei iJHq'a()iiiJS não f.Jl.ll'i;.;al'fio, niío sendo tomadas 
por IIHliOI.'ia absoluta. i8lo ,;, por vaLo~ que rept·e::;eJ.lLcm mais 
elo meio rio valor total. 

~ :!." .Havendo empate. . • • 
Al'!.. G'J5. O eondomino, que ad 111 in isLI·at• sem opposir·.ão 

dos ou Lt·os. prosmne-se mandaLnrio commum. • 
ArL. G'JG. Applicam-se, nos casos omissos, (t divisão do 

conclQmino as regras de part.ilho. da hcl'ança. (ArLs. 1. 780 
c scg.). 
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DO CO.:\UO.MJNO EM PAHEIJES, CEHCAS, :MUI\O::i· E \'o\LL,\S 

Art. G-17. . . . . . . . . . . regula-se pelo disposto neste co-
digo, urts. tíúO a 593 e ü~S a 639. · 

Ar L. 648. O proprieta!'io que tiver direito a ~xtremar 
um immovel com paredes, cercas, muros, valias vu valiados, 
tel-o-ha ogualmente a adquirir moacão na parede, muro, valia, 
vallado, ou cerca do vizinho, embolsando-lhe metade do que 
actualmente valer a obra e o terreno por ella occupado. (Ar
tigo n2.) 

Art. 64H. Não convindo os dois no prec;o da obra, arbi
trar-se-ha mediante peritos, a expensas de ambos os confi
nantes. 

DO COMPASCUO 

_•\Ú. 651. Se o compascuo em predios particulares fór 
estabelecido por servidão, reger-se-ha pelas normas desta. 
Se não, observar-se-ha, rio que lhe fôr applicavel, o disposto 
Mstn capitulo, caso outra cousa não estipule o titulo de on<lo 
resulte a communhão de pastos. 

Paragrapho unico. O compascuo em terrenos baldios e pu~ 
lllicos regular-se-ha pelo disposto na legislação municipaL 

Art. 652 ..... concedidos na pendencia della, e o pro
prietario ... 

Accres.cente-se, depois da palavra «condição ~. as se.., 
guintes: « pelo advento de termo ou causa superveniente~.: 

Art. 653- Supprima-se. 
§ i." ... a contar do dia do seu fallecimento. 
Art. 655. Gosa dos direitos do autor, para os efi'eitos 

economicos por este codigo assegurados, o editor de publi
cação composta de artigos ou trechos de autores diversos, 
reunidos num todo, ou distribuídos em series, taes como 
jornaes. . 

Paragrapho unico. Cada autor conserva, .neste caso, o sou 
direito sobre a sua producc;ão, e ... 

Paragrapho unico. Mas, neste caso, quando o autor se 
der a •conhecer, assumirá o exercício de seus direitos, sem pro
juizo dos adquiridos pelo editor. 

Art. 657. Tem o mesmo direito de autor o traductor de 
obra .iú enfi•egue ao dominio commum e o escriptor de ver
sões permittidas pelo autor da obra original, ou, em sua falta, 
pelos seus herdeiros e successores. Mas o traductor não . se 
·Póde oppor a nova traduccão, salvo se fõr. simples reproduccão 
da sua, ou se tal direito lhe deu o autor .. 

Art. 658. Quando uma obra,. feita em collaboracão, não 
fõr divisiv.el, nem eouber na disposioão do art. 656, os colla
boradores, não havendo convenção em contrario, terão- entre 
si direitos eguaes; não podendo, sob pena de responder po~ 
perdas e damnos, nenhum delles, sem consentimento dos outros, 
re,prod11Zil-a, nem. lbc auto~izar a rep.roducc.fto, excepto quandq 
feita na colleccão .d.~. suas ob;ras oompJelas... ·' ·. 

Vol, VIII as 
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Art. G5fl. No caso. do artigo anterior, divergindo os col
labol'adores ... 

§ 1." Ao colla!Jorador dissidente, porém, i'ica o direito de 
não contribui!' para as despezas ele reproducção, renunciancl'.) 
a sua pal'te nos lucros, bem corno o de vedar que o seu nonw 
se insCt'INa na obra. 

~ !!." Cada collal.lornclor pódc, entretanto, individualmente, 
sem \wquicsccncia elos ou Lros, cle1'ender os. pl'oprios direito::; 
contra terceiros, que daquellcs não sejam legilimos repro·
sentantes. 

A L' L. LiLi O. . .. do esel'ipLoJ', · indemnir.ando, porém, a esle, 
que eon:;ervur;í dil'cilo (L rctn•oduct;ão elo texto sem a nm:;ica. 

At·l .. liti 1. AqucllrJ, que lo~:;-almenle autor.izaclo, reproduziL' 
oiJra de al'l,o Jnndianl.1~ proceSSO art.isliCO difJ'ercntc, OU .pelo 
meslllo lH'uecsso, havendo na .composir;ão novidade, será, quanto 
;i cópia, considerado autor. 

Paragrapho unico. Gosa, egualmente, dos direitos de autor, 
sem dependencia de autorização, o que assim reproduzir obra 
já entregue ao domínio commum. 

:\rL. 662. Publieada e exposta á venda uma obra theatral 
ou musical, entende-se annuir o autor a que se represente, 
uu execute, onde quer que a sua audir;ão não fõr retribuída. 
, Art. GG::J. Aquelle, que com autorização do ·compositor de 

·uma obra musical, sobre os seus motivos, esc·rever combinacões, 
ou variar\ões, tem, a respeito eles tas, os mesmos direitos, e 
c um as mesmas garantias, que sobre aquella o seu autor. 

Paragrapllo unico. . . . publicação. Findo elle, recobra o 
au tot· em to ela a plenitude o seu direito. 

Art. 664.. .......... de modificai-a. Mas este poderá 
ser exercido pelo auto r·, em cada edicão successiva, respeitados 
os do editor. · 

Art. G65. • .. cujo dono a não quizcr reeditar. 
Paragrapho unico. Não caem, porém, no dominio da União, 

do Estado, ou do municipio, as obras simplesmente por elles 
subvencionadas. 

A.rt. GG7. As obras publicadas ulelo Governo Federal, e8-
tadual, ou municipal, não sendo actô's publicas e documentos 
ofJ'ieiaes. caem quinze annos depois da publicação no domínio 
commum. · 

Art. 668. Ninguem pó de reproduzir obra, que ainda não 
tenha caido no domínio commum, a pretexto de annotal-a, 
commental-a, ou melhorai-a, sem permissão do autor ou seu 
representante . 

§ 1." Podem, porém, publicar-se em separado, formando 
obra sobre si, os commentarios ou. annotaoões. 

§ 2." A permissão confere ao reproductor os Q.ireitos do 
autor da obra original. . 

A.rt. G69. A permissão do autor, necessaria Lambem para 
se lhe reduzir a obra a compenclio ou resumo, attri:bue, quanto 
a es~es, ao resumidor: ou QOm,pendiador, as mesmos direitos 
pà~~tJ_ç sgl;ir~ y · tr~balbo origmal., . · · . .. .. ·-. . ~ ... ·' 
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Ar L. ti70 ..... primitiva a outrem, para de um roman~e 
exlra!Jir peça theatral, reduzir a verso obra em prosa, e vice
versa, ou c!ella desenvolver os episodios, o assumpto e o plano 
geral. 

Paragrapho unico. São livres as paraphrases, que não 
forem verdade.il'a J•cproducc;ão da obra original. 

Arl. G7:l. Não se considera offensa aos direitos do autor: 
L ... o a inscrçilo, ainda integral, de pl:lquenas com

posioües alheias no corpo de obra maior, comtanto que esta 
apresento c;aJ·acter sdenLifico, ou seja compilação destinada 
a fim lituJ•at·io, didactico; ou religioso, indicando-se, porém, 
a origum, de .onclu se tomarem os exccrptos, bem como o nome 
dos autores. 

II. ... ou scienLifico, publicados noutros diarios, ou pe
riodicos, mencionando-se os nomes dos autores e os dos· pe
riodicos, ou j ornaes, do onde forem transcriptos. 

III. .......... publicas, de qualquer natureza. 
VII. . . , ....... e as figuras sirvam sómente para ex-

plicar o Lcxlo, nilo se podendo, porém, deixar de indicar os 
nomes dos .autores, ou as fontes utilizadas. 

VIJT. . .. figurativa, para se obter obra nova. 
JX. A reproducção de obra de arte ... 
Art. 672. E' susceptível de cessão o direito, que assistP. . 

ao autor, de ligar o nome a todos os seus productos intel-. 
Jectuaes. · · · 

§ J. • Dará Jogar á ... 
§ 2.• O autor da usurpação, ou substituição, será, ou

trosim, obrigado a ... 
ArL. 673. Não firmam direito de autor, para desfructar 

a garantia da lei, os escriptos por esta defesos, que forem 
por sentença mandados retirar da circulação. 

Art. 67-1. ... a outrem, sem outorga ou acquiescencia 
deste, além de perder, em beneficio do autor, ou proprietario, 
os exemplares da reproducção fraudulenta, que se apprehen
derem, pagar-lhe-lia o valor de toda a edição, menos esses 
exemplares, ao preço por· que estiverem á. venda os genuinos, · 
nn em que forem avaliados. 

Paragrapho unico. Não se conhecendo o numero. , . 
Art. 675. · ... e remunerada, uma obra impressa coro 

:fraude, será solidariamente responsavel, . com o editor, nos 
termos do artigo u·:ltecedente; e, se a obra fôr estampada ·no 
estrangeiro, responderá como editor o vendedor, ou o ex
positor. . 

Art. 6i7. O autor, ou proprietario, cuja obra se repro
duzir fra1:1d'ulentamente, poderá, tanto que o saiba, requerer 
a apprehensão dos exemplares reproduzidos, subsistindo-lhe 
o direito á indemnização de perdas e damnos, ainda que nenhum 
exemplar se encontre. • . · 

Art .. 678. Para desfructar o seu direito. o autor ou pro
,PI'lcLario da obra divulgada por typographla, lit.h'ographiaa 
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:.:-ravura. moldagem. ou qualquer outro ~~·,;tema de l'l'llt'Oduc•;il:J, 
depositar:í. com destino ao registro ... 

Paragrapho unico. As certidões do l'l'gistro induzem a 
propriedade ... 

Dos direitos rcaes sobre as cousas alheias 

Art. ôi\1. 
YI. As rendas CXLH'essamenLI' con~tiLuidas sohr·~~ immo-

''(~ is. Ar·t. liSO .... :;1í SI\ adquit'ellr enrn a tr·adie•;ilo. (Ar-
tigo !12ti.) Art. liSI .... entr·e vivos só s1~ adquirem depois da tran-
sel'ipção, nu da inser•ip•;ão, no l'egistr·o JH'Cdinl, dos l'eferidos 
ti tu los (at·ts. r.a.l, 11 • .1, e 85'i), salvo o,; ca:;os neste coclig-.:1 
expressos. Ao art. li82, suppri mam-sc . do artigo as valavras «os 
d•:mais at•! final». ~ 

Paragrapho unico. Ttecli,ia-se assim: 
Paragrapho unico. Os impostos que rccahem sobre prc

dios transmiLtcm-sc aos aclquircntcs, salvo eonstando da cs
eriptura :.is ecrtidões do recebimento pelo fisco dos imposto~ 
devidos c cm caso de venda em praca até o cquivalento do 
prer.o da arrematacfto. 

• Art. 683. Dtt-sc a emphyleuse, aforamento, ou empra.-
zamento, quando, por acto entre vivos, ou ele ultima vontade, 
o proprietario atll'ibue a outrem o dominio util do imrnovcl, 
pagando a pessoa, que o adquire, I) assim Re con~l.itue ern
phyteuta, ao senilot·io dire.cto urna ]lensão, ou .t'tJr.•o, annuul, 
certo c . iuvariuvel. 

Art. G84 .... c como tal se rege. 
Art. 68G. Supprima-se. 
Art. 687 .... ordem estabelecida a respeito do~ alloclinol:l 

neste codigo, arts. :1. ô07 a 1. 623; .•. 
Art. 689. O cmphyteuta, ou foreiro, não pódc vender 

nem dar em pagamento o domínio util. .. 
· Art. 690. Compete igualmente ao foreiro o direito do 

prr.l'eeencia, no easo de. . . :í. mesma obrigacão i rnposta, em 
·semelhantes cireum~tancias, ao foreiro. · 

Art. G(ll. Se o empl1ytrmta niLO cumprir· o disposto 110 
nrt. G80 ..• havendo do ndquircntr. o predio pelo preço da 
acq u i.s.i cão . 

.Arl .. li(l2 .... se outro nü.o se l.iver.· fixado 110 Litulo da 
aforam eu to . 

.Art. 693. . .. ; púrJe, em Lar.s casos, por•!m, abandonal-•J 
ao senhorio directo, e, independentemente do ·seu consenso, 
fazer inscrevet· o acto de rr!nuncia. (Art. (i!J7;.) 

E' annuncíada a vrJlar,:fio da l~rnenda ao ar!.. G91. 

o Sr. Presidente -.~fio h a mais nur.ocro no recinto-•. Vou 
rrir.r.dar··r,r·oc~dei: á ch.af!lada. · ·'' · 
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Procedendo-~,, ;í chamada, vct·ifi<)n-~e n au~rnein bjos 
81's. Tnd i o do Bl'nzil, 'l'nvni'C'~ de Lyra, Au gnsto de VaseoncelliJS 
Jo~11. i\lmtiuho, i\letello c Viel.ot•ino l\lonlr~it·;y (ü.j 

O Sr. Presidente - llesponderam à chnmnda apenas 31. 
81·~. 8cnadol'cs. 

:'\fio hn 111111\f'l'n: l'ien ndindn n. votn(,'i\o dn emrmr!a a'l 
:\I' L. (i\ 1.\ • 

COi\'\'Ei\'10 Ei\"1'1\E OR llRT.\DilR IJE í\111\.\S C;EH.\1"'! E ESI'll1!1'0 
S.\NTO 

Di~eu~·são unicn da pt·oposição ria Cantm·a do3 Depul.aidos 
n. JúO, ele 1!112, appt•ovanuo o eonvenio celebrndo em J3ello Hr)
,t·izonlo, a :l8 de dczcmbt·o ele .Hill, entre rJ g;ovl:l'tlCJ do J~'ll.ildo' 
de !\tinas Geraes c o do ]~spit•iLo-StHt 1;J, para ,,o.itu:.ilo da qut,s
li:ío do limiles ·CinLre os mesmos pendente. 

Ad indn a voCação. 

biCllNI)A AO IJI1; .roEU~ NO\'AilR DE SOLJ7.A C,\n\'ALHO 

2" cliscussã<:~ dn proposieão cln Gamam clo3 Deputados 
n. Hí:1, de l!Jl~. nulot.·iznndo o Peesidenle da H.epui.Jliea a tion
eedet.' ao bnelnu·eJ .iosé Novnes de Souzn O::n'v~tlilo, l\liniEI.t·u 
do Supru11w T!'ibunal Militnt', urn IHlllO ele licença, com ot''
dennclo do enl'go, pnt.·a LrnLnmeulu t.le snud•; rlllt]:) llte él'I!Yi•'t', 

,\ri intla n voLnerw. 

O Sr, Presidente - Nnrln mnis l1nvrmlo n l.l.'ni.nt·, vnu 
levou tn t' n. 'sessã'O, 

Designo pnt'tl onlem cln din. rln seguinle: 

Oonl.inuacão da votação em 3". discussão da proposição 
d1t Gamara dos DepuLndos n. 1, de 1902, decr'eLaüdo •o· Godigo 
Civil Braziloiro (com parecer da Omnm.issão Especial sobre 
a.~ emendas aprescnlaüas c o{{erece111do orilms é valo em se"' 
11amdo elo S1·. 11I oniz F1·ei1'e). 

Votação cm discussão un,i.ca da proposição da .Gamara .dos 
Deputados n. 150, de HH2, approvando o convenio c·elebrado 
l)lll :Bello Horizonte, a -18 de dezembrO' tle. I9H; entre o GO-" 
verno. do EsLOJdo de Minas Geràes. e o do EsPiriLo~sanLó, para 
Sto,luçiio ela quesLiio de limites entre os mesmos . pender!ll:é 
'(~OrTb parecer {wJoravel da Oommissão dd Oonslilu'iÇúo e Di-'" 
Jilornacia). 

VoLacúo em 2" discussão ·da prdpósicão :da Óamarà dos 
Deputados n. 158, de 19-12, àtitorizarido o Presidente da Repu-" 
blicn a cone~eder !IIO< bacharel .José .N>ovaes de Souza CarvalhCi; 
·MinisLro do Supremo Tribunal Militar, i:írti !lltino .de licença,. 
com ordenwclo do cargo, para tratamento :de saude .'onde lhe 
convier (com parecer favor·avel da Oommissão de Finanç·as), 

Lcvnnt,n-sc 11. scssiio ÍIS H hor'n;; e !5 minuto,;, 

1.' 
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f 76• SESSXO, EM 19 DE Dlll~~RO Dll: t l)t~ 

PHESIDgXCI:\ DOS E\f\8. FEf\llEif\A CHAVES, :1° 8ECHETAnl01 g PJ~ 
NHElf\0 Mi\CHADO, Vl'CI)~PliESIDI:.í'lTllJ 

A' J hOI'a da tarde, presente numero legal, abre-se a ses
. são a ql,le concorrem os Srs. Pinheir,1 1\~uchado, Ferreira Ch::t
ves, Araujo Gó~s. Pedro Borges, Canchdo · de Abreu, Gabriel 
Salgado, Arthur Lemos, Tnclio do Brazil, Lauro Sodré, Urbano 
Santos, Mendes de Almeida, Francisco Sá, 'l'avares de Lyr~. 
Cunha Pedrosa, Walfredo Leal, Sigismundo Gonçalves, RI
beiro de B!'iLo, Guilherme Campos, Oliveira Valladão, Luiz 
Vianna, Nilo Pcçanha, Sú F1·~ire, Bueno de Paiva, Bernardo 
Monteiro, Feliciano Pcnna, Alfl'edo JJ]llis, Franci'Sco Glycerio, 
Leopoldo ele Bulhúcs, Braz Abrantes, A. Azercdo, Mctcllo, 
.José MurLinho, Generoso Marques, Alencar Guimarães, Fclippe 
Schmidt, Hercil i o Luz e Victorino Monteiro (38) 

Deixam de comparecer com causa justificada os Srs.: 
Silvcrio Ncry, .Tonathas Pedrosa, José Euzebio, Ribeiro Gonçal
ves, Gern.sio Passos, Pires Ferr.•eira, Thomuz Accioly, Antonio 
de Souza, Gonçalves Ferreira, Gomes Ribeiro, Raymundo de 
Miranda, Coelho c Campos, José Marccllino, Ruy Barbosa, Be·r
nardino Monteiro, Muniz Freire, João Luiz Alves, Lourenço 
Baptista, Francisco Portel la, Augusto de Vasconccllos, A! cin
do Guanabara, Campos Salles, Gonzaga ,Jayme c Abdon Ba
ptista. (23) 

E' lida, posta CJ? discus.são e, sem debate·, approvacta a 
acta da sessão anterior. · 

O Sr. 2" Secreta:rio,servindo de io, lê o scsuinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. 16 Secretario da Gamara dos Deputados, de 18 do 

corrente, commun icando ter sido adoptado o substitutivo do 
Senado á proposição da mesma Gamara n. 73, de 1896, exce
pto algumas das iSuas disposições. - A' Commissão de Finan
ças; 

Outro da mesma proccdencia., rr.mettendo um dos auto
graphos das reoSOiuçõe:s do Congres,so Nacional - sanccionadas 
abrindo o credi~o necessario para o pagamento de 200 guardas: 
para a l'epre:ssao do contrabando na-; fronteiras do Rio Grande 
do Sul;, c concedendo nmnisf.ia aos implicados nas revoltas do 
Ba.t.alhao Naval c da esquadra, nm 1910, e aos civis e militares 
que se enYolvcram nos acontceimentos que se dernm nm Ma
náos. nm ontnbro do mesmo nnno.- Arch.ive-se. 
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O Sr. 3" Secretario, servindo de zo, procede á leitura dos 
scg-u in los 

PARECERES 

N. 496-1912 

illedacçúo final do Jil'aieclo do Senado n. 7!i, de UJI':!, snbsU
tntivo ria 1l1'0Jwsü;l1o da Cam.w·a n. 48, rle 1.907, (}11'! manda 
tlesw·,·unclwr ns rm{m·nu:l'ros-m.61·cs (/1'arlnados r,ne ti·ve
rem mais rlr: llO annos de sr:rviço c rlá outras p1•ov·iclancias. 

O Congl'csso Nacional cler.r•of.n.: 
A·rtigo unico. Os enfermeiros-móres graduad'O·S em zo te

nentes. que tiverem 20 annos de bons serviços. perceberão as 
vantagens pecuninrias do re;,pectivo posto e demais regalias 
comra R o effect i vos fossem; revogadas as disposicões em con..: 
lrario. 

Sala clns Commiss/leii, Hl do dezembro de 1912.-. Wal(redo 
Lcal.-Olivrdl'tl Va/lCidtia. 

• ·Fica :;olwe a mesa para ser discutido nn sessão seguinte, 
!lt•poi.~ dc puhlicado no Diaria rf,o Con(Jresso. 

N. IJ07-1912 

A p.roposic:.ão da Gamara dos Deputados n. 12, de 1!l11, re
levD. a nena de commisso em que incorreu o CJontributnte do 
montepio dos funccioJ;Jarios publicas Dr. João Pereira de.Aze
vedo, nara o fim de Rercm as suas filhas DD .. Amelia e Pareia 
T-co:poldinn do Ar.cvedo admittidas á perccpoão da pensão que 
lhes couhm·. 

Os documentos ,juntos á peticwo deferida nela outra casa 
'do Cong-1·esso, ·nos Lermos da trn·esente proposição, fazem certo 
que trJo nne das requerentes concorreu sempre com a· mai<lr 
;.tontunliclarle pnra o montenio do qual ern contrihuintc desde 
(1 r.omer..o {lesse instituto em favor de suns iluns filhas. soltei
J•as. deixando·. norém, .cJe satisfar.er a contribuição ao terceiro 
trimestre de Hl06, por ter cabido enfermo de molestia lon~a 
que o reteve doente dons me1.es, fallecendo pouco tempo de
PO·is com n idade de 82 annos. 

A. Commissãto'. considernndo que são procedentes as allt\
gacões aoresentadns nelas supplicantes, é de parecer que seja 
apprm·ada a proposição. 

Rala daR Commissões. 18 de do1.embro de 191.2. - Feli
r.ümo l>enna. Presidente.-Urbano Santos.-JJ.u.eno de Pat?Ja.-
'favai'CS de L1fl'a.- A .. A::r.rcdo. Victorino Monte1:ro.-L. de 
1111Tltõc.~.- F. Gluce?·io. · · · . . .. . 
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PHOPOl'!JÇ,\0 0.\ CAMARA DOS 'DEPUTADOS N. 12, DE j !li:!, A QUE ~li': 
HEFERE O PAHEC!lrt SUPHA 

O Congre~so Nacional decreCa: 
Ar I.. J ." Fiea relevada a pena de crommisso em que incor

reu o eontt<ibuinte do monte!)io dos funccionarios publicas 
DI' .. João· Per·eirn. de Azevedo, cx-delegaclro· ele hygienc, para o 
fim de serem suas l'ilnas ~olt·e.jras DD. Amclia J"eopoldina. de 
Azevedo e Pareia Leopoldina ·de Azevedo aclmittidas tí per•ce
pção da ,p-ensã!o- que lhes couber, descontadas as conLribuioões 
ntrnzadas. 

Art. 2.• Revogam-se as .disposições em contrario. 
. Camara ·elos Deputados, 1.1. de junho de :19:11. - Sabino 

Bar•1•oso Jun:ior, Presidente. - Estacio de Albitq?.terqne Coim
bra. i" Sec:r-et.ario. - Antonio S'imeão dos Santos Leal, 2" Se-
crctm·io.- A imprimir. · 

N. 4.98 -19•12 

A Commissão ·de Finanças, tomando conhecimento da re
somção da Camara negando seu assentimento :i emenda dlo 
Senado autorizando r, concessão de seis mezes ·de licença, rup;e
nas com ordenado, run bacharel Manoel Durval, substituto do 
.iuir. federal na Bnhia, é ~ pm::ecer que a mesma emenda seja 
mantida. 

Sala das Commissões, 19 de dezembro ·de :1.912. - Feli
ciano Penna., Presidente.-Tavares de Lyra, Relator.- Victo
rino Montei1·o.-A. A:;eredo.-Urbano Santos.- L. de Bulhües. 
F. Glycm·io. 

E~I~N"DA DO SENADO Á PROPOSIÇ}~O DA CAMARA N, 93, DE 1912, A: 
QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

Onde se diz: «com todos os vencimentos» diga-se: com 
ordenado. 

Gamara dos Deputados, 23 de setembro de 19:1.2. - Sabino 
Barroso Junior, Presidente. - Raul de Moraes Veiga, :t• Se- · 
cretario interino. - Juvenal Lamartine de Faria, 2• Secre
tario interino.- A imprimir.· 

N. 4.99-1912 

A Commissão de Finanças, tendo examinado as emendas 
·apresentada.s á proposição da Camara dos Deputados sob n. 110, 
de 1912, fixando a despeza do Minis'terio da Marinha, é de pa.,. 
recer que sejam approvadas as seguintes e unicas emendas:· 

Onde convier, accrescente-se: 
· «Fica o Poder Executivo au.torizado a mandar praticar a 

bordo dos navios de guerra estrangeiros 25 officiaes e 15 . . 
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nmchinisl....'ls ela nossa marinha, obtendo para isso a devida per
missão dos respectivos Govemos. 

Art. L" Restabeleça-se a verba 16 «Classes inactivas,, na 
importancia ele 2. 293:823$515, que deverá ser eliminada do 
orçamento da Fazenda. 

Opina. lambem a Commissão que sejam tambem appro
vallas as seguintes: 

A' .l'Ubl'ir:a :1." - Pnm representação do Ministro, em vez 
'de 12:000$, diga-se: :2/1 :000$, de conformidade com as leis 
n. 2GO, ele 20 de dezembro de 1891< e n. 2. 5~~. ele 4 de janeiro 
de i!H2, art. 12 .. 

Ao n. 19, do art. 1• - augmentada ele 300:000$, para 
ultimar a construcção do monitor i.llaranhúo., 

Sala das Commissões, 18 de dezembro de 1912. - Feli
C'iano Penna, Presidente. - A. A:eredo, Relator. - F. Gly
ce1"io. - Bneno de Paiva. - Tavares de L'ura. - V·ietorino 
;llonte'iro.- L. de Bnlhões.- Urbano Santos.- A imprimir. 

N. 500- 1!112 

'A proposição da Gamara dos Deputados n. 131, deste anno, 
autoriza o Governo a abrir ao Ministerio da Fazenda os cre
dites especiaes de 1.182:829$140, papel, e 177$777, ouro, para 
pagamento de dividas de exercícios findos, relacionados, de 
conformidade com o § 2• do art. 3·J da lei n. ~90, de 16 
ele dezembro de 1897. · 

Estes credites foram solicitados pela seguinte mensagem: 
Srs. Membros do Congresso Nacional - Transmittindo

vos as inclusas relações de dividas de exercícios findos, or
ganizadas pelo Ministerio ela Fazenda, de accôrdo ccim o § 2• 
rlo art. 31 da lei n. 490, de 16 de dezembro de 1897, rogo 
vos digneis de conceder a necessaria. autorização paro. a aber
tura, ao mesmo ministerio, do credito de L 182 :829$HO, papel, 
e ·177$777, ouro. ·afim de occorrer ao pagamento das referidas 
dividas que assim se discriminam por ministerios: 

Ouro 
Da Justiça e Negocias Interiores 
Do. Marinha .................... . 
!)a Guerra ............. , ....... . 
Da Viacão c Obras Publicas ...... . 
Da Agricultura, Industria e Com-

mercio ..................... · 
Dn Fazenda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177$777 ----

Papo! 
246:210$059 

30:286$857 
30~ : ~82$80i' 
208:118$710 

281 :61-i$119 
112:1'16$594 ------Tolnl .................. 177$777 1.182:829$140 

Rio de Janeiro, /1 de setembro de 1912, !H • da Indepen
dencin e 24• da llepublic.a. -Hermes R. da Fonseca . 
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'A' vista da mensagem, acima lran~cripta, e da respectivO: 
exposioão de motivos, a Cnmnr:x dos Deputados approvou o 
pro.ieclo proposto pela Commissão de Finanoas, concedendo os 
referidos ct·cd i los. 

Esta Commissão tambem, por sua vez não tendo motivo 
para discordar elo voto da outra Casa do Congresso em re.
Jaoão ao mesmo assumpto, é de parecer que seja adoptada a 

. proposioilo. · 
Snla elas Commissões, em 18 de dezembro de 1912. -

F'eliciano Penna, Presidente. - L. de Bulhões, Relator. -
Urbano Santvs. - F. Glyce1·io. - Btteno de Paiva. - Tavares 
de· Ly1•a. - Victorino Monteiro. 

PROPOSIÇÃO 0;\ ,:AMAilA DOS DEPUTADGS N. 1.31, DE 1012, A QUE 
SE REl'ERE O p,\f\ECER SUPfiA 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado a 

abrir. T1Clo l\finistcl'io da Fazenda, os creditas especiaes dl' 
1.182:829$1-10, papel, e 177$777. ouro, para occorrPr ao paga
mento de dividas de exercícios findos, relacionadas de conf'•)t'-· 
midade com o § 2• do arl .. 31 da lei n. 490, de 16 de dewrqhrq 
de 1897; revogadas as disposioões em contrario, 

Camara dos Deputados, 14 de novembro rte 1 !) t 2. -- 811-
bino Barroso lunior, Presidente. - Antonio Simeão dos San.!.·?S, 
Leal, 1• Secretario. -. -. Raul de Morqes Veiaa1 2• Se~ret.ario, 
A impri.mir, -

N. 501-1912 

A' Commissfio de Finanças foi presente a propo,siçfio da 
Camara dos Deputados. n. 169, deste anuo, autori:r.ando o Go
-verno a abrir. pelo -1\finislerio da Fazenda, os creditas sup
nlementares de 359:055$900. ú de 3:808$, este á verba 19", e 
aquelle á. verba 18" da lei n. 2.544, de 4 de janeiro ultimo, 
para dar cumprimento ao art. 97 da mesma lei. 

Esses creditas foram solicitados por mensagem de 14 de 
agosto de 1912, a qual se acl1a acompanhada da exposioão de 

·motivos c de uma demonslrn.r.ão õo credito necessario para 
occorrer a taes despezas. - . 

Esta Commissão. de accôrdo com o voto da outra Casa do 
Congresso, onina l'ela concessão dos mesmos creõitos. acon
selhando ao Senado q1le approve a 'proposi~.ão da Camara. 

Sala das Commissões, 18 de de:r.embro de 1912. - Feli
ciano Penna. Presjdente. - L. de Bnlluies. Relator. - F. Glu-
r.erio . . - Bum:o rlc Paiva. Tm,a·res de h·;ra. -. Y~c(.q,rino. 
Monte1ro. _ , · . ~-·--' 
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PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. :1.69, DE :!.9:12, A QUR 
SE REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo un~co. E' o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministerio da Fazenda, os creditas supplementares de 
359:055$900 e de 3:868$, este á verba 19• e aquelle á verba 18" 
da lei n. 2.54.4, de 4 de janeiro ultimo, para dar cumprimento 
o art. 97 àa mesma lei; revogauas as disposiçõec; em contrario. 

Camara dos Deputados, 29 de novembro de :1.912. - Sa
·bino Barroso htnio1•, Presidente. - Antonio Simeão dos Santos 
Leal, 1° Secretario. -Raul de M.oraes Vei(la, 2o Secretario. 
A imprimir. 

N. 502-1912 

A Commissão de Finanças, considerando que .o credito 
extraordinario àc 7:659$500 de que trata a proposição da 
Camara dos Deputdos n. · ;·s. de 19~2. c para occorrer ao paga
mento, em virtude de sentença judiciaria, a Francisco de Sá 
Brito, é de p:trecer que a mesma proposição seja dada para 
ordem do aia e approvada. · 

Sala das Commissões, 1S de dezembro de 1912.- Feliciano 
Penna; Presidente. - L. de BulhCes, Relator. - Vrbano 
Santos. - Bueno de Pa~va. - r. Glycerio. - Tavares de 
Ly1•a. -. Viatorio Monteiro. 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DCS DEPUTADOS N. 178, DE 1912, A QUE 
SE REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Presidente àa Republica autorizado a 

abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito extraordinarlo 
de 7:659$500, afim de attenG.oer ao pagamento devido a Fran
cisco de Sá Brito, em virtude de sentença ,iudicir.ria; revogadas 
as disposições em contrario. · 

Cai:nara dos Deputados, 6 de dezembro de 1912. - Sa
bino Barroso lunior, Presidente. - Antonio Simeão dos S'a.1to.~ 
Leal, 1° Secretario.- Rattl de Moraes Vei(Ja, 2a Secretario. 
A imprimir. 

N. 503 -· 1912 

A Commissão de Finanças, tendo em vista a exposição de 
motivos e mensagem do :Sr. Presidente d'a Republica, adeante 
transcriptas, é de parecer que seja approvada a proposição da 
Camara dos Deputados n. 179, de 191.2, autorizando o Governo 
a abrir. pelo Ministerio da Guerra, o credito supplementar de 
1.64:671$378, para: pagamento, no corrente exercicio, de 1.QO 
operarias extraordinarioSj ~ tÇI sery~p:tes do Ar~enal çle Guerra 
desta Capital. · 
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EXPO.SIÇÃO A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA ? 

. ~r. Presidente da Republica - A lei n. 2. 544, de 4 de 
J.anetro do corrente anno, em seu art. 25 :d'ispõe: 

«O Governo poclert1, na vlgencia desta lei, augmentar o 
quadro dos operarios do Arsenal de Guerra desta. Capital po
dendo acabar com a distincoão entre o:fficiaes ele I • e 2• ciasse 
easo julgue conveniente, desde· que tenham sido installados os 
novos machinismos e quando for julgado necessario o referido 
-augmento para o serviço das officinas ampliadas ao mesmo 
m·senal, correndo a respectiva despeza pela tabella 14", sub
rubrica - Arsenaes, deposites e fortalezas.» 

Tem por fim essa disposição passar para o quadro effl:i
ctivo operarias que se achavam trabalhando haviá longos annos 
como extraordinarios, sem nenhuma garantia e com a constante 
ameaça de uma despeza forçada por falta de ·recursos orca
mentarios, o que acarretaria os maiores prejuízos para o ar
senal', tornando improfícua sua existencia com a desorganiza
ção brusca de todos os seus servioos. 

Não ha duvida que a lei em·questão veiu remediar alguns 
·males, normalizando a situação em que ha muito se encon
travam não só os alludidos operarias como o proprio esta.:. 
belecimento, mas veiu crear sérios embaraoos porque, deter
minando que a despeza resultante da inclusão desses operarias 
no quadro •cJio pessoal effectivo corresse• po1• conta da ru
brica H.n - ·Material - sub-consignaoão 14", que se destina 
exclusivamente, e sem margem de especie alguma, a despezas 
imprescindíveis e inadiaveis, sem dotai-a, como havia feito 
em relaoão ao guarda do deposito de polvora da ilha do Paiva, 
deixou-os sem os necessarios recursos. 

Deus projectos de lei foram apresentados á Gamara dos 
-· Deputados para o effeito· desses pagamentos, sob ns. 56 e 58, 

o primeiro mandando incorporar ao quadro dos operarias do 
Arsenal de Guerra alludido WO operarias e 10 serventes e o se
gundo autorizando a abertura de um credito de 150 :OQO$ para 
esse fim, proj-ectos esses que ainda não tiveram solução. 

Nestas condioões, torna-se necessario pedir ao Congresso 
Nacional, de accôrdo com a demonstração annexa aos inclu~os 
papeis, o credito especial rd'e 164:671$378, para 100 operar.ws 
extraordinarios . e 10 serventes que por foroa rd1o estabelec1do 
no citado artigo foram conservados naquelle arsenal. 

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1912,_:_ Vespasiano 
'Gonçalves de Albuque1•que c SiLva. 

'Sala das Commissões, 18 de dezembro de 1912.- Feliciano 
'Pen'na, Presidente.- Victo1•ino lilon;teiro, Relatol'.- Tavares· 
de liura.- Bwmo de Paiva.- F.-Glucerio.- Urbano Santos.
A. A.:r.rcdo. 
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Mensauem a que se 1'e(e1•e o 1Jarece1· sup1•a 

Srs. membros do Congresso Nacional - Transmittindo
vos a inclusa exposição que me foi apresentada pelo Ministro 
de Estado da Guerra sobre a necessidade de se abrir ao res
pectivo ministerio o credito d'e 104:671$378, para pagamento 
de '100 operarias extraordinarios e 1 O serventes do Arsenal 
de Guerra desta Capital, os quaes, por força do disposto no 
ar·t. 25 da lei n. 2. 51L4, de 4 de janeiro do corrente anno, 
foram conservados naquelle arsenal, rogo-vos digneis conceder 
ao Governo a precisa autorização para pOr em pratica as pro
videncias nella indicadas. 

Rio 1d'e Janeiro, 16 de outubro de 1912, 91• da Independen
eia e 24• da Republica.- Hermes R. da Fonseca. 

PliOPOSIÇ,\C• lU C.\~IAIU DOS DEPC'7Aõ:OOS N. 179, DE 1912, A Qt:E 
SE REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministerio da Guerra, o credito de 164 :17'1$378, supple
mentar ú verba 5" - Arsenaes, Deposites e Fortalezas, - do 
art. 18 da lei orçamentaria vigente, para attender ao paga
mento, no corrente exercício. de 100 operarios extraordinarios 
C! iO serventes do Arsenal dé Guerra desta Capital; revogadas 
as disposições em contrario. 

Gamara dos Deputados, G de dezembro ele i9i2. - Sabino 
Barroso Jun'i01·, Presidente. - Anton1:o Simeão dos Santos 
Leal, i• Secretario. -Raul de Jlloraes Veiua, 2" Secretario •. 
'A imprimir. 

N. 504'-'1912 

A proposição da Gamara dos Deputados,n. 183,de 1912,auLo
riza o Governo a abrir,pelo Ministerio da Fazenda,o credito ~x-
1,raordinario de i :883$360. para nttender ao pagamento devido 
:'1 D. Margarida de Azevédo Maia, e outros, conforme foi de
precado pelo Juiw Federal no Estado da Parahyba. 

A Commissão de Finanças, considerando que o creqito so
Jicita'Clo por mensagem de 21 de agosto de 1911 é d~stl!l~do. a 
occorrer ao pagamento, em virtude ele sentença· ,]udwmrra! 
aehando-se, além disso. o precatorio em boa e devida fórma, u 
de [Jarccer que seja approvacla a proposic;.ão . 

. Sala da>; Cornmissões, 18 de dezembro de HH~. - F•;
Uciano Penna. Presidente. - Ul'bano Santo,~.·Relator. -· J• • 
(;[JJcerio. - Jjn.:no da Pai'Va. - Tavares de Lyr_a. --. .Victo~#u~ 
!Jlonteiro. -L. ele Bulhões. ,..-- A. A;:ereclo. · , 

... - -. - - "'I. - • --

• 
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PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPU'; ADOS N. 183, DE 1912, A QUE 
SE Rl~I'ImE O PARECim SUPRA 

O Congresso Nacionol resolve: 
Artigo unico. Fica o Põder ExocuLivo autorizado a abrir 

pelo Minislerio da Fazenda, o credito extraordinario dé 
1:883$300, para attencler aos pagamentos devidos.a D. Marga
rida de Azevedo Maia, Drs. Adolpho Cos'ta da Cunha Lima 
J!'l'ancisco Dias Cardoso Junior· c Matheus Augusto de Oliveira' 
conforme foi deprecado pelo Juizo J!'ederal no Estado da Pa..: 
rahyba; revogadas as disposiçües em contrario. 

C amara dos Deputados, G do dezembro de 1!H~. - Saúino 
Bar1'oso htnio1·, Presidente. - Antonio Sirneão · dos Santos 
Leal, ·i• Secretario. -Raul de Moraes Veiaa, 2• Secretario. 
A imprimir. · 

N. 505-1912 

A proposição n. 189, deste anno, autoriza o Poder Exe
cutivo a abrir, pelo Ministerio da Fazenda., o credito extraor
dinario de 19 :G00$1d5, afim de restituir aos Drs. Carlos Bal
bino Dias c Manoel Lourenço Dias, os direitos de transmissão 
de propriedade, naquella importancia; que indevidamente lhes 
:foram cobrados, conforme deprecml ·o Juizo Federal no Es
tado do Maranhão. 

Como se vr:, trata-se de sentença do Poder Judiciaria, 
passada em julgado, verificando a Commissão que a carta pre
cataria, passada a favor daquelles doutores, tem os requisi
tos legues, e, por isso, opina pela approvacão do projecto. 

Sala das Commissões, 18 de dezembro de '1912. - Fe
liciano Penna, Presidente. - Urbano Santos, Relator. - F. 
t:;lucerio. - Bueno de Paiva. Tavares de Lyra. - L. de 
Bul!~eões. - A. A:eredo. · 

PROPOSIÇÃO DA CAMAHA DOS DEPUTADOS N. 189, DE 1912, A QUE 
SE Rlli'ERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo 1\Iinisterio da Fazenda., o credito extraordinario de 
19:600$415, afim de se restituir ao Drs. Carlos Balbino Dias 
e Manoel Lourenco Dias, os .direitos de transmissão de pro
priedade, naquella importancia., que indevidamente lhes fo
ram cobrados, .conforme deprecou o Juizo Federal no Estado do 
Maranhão; revogadas às dispocões em contrario. 

Camara dos Deputados, 6 de dezembro de 1912. - Sabino 
Ba1•roso Junior, Presidente. -· - Antonio Simeão dos Santos 
.Le!Jl. 1•. Secretario. - Ran~ de Moracs 'Veiaa, 2• Secretario., . 
'A lU'I.'{I'rlJll'ir: .. 
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N. 506-1912. 

A .proposic;.i:Lo da Gamam dos Deputados n. 190, de ~912, 
que uonc:oclo a .D. Virginia Bello de Andrade, vi uva do Cirur
g·ifto denLista uonLrnctaclo, capitü.o-tenonte honorario Dr. Fran
cisco Helio de Andrade, e seus 1'ilhos menores, a pensü.o de 
monLopio e meio soldo da graduur;ão ele -L • tenente, está ampa
l'atla pc•lo seguinte pnl'acot· da Cornmissão do Finanças da
quclla Casa do Congr·esso: 

D. Virginin. Bello de Andr·ado, viuvn. do capitão-tenente 
l!OilOl'lll'io, drm·giüo-dentista Dr. Ft·ancisc~o Bello de Andrade, 
eoul.t·acl.ado pum sol·vic.os pt•ofistiiOitacs 1111. Armada, nllcgando 
Ler sou mat·iclo 'tict·vido ú Armada na qualidade do cirur
gião-dentista !JOilLL'actado, durante 2:J anno.s, solicita uma pen
.sf.í.o pnl'a a ·sua subsistc.ncia e do seus sete Jilhos menores, de
cl::mindo achar-se cm estado de miseria. A petição é instrui da 
por certidão da Superintendencia do Pessoal, comprovadora 
do tempo de serviço e ela qualidade do cirurgião-denti.sta Dr. 
Francisco Bel! o do Andrade. 

O cirurgif.í.o-dentista Dr. Francisco Bello ele Andrade 
serviu ,eofJccl.ivamente durante 23 atmos como cirurgião-den
tista contractado na Armada, começando com a graduação ho
noraria de pharmaceutico de t..• classe, guarda-marinha, e at
tingindo a ele cirurgif.í.o de ,,. classe capitão-tenente, o que 
comprovn. o valo r crescenLe'de seus serviços. e sua bõa condu
eLa no exe<·cicio do contracto. Atacado por pertinaz enfer
midade, continuou elle, não obstante, D prestar os seus rervi
'.iOS no sanatorio naval ele Friburgo, para onde foi destacado 
a bem de sua saude, n.lli vindo a fallecer no exercício de suaa 
funccões. Si o cirlll'gião-denLista Dr. Francisco Bello do An
drade perl.enccsse ao quadro ordinario da Armada, te-ria dei
xado ú sua viuva e l'ilhos a pensão de montepio correspon
dente ao seu posto e ao tempo de serviço, satisfeitas as re
spectivas contribuições para habilitar;ão. Como, porém, era 
elle do quadro exLranumerario, como contractado, nenhum 
direito assiste ú sua viuva e filhos à percepção das vantagens 
que• são. aLtribuidas aos herdeiros dos funccionarios publicas 
e militares. 

Entretanto, o facto de não pertencer o oirurgião-den
tisft.l. Dr. Francisco Bello de Andrade ao quadro ordinario, 
em nada diminue o valo~· dos serviços que prestou á Armada, 
e o longo prazo e continuidade do contracto, executado sem 
nota de desabono, dão áquelles serviços um caracter de VJe!l'
dadeiru normalidade: era como si o cirurgião-dentista Dr. 
Francisco Bello de Andrade fosse de facto um funccionario 
effectivo, indispen.sav-el para o serviço de saude naval. 

Si por um lado, a natureza especial do contracto, não im
punha ao cirurgião-dentista Dr. Francisco Bello de Andrade, 
os mesmos onus que ie·lle teria si pertencesse ao quadro ordi
nario, entre os quaes,. o dn. contribnic;lio para o montepio, por 
outro lado, limitava 0 exerciuio de·.sua liberdàde c o eml)'!'ego . 

. d_ç ~g'U' tgmpo, imfl'edi:ndo~o do 'consa!õrar-s9 ª Ç:J.ini~ c:tri! d~ 
•; ' . : . . 
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modo a poder anguriat· uma remunemção sul'i'illienLe para pet·
mittir-lhe legar á .sua viuva e sete filhos menor·es um pequeno 
pewlio que asse·gurasse sua subsistencin. 

Elle não podia perlencer ao quadro ordinario porque a 
esse tempo não exi.stia quadro de ei!'Urgiões-dentisLus da Ar
n:.acla; e o serviço a seu cargo era tão exhaustivo e absorvente 
que é elle actualmente exercido por .sei$ cirurgiões contracta-

. dos, por n.ssim o exigir o Serviço elo Saude Naval, sendo que 
o cl1ed'e ele Saude Naval propoz a. creação de um quádro ele t:3. 
Deste modo, tendo de aLLender· ::i. algumas centenas de clientes, 
de um modo continuo e ininterrupto, nenhum tempo podia 
sobrar ao cirurgião-dentista Dr. Prancisco Bello ele Andrade 
para exercer uma r:li.nica civil. Resultou dahi que, ao mon•et· 
elle, sua viuva e filhos i'icar·am em uma dolorosa situacão; 
nem tinham direito a uma pensão pelo tempo consagrado por 
seu marido e pae, ao servioo da Armada; nem contavam com 
um legado que• elle lhes deixasse proveniente de labores pro
fissionaes -civis, por não ter elle podido consagrar-se a esses 
labores, visto ser sua actividade absorvida. no serviço ela Ar
muda. 

E' esta uma situação que assim se caracteriza: um fun
ccionario qu·e consagra quasi toda sua existencia ao serviço 
do Estado no exercício de um contracto de 23 annos de duração 
e que ao fullecer não lega aos seus he•rdeiros o menor patri-
monio nem a menor subvenção. . 

Tal situação não parece .iusta. O cirurgião-dentista 
contractado capi-tão-tenente honorario Dr. Francis·co BeiJo 
ele Andrade não pócle, é certo, ser equiparado, paTa os e·fi"ei
tos do montepio e meio soldo, aos capitães-tenentes do quadro 
ordinario '(cirurgiões de 4" classe); mas tambem não é justo 
que um i"unccionario mesmo contractado, que serviu seguida
mente 23 annos, não possa deixar á sua viuva e· filhos uma 
pensão equitativa. 

Manda a equidade que, interpretando a legislação que creou 
as pensões e montepios destinados a amparar as viuvas e 
filhas dos funccionarios effectivos, se dê ao caso em estudo 
uma solução razoavel; solução tanto mais ju.stificavel por
quanto o. estado de P'enurin em que se acha a vi uva do cirur
gião-cientista Dr. F. Bello ele Andrade e 'seus sete filhos me
nores, é na vcrclade extremo, c que ella, cm vista do precario 
estado de ;saude e dos deveres que lhe impõe a maternidade, 
não póde recorrer ao trabalho que lhe seria pve·ciso executm· 
intensamente para angariar um mínimo de· subsi-stencia. 

A !Solução que parece mais equitativa e razoavel é ·a de 
attribuir à vim•a c filhos do c.il'urgião-dcntista Dr. F. Bello 
de Andrade uma l)Cnsão correspondente' a. um posto inferior 
á graduac.ão de capitão-tenente honorario, que tinha o reJ'e-

. I' ido cirurgião-dentista, por não poder ser elle equiparado in-
teiramente aos cn.pitãc,.;;-tcnt~nte:;. · 

.o\l>.(!im, a .Commissfi.o, rlefcrindo o r~querimento d-e D. Vir
gínia· :B'ello · de ~~ndrade, e irispi!lada no. 'sent1mento tia maisi .. ..... . -·- . -· .._....,.. ~ . - - --~ ·~ -·~ ·- - -- ·-·--- ·-.... --·· 
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inteira ,;,quiclnrle. apt·esenta :'L consicliJL'tu:ii.u da Gamara o se
guinl.f.• pt'O.ÍI~do du lei: 

O CongJ"es~o Nacional J.'I!Solve: 
A1·1.. J." E' concedida a D. Vit·giuia Helio de Andl'ade, 

viuva do '~ii'UI'i-\'ião-denl.isl.a eoni.I.'acl.ado, capit.ão-l.mwnLe l!o
nor·M·io, Dr. Ft;~Hicis~;o Hullo dt• AndJ·adf\ e seus J'ill!os meno
res, a j:.cnsão d1~ mout.cpio 1; meio ~oleio da graclun()ão ele 1" te
nente, correspondente a ~:3 anno~ de sul'vi,;o; re·vogaclas as cli::;
posi~~Ges em contrario. 

Sala das'Connni~~i)e,;, II dü oul.u!JJ·o'de H!l2.-ll'i1Jeiru Jun
queira, Presidente, veucido. - Jfr.mot~l lloriJa, llelal.ol'. -Jolio 
Shnplü:io. - Galet1o Cm·t•olhol. - :\.ulordo Cw·los, vencido. -
Ji'eli:r: Pacheco. - Outa,;io .\1 mi(JOIJeira. - Pereü·a Nunes. -
Hmnm·o Baptista, vencido. 

Esta Commissão, corwol'danclo eom os motivos expostos 
no douto p:we1eet· acima. trnnscript.o, aconselha ao Senado 
que nppi·ove n. pi.·opo.si~'ão. 

~ala das Comrnissões, I R de dezembt·o de '1\H~. - Ji'r:l·i
c'iano Prmna. Presidentr:.- U·rbano Santos, Relntot·. - P. Gly
cerio. -.- 1'a'l!ares de Lura, - L. de Hulhür:s. - A. A:.eredo. -
Yietorino Montdro. - JJneno de Paiva. 

PHOPOSIÇ.:\.0 DA CAl\IARA DOS llEPU'l'ADOS N. 1.00, DE 1!H2, A QUE SE 
RliWEHE O PAlll~Cim SUPHA 

O Cong-resso Nacional rcso.lvc: 
.Ail'L 1." E' conecclicla a D.Virt;inia Bc.llo ele Andrwd1e\ vi uva; 

do cirurgião-dentista c;onl.ractaclo, capil.ão-te:wntc honoral'io, 
Dr. Francisco Helio de Anclt·.adc, c seus J'ill!os menores, a.pcn
são ele monLcpio c mei.oi soldo da graclua()ão de 1" tcncnLc, cot',. 
respondente a vinte e ut"CS anuas de scrvico; revogrud1as as dis
posições em contr,ario. 

Gamara dos Deputados, ü de dczemlm.i ele J!H2. - Sl!
lrino Barroso .Tun:ior. Pt'esiclente. - Antonio S·i'lneiio' dos San
tos Leal, 1" Sccretado. - Raul de Moraes Ve-i(Ja, 2" Secre
tario. -A imprimir. 

. N. 507- 1912 

Disse o Sr. MinisLt·o ela Fazenda na cxposit;ã,o·, elo motivos 
'Cnviacla ao S!'. Presidente uJ,a Republica, e cm que fundamentn. 
a necessidade ela abcrtm·a elo credil.o supplemeniJtU' ele 
308:012$, que o saldo exisl.cnl.c na consignação para. porcen
tagens, di ar ias, passagens, etc., da verba :!2" - Piscal'i:.açlio c 
m.ais dcs}Je:.as dos irnpostos de consmno e de t1·ansporte ·-·- a:llo 
co:rrcntc exercicio, é de 2:088$, por terem sido autorizadas 
clespezas na importancia de 2. 078:312$ por. conLa. do credito de 
2.080:-íOO$, concedido no art. 93, da lei u. 2;5-í-í, td1c 4 de ja-

Vol. vm · ao 
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neir.ci ultimo; mas como h a pagamentos por cffccLuar na im..o 
portancia d0 31'1 :000$, conforme se vô da demonstração feita 
pela Directoria da Despeza Publica, torna-se necessn.rio para 
attender ú despeza com esses pagamentos, supprir de 308 :\!12$ 
a .referida consignaoão da verba 22". 

Nesse sentido o Sr. Presidente da Republica 'Cllirigiu ao 
Congresso Nacional uma mensagem, terud'o' n. CamaDa. appro
vado o projecto n. :1.03, dos to anno, conoeclenclo ·O credito. soli
citrudiO, proJecto com o qual ta.mbem estú ele aceôrdo ·esta Com
missão, e por isso é de parecer que o Senado •o approve. 

• • 
Sala das Conunissões, :1.8 1de dezembro elo :1.0:1.2. - Fel-i

ciano l~enna, Presidente. - Leopoldo de Bttlhcies, llekttor. -
Urbano Santos.- F. Gluee1·io. - Btteno de Paiva. - Tavares 
lle Lura. - Victp1·i1w Montei1·o. , 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPU'I'ADOS N. 11J3, DE HJ12, A QUE SE 
REFERE O PARECEI\ SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 

!Artigo unico. JPicn. o P.o:dcr Executivo auto1.'izaclo a nllr.ir, 
pelo Ministerio da Pazcncla., o credito de 308: 012~, supple
mentar :'L verba 22• do rurt. 93 da lei orçamentaria vigente, 
para ,attender tís necessidades dos SCit'Vi(;os que correm por 
aquclla rubrica; revogadas ,as disposições em contrario. 

. . 
Gamara dos Deputados, 6 de dezembro ele i!H:.!. - Sa

bino Bmoroso Jun'ior, Presidente. - Antonio Simeão âos San
tos Leal, '1 • Secretario. - Battl de Momes Veia a, 2" · Secre-
tario. -A imprimir. · 

El' novamente lida a rediacçwo do pro.iecto do Senado n. 79, 
Ido 19:1.2, que reguJ.ru a concessão de licenl}a aos funccio
narios publicos civis . da União c dá outras J)l'Ovidencias. 

E' approvada a seguinte 

EMENDA: 

'Art. 3.• Os funccionarios que substituírem os licenciados 
perceberão, apenas, além de seu ordenado, a gratificacão ·do 
substi tuido .· 

Paragrapho unico. Esta disposição serú observada cm 
todos os .c.asos de substituicão, de maneira que o substituto, 
em hypothcsc alguma, venha a .perceber mais do que o .. sub:
stituido., . .. ., , , ::c i .. ~L t.L ,,J "'\ 

o Sr Presidente ~ O proje(fto :volta .á .Cotmnissão de Ra-
da;ccão, : : · · 
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O Sr. Victorino Monteiro (rnov'irnento da atlenção)' 
Sr·. l'!·csident.e, n:tuito a contragos~o eu oecup:o a tribuna ne.s.Lc 
1pomento, pr1meu·o poi·que h a ma1s. de dez dws estou. sob uma 
mt.~nsa cr1se. de meus velhoS' padeeimcntos, e por isso, j:.t não 
o 111. IJu rnms tempo; em. segundo Jogar, porque venho des
ug~ra~ar-rne de uma o1'1'ensf!o que não rnç altingiu, que não 
aU .. mgm o Senado da. Hcpublwa, do qual inço parte, mas que 
umeamente attinge o apaixonado e eonfesso exeursionistu 
de infectas paragens e que demonstra a irr•esponsabilidadc 
absoluta de um degenerado dooprezivel. 

Sr. Presidente. venho clesaggravar-rne, 6 facto, e pcr\o 
deseulpas ao Senado e aos meus dignos pares si porvcnlm~a 
na enuneiacão do meu pensamento, na I'e[)ulsa de· um homcni 
digno exceder em linguagem até onde devíamos chegar cm 
J·cspcito c homenagem nos meus illustres eo!legas. · 

Sr. Presidente, quando se aventou essa questão de syn
dicato o de vendas de terras a 'esl~·angeiros, nunea imaginei 
que pudesse rser victima de ag·grE!Issões e invectivas de quem 
quer que seja: porque, Sr. Pr·esidcnte, não i'iz mais do que 
exercer uma ac~\ão legitima, pratiear~ um acto legal e moral, 
que tinha por fim unica e exclusivamente - não o interesso 
que pudesse auferiL· dahi - o seria o rnai,:; legitimo - mas 
pr·osta'L' um servioo ao meu paiz, obter o desbravamento ele 
uma região ineulta e desi:lonhecida, onde- até bem poueo tempo, 
reinava a mais completa h:;norancia, entregue ao mais absoluto 
abandono e miseria, sendo um :l'aeto normal a lei do mais 
forte, como .seu corte:io de violeneias, de soffrímentos, de crimes 
o iniquidados ele toda sorte. 

Aquclla populacão se aehava segr·egada da soeiedadc bra
r. i 1 eira, a sua extrema ignoraneiu tornava-a refraetari a ú. 
civilização c sua emancipação elos exploradores sem cscrupulos 
que frequentemente surgiam naquellas longínquas paragens. 
Isso valeu-me uma aggressão tão insolita, como inesperada, 
da parte de quem só tinha motivos para respeitar-me e aea
tar-me. A um inqualit'ieavel inte?"View, tão torpe eomo dos
preúvel, que rscu autor não teve a homb;ridade de reproduzir 
na Gamara elos Deputados, como ameaçara, respondi em vi
·brantC> e ener·gieo cliseurso em que eom a maior 1'mnqucz11 
oxrmz os factos .c cabalmente demonstrei a lisura do meu 
procedimento, que os homens sérios, serenos, justos c pa
triota;s julgariam inatacavel. A 9 do mez passado o meu gm
tuito aggressor respondeu a esse discurso e. até agora, apczar 
de d·ccorrer cerca de um rne·z e meio, não publieou a sua. 
répiica no Diario do Con(f?'esso, apeznr de instanlres provo-
r.:acücs que lhe dirigi desta tribuna. , 

Os resumos que consegui ler foram clefieionles e não me 
forneeem ·elementos para uma contradícta formal, (Jsmagad9ra. 
e a:mpla, eomo desejava. O Senado vac ver de que estofo o o. 
individuo que vou escalp.;:lar. . . . 

Eu ignorava a cxisl~cncia de tão iJ:!sjgnifieantc mdrv1 .. 
dualidade um monstro moral, corno verifrcarao os Srs .. Se
nadores é que podcr:.t ser classificado como um yerdade1ro e 
[·arirssímo caso pathologico, digno de ser exammado pelo~ 
;s~iQIJ,ti~tas. . • 
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Um. bello dia apresentou-se em minha casa, temerosa, 
conlil'a:feita e nfi'li~?ta, ~ma veneranda senho~a que, no meu 
lar, gosa de tanta mt1m1dade como se delle fizesse parte. 

Essa senhora vinha solicitar minha intervenção para que 
fosse abafado um processo a que estava respondendo o noivo 
de sua netinha. Soube· então que se tratava do filho do D1'. 
Sebastião de Lacerda. Procurei, imunediat.amente, um De
putado e politico do Estado do Itio, espirita superior, de sau
dosa memoria, que dei:Nou no Parlamento um traço luminoso 
de sua passagem - refiro-me ao Dr. Belisario de Souza. 

Eu não tinhn: reltwões que me au.torizassem a procurar o 
l)residenLe do Bstado do Rio, que era o Sr. Backer, mas por 
intermedi-o do Dr. Belisario .concorri para que fosse abafado 
o ·processo, que· tinha por causa um assassinato, p1-aticado 
com n mais requintada covardia. · · 

O Sn! Hl!:HCILIO Luz- V. Ex. teve o pago da acção quo 
praticou. 

O Slt. VJC'l'OlllNO 1\loN'I'mao -Mais Larde, recebi delle tmr
Lioipaçfio.du casamento e ele naseirnento de um l'ilho, mas nun
ca o conheci. Uma voz entrando no palacio elo Cal;tcte, depois 
elo estar na presiclencia o 1\'l.arechal Hermes, encontmi na casa 
eivil esse moço, que me i'oi apresentado. Antipathizei solemno
mente com essa croatura, mesmo porque me pareecu que em 
suas veias não corria uma gotta de sangue; clir-se-hia que o 
puz dominava na. organir.ncJãO daquelle corpo e aquella cara 
maeilonLa deixou-me a .impl'essão de contacto ele asqueroso J:e
pLil, cu.io espirita deveria obedecer ú circulação da repugnan
te substancia que parecia circular-lhe nas veias. 

M.ais !.arde, soube que tinha sido eleito nas eoudições que 
tll"os todos sabemos, e com gl'ande surpror.a verifico que, ele um 
momento para outro, começo a ser atacado por esse inclivicluo, 
DOr esse individuo, Sl'. Presidente, que só pócle ter uma quei
xa ele mim: a de ter eu concorrido para· evitar que elle a esta 
hora estivesse e·m Fernando Noronha ou -outro qualquer pro.: 
sid·io, purgando .a pena de galés perpetuas. 

~ Ve,ia V. Ex., Sr. Presidente, ve.iam os meus illustres cal-
legas como nôs pagamos a nossa tolerancia .criminosa, intel'
eeclendo em i'avor de um assassino cleclaraclo, com n. aggravanlc 
ele roubo, como cí o individuo que motiva estas minhas p::tla
vras. Hei de ler ela tribuna os documentos que a este respeito 
tenho, documentos incontestes e irrefragaveis, que attestam ou 

· corrobot:am as minhas palavras. 
Apezar ele haver eu provocado esse individuo paro, que 

déssc ú. lume o diseurso que prommc:iúra contra. mim na outra 
Casa do Congresso, atú ho.i e, Sr. Presidente, não consegui ler 
essa pubLicação; e, preoccupados como estamos com os innu
meros n.ffazeres, na Commissão de Finanças, movidos todos 
1)ela patriotica preoecupaoão ele dotarmos os orçamentos ela 
Itepublica com ve·rbas que traduzam as nossas clesper.as reaes, 
nem .iá me lembrava de semelhante atomo·. Hoje, porém, com 
grande surpreza minha, fui informado d~ que honte.~, quando 

' '· 
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orava na outra Casa do Parlamento um disl.iricLo mo~\o, que re
presenta um nome e uma tradir;ão g·Joriosa, fi! h o de um nns~o 
inolvidavel companheiro, o Sr. Dionysio Cerqucir·n, ele saudosa 
memoria, quando o illusLJ•e moc;o assignalava a extensão ter
r.itol'ial elo l3J:a~il, uiLt\ndo o nunwr·o ele kilomeLr·os oecuparlos 
por esta g'l'tulflu Nn~\ãn, apm·Leou-o esse iwJividuo do seguinte 
modo: •· 

" 
«.J:'i tem menos kilomeLros, porque o Senador Vi

ctorino J.\olonteiro vendeu .alguns pedar;os .l> 
«0 m·adm·- Não acompanho essa ea.mp::mha ele dif

l'amação r;ontra um Senador da Republica.» 
«0 81·. Jllatwicio de Lacel'da-Pois cu Lenho a eora

gem de aeeusal-o de gatuno, disLinguindo assim os se
nadores lronraclos e dignos elos laclrücs .l> 

O Sn.. HErtc'rr.ro LU?.- E o l~rcsiclente d:t Carnar•a não eha
mou á o1·dem esse Depu Lado? 

O Sn. Prmno Bon.m,s-Qu:nl, alli não se chnma ningLwm á 
ordem. 

O Sn. VIC'!'ORTNO MoNTEmo - Sr·. Presidon:Le, eu li este . 
•aparte pl·opositadamenL,•·, por.·que '"'". por:venLur·a elle puclusse 
of:l'encl,Jr: ou attingir alguem, esse nlguem ser.· ia o individuo que 
o pronu nuiou, ]lOL'CJUu sú se púde adrn i L ti r .semcl h anl.1o• p r.·oe,_.d i
monto cm um ilydrophoho, em wn Ü'l'{)Spons:wel ou cnLão em 
um monstro de tal nal,ureza que· não pódc .se-r considoJ.·aclo por 
nós como fazendo p!a.rLe do genero hulll'ano. . 

'l:rata-se, Sr. PresiclerrLe, de um espírito ener:wado em um 
corpo que tom tudo qU'anto h a de mais despresivol, de ma is ne
grcgado, de• mais pe~'onhento, de um desses espíritos a que os 
colcbr·es criminosos podem ser comparados, mas nunea exce
didos. 

J.\of~1s, Sr. Presidente, ;,.;c porve11 Lura ou l.ivesse Lran~Jericlo 
parte ele minhas propriedades-c aliás 'Lenho adquirido gl'ande 
extensão de terriLorio,-mas não alienei nenhuma porr;ão n inda 
-não teria praticado um neto de eomesinha eoJ·r·eeoii.o'! 

Se tivesse assim procedido, teria porv~ntum ineon·ido na 
censura de quem quer que fosse, a tal ponto que J.'ossom es(]ue
ciclos os mai;s el.emenlares principies de corLezia? 

Teria porventura exercido um neto illcgal ou que pudesse 
incorrer na mais leve censura? 

Ninguem ousm·ú cl izm: a não sm· um possCJsso, mn "''l'da
deiro louco, um irresponsa.vcl dom inaclo pela furin dos in
con;:;cienLes. 

Por que tão insoliLo ataque ;só comprchensiv.el em quem 
o deus B::wchus inspira n:s ac~'ÕDS ·O palavras? 

Quem poderá eximil:-s·e do semelhante insulto que r.ebaixn. 
c ·enlnme.Ja quem o proJ'or·~ e que o inscreve qua~i enLr:o os it·-
r:wionaes? ' 

Sr. Presidente, ainda lm poucos di.as, V. Ex., cu c alguns de 
nossos collegas fomos v1siLar um grupo de ,iumenLos r.euebidos 
por mim. BeJlissimos animaes elles ·eram. Ninguem entretanto 
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C.stnrin livre pnssnndo J10l' porto clollos do ser enxovnlhndo ou 
oscoucoadn. Que responsabilidacle teriam esses animnes? 
Esto!'l, no monos, são dig-nos de complnconcia porque são irrn
cionnes; mas um typo dominndo por scntimen:l.os ineonfos~a
veis, quo .se qtwt· ex h ibil· o J'awr cano i I' a ít minha eusk1, 11fio 
moreee n minlm. ·tolerancin. E dig·o Jazer earrcirn :í. minl1a 
cusl:n, Sr. Presidente, pois V>C!llho <.ln l\Ionarehia :l'nzcnclo, com 
mniLo orgulho, propag·anda da. Hcpub I icn. Nn. Hcpubl iea tenho 
]1l'tlstaclo os mniR clt!d iendo;; RCl'Yiços. Não J'requnn{.o n:s· ;;ecJ.•e
tarias, muw-:1- pedi a nm ;;ô min isLro favores que pudc:ssem ma-
rcar •n. minha l'e]ml.noão. . 

Dcl'cncl i, tJ cül·Lo, ostensiva c dosassombradn.mcntc·, ns Do
cas do Santos, susl,entei uma campanha cm. que 'l.ive como 
ndverilario o meu illustro eollegn Senador JlOJ.• S . .Paulo, o 
S. Ex. mais de que ningncm Jlodor:í. clizet· qu•nes os scniJmen-
tos que in~pit·nrnm meu proccclimenLo. · 

O SR. Ar.l'REDo ELus - V. Ex. antes elo inici.nr a defo:sa 
dessa Emprezn. me declarou que ora levnclo por sentimentos 
de .n,.l'J:ciçiio, e V. Ex. Levo elo m.im o apoio mais completo 'no seu 
])l'OCN] i men to. 

0 SR. VICTORINO 1\f.ON'l'EIRO-Defendi-n. com a minha pa
lavra, pall ida é ve-t·dndo, sincera, vohomente c frnncn. 

Su~tontei uma. campanha col.ebro nos Annaes dosl.a Casa, 
c'nmpanhrnr que eonsiclero terminada pnt•.:t· sempre ,,,, sobre a 
qunl ,intllnis direi uma palavra por que a consiclol'o encerrada. 

O S1~. Ar.PnEoo Er.Lrs-Eu n não considero. 

O Sn. VIC'roHINo 1\Iowmmo - Sr. Presidente, a proposito 
desta campnnlm contra os capitaos osLrang-·ciros, contra o 
ht·.ac.o, o es.fo;·ço e a capaciclndo dos estrangeiros, que muito 
COIJeOJ.'rüm para n prosprcriclaclo elo todos os paizos novos, .le
vnnl.acla na outra Casa elo Congresso pela palavra Lranqu!lla 
o serena de um homem rrospeil.avol e dig-no, ornamento elo 
nosso Parlamento, o Sr. C:ilogerns, poderia ter :!'crido a sus
coptibilidado patriol.ica, n J'ibrn dos ,jacobinos brnzileiros, que 
teem, por assim dizer, a reLina sentimental oxaggeradn, por
que se tratava do concessões oxtraordinarius na fronteira elo 
um elos nossos Estados. . 

Isso se .poderia explicar e comprohondor. Ent1;etqnto suas 
palavras :foram aeolhidns com a mais con:pletn. mc!JJ'ferença, 
00m scpulchrnl silencio. 

Sómonte depois do uma. inepta campanha cm que uma 
compnnhin procurnva rosnrcir ,cJie outra a restituição dy cn
patazi::is ·que havia pago nos despachos sob~·e agua, foi qurJ 
::1. fibra patl'iotica engrossou elo taL modo, avolumou-se c. u·
rcmpou cm tremertdn avalanche das .columnas ela nossa I!l1-
promm diaria o, então, :foi que certo irrosponsavel pousou ~e
ril' o hum.ilde roprcRentanLo do Rio Grnnde •cl1o Sul por t.Ol'. 
f~oncorrirlo para que uma em,nroza com o sou t?SJ'orco o cn
pil.nnR viesse l.l'nns:I'Ü'I'lllnl' em grnncles fontes de rlqUD7.a g~ando 
ptH·I.c d<.! terms incu llns c: clesconhcc idas cm nosso. p::Pz o 
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adquiridas 'do dominio de particulares desde épocas imme
moriaes, tsituadas nos limites dro Estado de S. Paulo n du
zentas Ieguas da fronteira prwaguaya. 

O Sn. A. 1\.zEnn:oo .:..... :A,i:Joiado., 

. ; O Sn. Vrc·ronmo MoNTEmo - Em pouc.9 tempo, Sr. Pre
SJdcnte, nós teremos uma fonte de producçao nova novas ri
quezas, nugmentando consideravelmente nossas 'rentes de 
n·cndn, transformando a pecuarin e quando avancarmos a pro
posir:ão de que somos um paiz rico teremos uma alavancn 
em que firmar c sustentar essa riqueza tão proclamada essn. 
grandeza, essa cxt~·aoDdtinaria expansão. economica ori::hnada 
de. esforço c tcnacrdade de alguns malsmados patriotas des-
intcr·cssados e audaz·es. · · ' 

Pois bem, mesmo que cu tivesse comprado e vendido ter
r:::s, o que não aconteceu, mas pelo simples facto de ter accei
tado uma procuração de uma companhia, uma sociedade ano
nyma, era motivo para. ser envolviodto nessn. campanha? Não. 

Ainda que ella despertasse n. pretema fibra patrioticn. de 
parLe dn imprensa c de alguns Srs. Deputados, despreoccupa
r,los de vitnes interesses nacionaes, poderemos negn.r a influen
eia extraordinaria, decisiva, absoluta c completa do capital 
estrangeiro, do e.Iemento estrangeiro, do braço estrangeiro, 
da intelligencia do estrangeiro no :d~senvolvimento e na pros
peridade da Nação e sobre n formação da nossa nacionalid'ade? 
Deste ponto eu .iá tratei em discurso anterior. Que é que foi 
a Republica Argentina? A quem deve a sua grandeza e o facto 
de, embora tenha uma população quatro vezes inferior :.'t nossa, 
registrar umn exportação muitíssima superior ao Brazil? 

Ao que attribuir a colossal valorização de suas terras c 
as avultadas fortunas que alli existem mesmo entre os nacio
naes, fortunas que pasmam o mundo inteiro? 'A Republica do 
Uruguny, agitada constantemente por tremendos. abalos rc
volucionnrios e supportando pessimos governantJes, a que deve· 
sua cxtraordinn,ria e estupenda prosperidade e extraordinaria 
riqueza? Será á indolencia, :i indifferença, á incapacidade e 
dominadora politicagem do elemento nacional em todos os 
paizes americanos? Tudo isso terá si<C!'o alcançado aos sons 
enervantes da viola l(]ra população indígena, da sua despre
occupaçãJo e falta de estimulo e· ambições? A .propriedade ru
ral e urbaiinr em sua maior parte nessas florescentes Repu
blica•s pertencem em sua grande maioria a estrangeiros. 

Dahi teem surgido difficuldadles e perigos para essa·s na
t\ücs ? Ninguem ousará dizei-o, no contrario é um elemento 
àc estabilidade, de trabalho, de ordem, de paz e de progresso. 
:As estradas de ferro argentinas e uruguayas são toda:s estran
geims e dahi nunca resultou 1embaraco de nenhumn espe,cie 
aos seus Gorvernos. Qual n principal causa do desenvolvi
mento economico e commcrcial' do Rio Grande do Sul ? A! 
immigração estrangeira, ao seu esforço intolligcnte e pro
ficuo .. 
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A' immigi'açruo allcmã, mais apcgaéJa. aos seus habHo!' 
agricolaR e sociaes, veiu l'ü:i'OI'I}U.l' e ntml.ralizar sua influen
cia .o colono italiano, mais asRimiln.w~·l e progressista. Exi:s ... 
l.em maits elo qual.rocenl.os mil estl'iHJg•c·iros, [lOS~uinclo {troa 
considcJ'avel Ler1·.il;odnl no ll::05tado. 

AR linhas J.e.t·t·ens tonm sido impul,sionada'<" com capiLn.es 
·esi.J•nngoi i'OS e se Lu em expandido eonsiderave lmenl.c; upczar 
de cl i l'igiclas 110r osi.J•angeiros nenhuma d ifficu Idade foi oppas·-
1.a ao Go~·orno Ioga 1 no movi men lo revo\ucionm·io que infcl i
llil.ou nquolla horoicn. lcrm. 

A valoriza(;fto das J1I'OJWicllndos urbanas, agrícolas e pas
toris é as:;;ombro•.•n. Em poucos annos n. Jogua de campo au
gmcnl.ou d•• vnlot· na Pl'O'J10I'I;ão de oito vezes mais, isto ,), 
!tOO a GOO o[o ! 

Sanl.a Cnl.harina c Para.nú, Esbdos de um :l'utm·o exLraor
dinario, d.il'l'icil de pt·over at<j onde ir:'t, i'oram m·t·anc:lldos do 
nadrc. pela i mm igr:wão esl.rungeil·a, ho.ic proprictm·ia de· gJ•an
des exLonsões terriiJo•rincs. Tem isLo perturbado n serenidade 
ndmiiüsLt·al.iva de '''1!\.IS Govm·nos, mesmo no prrioclo l1e·volu
eimnu·io CJllf.\ assolou e;;se,;. E;; Lados? Não. 

Ainda lHt poueos dias 10· illustre Sonnclor por SanLa Cnl.ha
rin:t pintou eom cc'n.·e;; vm·dacleirns o alennce que· Levu lll.'l 
ael.o ele seu !JenemuriLo Governo. 

E' Lempo, senhor•!S, de reconhecer c proelanHn' como nmn. 
a:;;piraçrw a]).•uecln u Slt''lll o menor :rundamcnl.o a possibilidade .. 
de niJsorpçüc;; e conquistas pelo :I' ado dos :I' i lhos dos colonos 
con~Ol'VUI'em o;; habi Los, rei igião c o i c! i•oma de seus ma iol'cs. 
Os hrnzildros de:;sa origem não cedem uma linha. em amor :'t 
nossa terra, cm paLeioLismo c posso al.é assegurar são rttú mais 
suscep1.iveis em seus melindres nncionnes d•o que nó,; 
JUElSlUOS. 

S. Pau lo, Srs. Senadores, inconLesLavelmente n. .i o ia mais 
J•ien. do nosso Cruzeil'o qur~ conquistou os dG•sertos aos gcnl.ii(>S, 
ás J'cl'as e no impaludisrilo, o mais :reroz •inimigo dos dosbrn.
vadlore·s das inLet·minas regiõe-s desconh,eciclas, palmo a palmo, 
a custa do l.unncidade inquali1'ieavel rln:o seus benemerilos 
banrJeit·nnl.es, que J'ormou com o braço nacional essa. immensa 
J'iqucza agrícola som igual no mundo inteiro, quasi. seeu\ar; 
S. Paulo Leria visto sua;:'; enorme·s riquezas, esse immcn!'lo 
mar verde ele seu,, preciosos cai'er.aes·, o maior patrimol}io do 
Benzi!, :;;1e· l.ransfol'mar em cnpocirüos asphyxin.ntes c inutcis 
c dQiõappareccr o pnineipal c\1"mento de .seu progrC'sso, da sua 
cxtraordinarin expansão eeonomica, ·cm uma. palavra, de sua 
inealculn.vcl riqtwza •se não fosse o auxilio. dossc milhão de 
cstl'angeiros que; salYal·am, a eonservaram c a dcscnvolw•rnm 
ele JTIIQ(Jo a:;;sombroso, 1'omenLnndo innumcras industria~. enor
mes melhoramentos e grande J1l'Oa.peridade. Se não fosse o 
hrar;o •e•strn.ngciro esse Lrnbalho ingente teria desapparecido 
cm LJ•emenda vo1·a;:;em. Pergunto nos illustres rcpresenl.anfJcS 
de S. Paulo qnn.es as amea()ns· e· perig1os que cln.hi rcsu\l,aram ? 
'JD;;sf' milhão de il.alinnos que forWizam o cnriquee~em o soiil 
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paulista, nncionnliznm-sr, con;;Utuirnm cm algum tempo clc
m6n Lo ele per Lu rbnr;ão c Lcrror ? 

O SR. ALFREDo Er.us·-Ncnhum e o maior procluctor· de 
café no Estado é um allemão. · 

O Sn. Vrc•r•omNo !VlON1'Emo - Como disse muito bem S. Ex., 
o maior produetor elo cai'ú 6 um allemão que para alli i'oi como 
simples colono c cu;io esforço, tenacidade inquebrantavel 
merece francos applau~os; deve ser imitado como um 
exemp)o eclii'icante; inspir·anclo sincera admiração esse be
nemer!Lo e operoso trabalhador que honra a sua terra e 
dignifica o Bmzi.l. Esse bencmcrlLo é o Sr. F. Sobmiclt. 

O Sn. FnANcrsco Gr.YCERio - E' até che:l!e politico. 
O Sn. Ar;mEoo Eu.rs - E tão brazileiro como se tivesso 

nascido aqui. 

O SR. VIC70RINo MoNTEIRO - O commercio cm S. Paulo 
está. quasi bodo em mão elo esl;rangeiro, lJem como o desta Ca
pibl e do Pará .. Em S. Paulo grandes extents·ões territoriaes c importantes estabelecimentos ag:ricolas c industriacs tambcm 
lhes pertencem; como gr·andc parte da propriedade m·bana. 
Aqui tres quartas partes dessas mesmas propriedades são de 

. c.stl:angei'ros c não consta que tenham sido em tempo algum 
elemento de desordem c entorper:liment'o do desenvolvimento 
progressista do paiz. 
· No Pará. o commercio é quasi exclusivamente exercido 
por estrangeiros c a propriedade urbana está. em sua maioria 
nas suas mãos. ~m quasi todas nJs nossas cidades mais im
portantes, emi'im, sua· influencia r:J um facto incontestado. c 
r·eal. 

T·odos os paizes novos devem a expansão de suas rique
z:JJs ao capital e esforço intelligente dos estrangeiros e, agora 
mesmo, a velha Russia e outras nações procuram o concurso 
clelles e não ha quem nilo cons.iclere como benemeritos os es
tadistas e compatriotas que maior num<lro attrahirem desses 
elementos·. , 

Em logar algum do mundo os estrangeiros entraram com 
os seus capitaes em tão g.rn.nde massa c·omo nos Estados Unidos 
ela America elo Norte. Em poucos annos os estrangeiros que 
para alli affluiram excediam o dobro ela população indígena 
o suas innumeras vias ferroas foram todas construídas com 
capitaes inglezes. Esses factos. são até hoje considerados na 
historia. dessa Republica e, por todo o mundo, como um acorr
tecimente feliz e inve,i ado por todos os paizes. As nações que 
enviam capitaes o braços teem o seu lucro unicamente no 
commorcio · que attrn.ha para si pela communhão de habitos 
e gosto~ que _o immigrn;nte imprime ~o P!Liz que o recebe. 

A mvas;co de capJtaes estran!;'eJros de valor. no tempo 
do fecundo governo do illusbre presidente Rodrigues Alves 
que mal nos caus·ou ? 

Foram olles que crcm·am um sein numero de arautos de 
nossas riquezas ·c progressos o ~ugmentara.m eno~~emente 
o prestigio do Brazil no esf!rangeJro, o que se verifJca pela 
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consolidação do nosso ·credito e collocacão de· nossos titulas 
em quasi todas as praoas, quando até então eram quasi que 
exclusivamente l'ccebidos pela bolsa de Londres. 

Não ha, senhores um só facto na historia de nação al
guma ter-se apoderado de outra pela coparticipação no seu 
engrandecimento e pela collocp.cão de homens c capitaes. 

Ao contrario, a assimilação do novo eiemento é com
pleta, c seus filhos toem muito accentuado o sentimento da 
nacionalidade. Mas, Sr. Presidente, ca.so notavcl, admiravcl 
mesmo, na propria imprensa diaria a influencia do elemento 
cstrang'eiro é decisiva. 

A propriedade e di,récção intellectual de alguns de nossos 
orgãos pertencem ~exclusivamente a illustres publicistas que 
são extranho-s tí nossa nacionalidade e, cousa admiravel, jus
tamente o unico que incide nesta hypothese é que mais· tem 
insui'Jado esta in,iustificavel campanha contraria ao bom 
senso, contraria aos nossos in1Jeresses, tís nQssas leis civis e 
á nos,sa Constituição. · · 

E' bem passivei, Sr. Presidente e meu illustres colJegas, 
que estejamos em Jamentavel erro, que não tenhamos uma no
f,fiO nítida dos nossos interesses ecouomicos, do nosso patrio
Úsmo e não saibamos tr.a'()ar a linha de conducta mais con
veniente ús necessidades do nosso paiz, e, neste caso, só nos 
resta supplicar ao illustre r.Uuistro das Relações Exteriores· 
para que interponha S{!US bons .aff.icios .iunto aos nossos re
presentantes no exterior, para arrebanharem publicistas des
occupados de além-mar, no intuito de virem para aqui traçar 
a nossa conducta e dar-nos lições de patriotismo, amor tí nossa 
terra e mais exacta comprehensão dos nossos deveres e di-
reitos. · · 

JÍtfas, Sr. Presidente, neto e filho de marechaes do Exer
cito, cu,ios nomes pertencem ú nossa historia, irmão de gene
ral que sabe honrar a farda que veste e as tradições militm·cs 
que representa, .iúmais poderia ser suspeitado por quem quer 
que fossc,quanto mais por um irresponsavel,de procurar dcsvin.r 
as nossas classes armadas dos seus deveres c da sua missão. O 

· Senado e o paiz inteiro sabem que, a;pezar de minha incom
pctcncia, todos os pro,icctos que tcem affectado os mais deci
sivos c importantes interesses do Exercito foram por mim es
tudados em longos pareceres, que mereceram o seu applauso, 
a ponto do Club Mi.litar fazel-os publicar em folhetos que cor
rem impressos. E' verdade que sempre falleL com maxima 
franqueza c lealdade e isso pelo carinho que sempre me me
receram os 1·cpresentantes elo glorioso Exercito nacional, cu.io 
patriotismo e inexcedível dedicacão são registrados pelos mais 
brilhantes feitos, pela nossa historia. Grande e elevada é a 
sua missão e, por isso, tenho sempre envidado esforço.~ para 
que não lhes faltem elementos para o engrandecerem c o no
bilitarem. 

Pois bem, senhores, poderia cu, J)Orvcntura, ser suRpci
tado de desviar dos seus deveres qualquer represcnLante das 
classes· armadas? · 

. ' 
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E' na,Lural que o individuo que procurou lançar essa sus
peita sobre o humilde representante do Rio Grande elo Sul, te
nha esscH pruridos, porque, SI·. Presidente, não ha muito tem
po, simples estudante, cm uma idade em que o desintcL·osso é 
1wtural o as asph·aç;.Gcs elevadas o nolJI·cs, ainda tão .iovcn, en
tretanto, Unha o espiriLo conLul'bnclo pela perversidade, pelo 
innato sen Li monto do crime, podendo hombrem· e ai.1J mesmo 
excedcL', cm :l'erociclndc, aos criminoso:;; celebres, m:u·caclos l"!IO 
fct'L'ol;e ignominioso da execração publica. 

Esse ,iovcm que ahi está, paladino ricliculo da nossa in
tegridade territorial, cousa que dcseonhece, é uma. verclncleir:t 
revelar;ão de um tspirito conturbado pela. ambição, pelos mais 
clegradtintes sentimentos que se possnlil imaginai·. 

Pois bem, senhores, esse moço, como voluntario especial, 
conseguiu arrebanhar nos nossos quar·teis alguns soldados ir
respons:weis c que não sabiam o facto clcliotuoso que iam pm
ticar, c em uma eleição, em Vassouras, a pre:Lexto de que se da
l'i::tm violencias, lá appureceu com cerca. ele 200 indivíduos far·
dados e monlados a. cuvallo c, ao som do clarins, com o estrondo 
da dynamilo o com o estampido da. fuzilaria das 1\IauRer, 
praticou toda. a sorte de violencias, assa.ssinou e rou1JOu, sob o.· 
amparo da. força armada, enlameando a nolJiliLante farda elo 
ll:xercito Brazileiro, que trajava, sut'l'ocnnclo a livre manifesta
~:ão do voto dos seus conterrane-os, pra.ticando hediondos cri-
mes. ' 

E é essa vestal, esse pobre moço tão cheio de candums, 
tão cheio ele virtudes que, esquecido de que invadiu a casa do 
delegado de policia, assassinou,. fria e covardemente, o homem 
que a gua1·da.va., só pelo facto ele lhe haver doe Jurado que não 
podia. abandonar a casa. que esLava sob ·a. sua guarda, quem, 
agora, vem, inconscientemente, talvez, procurar macular a. 
honra, a probiclad'e daque.Jles que mal se lembram cln exis Leneia 
de semelhante reprobo social, .iá marcado pelo stigma degra
dante dos criminosos malditos. 

Mais ainda, Sr. Presidente: commettído o !USS::tssinnlo, essa 
pomb~UJ sem fel; para. inaugurdr o systema que .iulgou haver 
descoberto pnra verificar obit.os, apunhalou os pés da vicLimn. 
para chegar ú conclusão de que realmente estava moi·La. (Sen
sação.) 

Ago1•a, Sr. Presidente, comprchcnde-se o amo1• entra
nhado que esse individuo manifesta pelos deveres das cl:.t~
ses armadas, porque os pobres soldados que elle desviou do 
cumprimento dos seus deveres off.ereceram opporLunidacle 
par.n: realizar a experienci'n• desse novo c engenho.so systema ele 
verificnç.ão de obitos, do qual naturalmente requereu privile
gio e .iá lhe foi c:.o.."Pedicla a respectiva patente ele invenção. 

Sr. Pr.esiclente, ao terminar o meu discurso enviarei um 
requerimento em que sol ici'Larei o processo 1SOhre esse fncto 
que deve existir no cnrlorio, em Nitheroy. 

Vou ler 1ngora. o primeiro depoimento pelo qual s~Y prova 
que tccm todo o fundamenl.o ns nllegnções quo venho fn:wndo. 

A primoil·a tostcmunhn que !.Iopez :l'oi um iJlusLre Depu-
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tudo Federal, leader da representação 1'1uminense nn: outra 
Cwsn: elo Congresso, moco que, pelo seu caracter impolluto pe!•a 
B!la. cultura mtcllcctual c ;juridicn, honr.n· o .Parl'arnento' Bi·a
ZI!mro. H_ef~iro-mc, ao Sr•. Dr· .. Raul F1~rnandes, então cn.ndidnto 
da: opposu;ao ao (,overno do Estnclo, naquella el·üit~ão: 

«I" testemunha - H•aul Fernando:~- HeRpondeu : 
que desde ::1: vcspera a ·populat~ão estava alarmada tr.
J_nendo. coni'! idos ~riginaclo::; de proyavcl violcncia i) ara 
llllpedu: a :[oJ•mnt~ao das mesas eleJtoraes da opposir.ão 
local; temor esse que• se justificava não só pelos inte
l'esses que podqriam .os pm·.Li~lar•ios. do Dl'. Hcnriquo 
Borges ter de Jmpcdn· a eleJçao peJ.•.antc taes -mesas 
como tamhom pela presença na cidade de muita gentÓ 
•e-xl.1.'anha de mú. c•ataclura. com todas as apparencias do 
e::rpan~::-as. Que pela manhã do hontmn o depoente que so 
hospedara em casa ele sua ::;ogra D .. Polaina C'alvet, :roi 
cf.o::;pe,•Lado pelos estampidos ele desearg•ns de i'uzilm·i•a 
e bombas elo dynamite. Que immecliatamenlo avel'iguou 
o que se ·passava, tscndo in'I'Ol'maclo de CJlle ch:n,.atrle rt 
noitn muil.os incliv.icluos fardados dr!' soldados elo Exer
cito, '.'ll'rnados ele f)ll·l'nbinas n pi;~·l.olas tinham eheg.nclo o 
que esses eram os promotores das descargas ele que .iú 
l'allou. Que eereá cla;s. !l horas ela manhã, havendo elw
g.ado :í. casa ele sua sogra, pel1n, t3Stt·acht: do !VIadruga, va
rias eleitores que vinham votar no clopoento, l'ecoiosos 
de que- lhes succeclo:sse algum mal, não ·se aventuraram 
a procurar as sec~~ões eleitomes; no meio ele taes clis
turbios, desceu pela ru:n, Cae-tano Furquim até á e:s
quina do largo da Cara, cenLro da desordem, em movi
mento que lhe parece ele treguas, •e• •ahi encontrou qua
tro incl ivicluos :fardados ele soldados do Exerci to, sem 
os numeros· indicativos elos respectivos batalhões, es
tando um com 1a.s divisas ele cabo, typo do G afuso ele es
tatura regular, pequeno bigode pret.o de pellos corro
dias. Que a este dirigiu-se o depoente no intuito de avo
rigU'ar n.s· intenções que trazia essa gente, sendo nesse 
momento sua convicção que elles houvessem vindo ga
ran Lit· as mesas olcitoraes da opposição looa.J do re
fiei ado n:t.aque do partido contrario; que, p.ergunt•;mdo a 
esse cabo si •effecLivamente o que se pretendia ora asse
gurar •a. tranquill idade ela el•oição o sendo-lhe respondido 
affirmaLivamentc, o depoente observou que lho parecia. 
estar .nJcancado esse ob.iectivo, pois o centro da eiclade 
onrle se eneonf;ram ossns clous ediffieios ... 
designados para a. séde das mesas (Cama.ra Munieipal 
c Fm·nm.) e que perfeitamente se divisa do Jog~r ~nele 
dava csfm, eonfabulaçã:o, a es.sa hora , estava. mtmra
mente dominado por estes e outros soldados. Que pa
roeenclo-lhos cm taes condições nã:o haver1 maios! re
ceios fundados do qualquer n,ggressão :ís mesas que 
se reunissem, .isso mesmo elle depoente ponderou. ao 
eahü>, observando-lhe mais que ora indispensavol que 
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cessassem 'ldei'ini!tiva:mente as descargas pn.l'a que o.;; 
eleilorc;s sem perigo de vidUJ pudessem dirigir-se 
úquelles edi:l'icios. Qu~. a essa obset·vaçfLO o <;alJ.o. res
pondeu que «não subiu, que, l!umpJ"ia, ordens». Que o 
depoente insistiu, dizendo que não lluviu. mais ra
zão pura prolongar-se o ~t!urrnc do lJOVO, sob pe11a de 
impedir-se a eleição, com pt·ejuizo elos !!Undidallos, 
eu~os amigos queriam !!Oncor-rer· ú3 urnas, mtndiclatos 
ess•es que eram para Deputados O• Dr. Sebastião de 
La!!CL·da, ela opposição local, e. o depoente, da opposi
ção elo Governo• elo Eabado. Que a esta segunda obser
vação o cabo respondeu-Jlw negativamente, dizendo 
que ainda não havia nenhum set·viço Jeito, estando 
súzinho ba,leado. Que o depoente wmprehendeu desde 
logo que esta gente nü.o estava sendo l!Onduzida, com 
o proposito ele, garantir a trauquillidade do piei to c 
entwo voltou· á casa onde annunciou su:ts ap,prehcn
súes ao3 eleitores j:i J•,al'eridos, pedindo-lhes que não 
se arriscassem a descer ú ciclacle c que aguarelassem os 
acontecimentos, at(í que se verificasse ltavet· ou não 
uma eleição !!alma. Qu'il então j:i haviam rccome!)aclo 
as desl!argas dél carabina. <;Omo ele rcvólvet·s e bomba.s 
de dynamite, as quaes só cessaram de: vez !!erca de 
meio-dia, hora cm que ao toque do chl.rim 'os soldados 
se reun.imm e se retiraram pela ostrada do Madruga, 
que l!Osteia a chaC'a,t·a da sogra do depoente, que os 
viu passar por ahi em grande numero ac•ompanhados 
(ic pais,anos, niio sabendo ai outros teriam tomado 
'ouLt·o dusLino. Que voltando a calma ú cidade com a 
retirada cle,sses soldados c paâsanos . o/ depoente tornou 
a sahir, sendo então sabedor das depredações u vio
lencias commetLiclas na pensão Vassourense, na <;asa 
de negocio do Sr. Pisani e iw. rcsidcncia do Sr. lienri
:quc Borges, não indo verificar de 'tJ'isn as chias ulti
mas, porque sabendo que tanto o Dr. Henrique Bor
ges como o Sr. Pisani se haviam retirado com as suas 
famílias para outros Jogares, não teve ensejo de ir vi
sitai-os :c1Ui. Perguntado si viu c reconhece o.;; ühei'es 
dessa desordem, respondeu que durante a pcrmancn
cia dos desordeiros na cidade sahiu de casa quando 
pro<;m·ou o grupo de so Jdado•s a que se rci'er iu, não 
vendo então que fossem dirigidos por outrem. Per
guntado si sabe si os soldados vieram a mando. do Dr. 
Sebastião de Lacerda e conduzidos por seu filho Mau
ricio, bem como si este esteve aqui na oc!!asião dos 
di,sturbi•os, fardado de voluntario especial, respondeu 
que. ignora si ,o, Dt•. Sebastião de Lacerda foi o man
cl:n·nl.c dos crimes comme.tticlos. Que não viu nesta ci
dade hontem seu filho Mauricio, sendo, porém, voz 
publi!!a que ellc e.sf.evc aqui c foi quem conduziu 
aquclles soldados. Perguntado si não nutre a con
vicção de haver sido ,o, Dr. Sebu,sLião de Lacerda o 
mandante das :violencias .e depredaoõos commpttidas,· 
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l'e~pondcu: Que não púde nuL!'it• tal convicção tlados 
··os scnLimcnLos m·deü·os do mesmo doutor, o qual, se
gundo se diz, envolve-ise novame.rite nu políticn. muni
cipal para reagir contra Jactos impul.acJos aos chefes 
politie>oos c.:ontrarios, incomparn.vlllmenLe muuos g'l'a
vcs do que os occorriclos hontcm c que tanto apura 
aqucllcs sentimentos. Que rompeu relnçõc.~ de• antio-a 
nlllizade com uquellc chefe (Dr. Henrique• Borges), apú~ 

., os liacbo•s que Lão ·l'orlcmenLe indignaram o mesmo Dt·. 
Sebastião. Perguntado si houve damno pessoal 1phy
sico praticado ·pelos amotinado.&, respondeu que> sabe 
Lct· sido morto a tiros cm casa elo ~r. Victor P isnni o 
seu empregado de nome Victor e ter Jicado gravemente 
l'ericlo o St·. 'l'ibau Junior. Nada mais disse nem lhe 
l'oi perguntado e, sendo-lhe ·Jiclo o seu clopoimr~nbo 
achou conforme c .a•ssigna com o delegado. Eu, Pedro 
Alvaro l?crreira ela Qo,sta, escrivão aâ hoc, o cs~.:revi. 
- Raul Fe1•nandes Almeida Avelw·. 

o Sn PnESIDEN'.l'E-Peco licença a V. Ex. para observar~ 
que a hora do expediente está esgotada. 

O Sn. VIC'l'OHINO MoN1'EIHo-Com franqueza 'lTie é bastante 
doloroso c é com bastante constrangimento que desejo pro
seguir, porque o meu estado de saude como a Casa sabe é pro
cario. A minha fibra, porém, é um pouco forte. Si o Senado 
me conceder mais meia hora para terminar o meu discurso, 
sem prejuizo dos trabalhos da <Jrdem do dia, eu proseguirei . 

. (Consultado, o Senado approva o requerimento.) 
O SR. VIC'l'OHINo MoN'.l'Eino-Sr. Presidente, do depoimento 

elo Sr. Raul Fernandes apenas ·Se verifica que elle absoluta
mente não tinha a certeza da presença. do individuo Mauricio, 
porque não o viu. E' muito natural que um homem daquelln. 
cultura e sentimentos não quizesse ser um delator. Para veri-. 
fümr, porém, a presença de~te individuo, não preciso de ou'tr.os 
depoimentos; basta o do proprio Mauricio. Aqui está o do-
cumento a que me refiro. . · 

Apenas vou ler ao Senado trechos necessarios: 
<J:Que havia de facto uniformes' entre alguns, mas 

cujo empr.ego a fé de homem honrado as,-egurn. não ha
vel' sidc fraudulento; que, como elle declarante, haviam 
o direito de usai-o, que elle declarante trajava o 7" uni
i'ol·me do. antigo regulamento do Exercito e que os ca ... 
ma:radas do declar!lnte ·igualmente o levavam; pergun
tado si esses eram e.Jeitores, diz que sim, em virtude 
de puderem usar desse direito, não só por disposição 
ela. lei, como porque não eram praças de pret dell~ 
pr1vadaS.ll. ' I 

Isto, Sr. Presidente, ó uma injuria á mocidade. ,Todos sa"" 
bem que os voluntarios .cspeciaes· são mocos de certa cultura: 
jnt~ll~ctu~~ .~ jáma,is poderiªm hom.brear com os Prata, Pr~J.ta1 
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os llds Espalhados, os Cabos Malaquias; estes, doanto do deus 
depoimentos que vou ler, -são vordadeh·as vestaos ao lado desse 
criminoso digno do escalpello dos criminalistas. 

Prata P1•eta, Pé Espalhado, Cabo Malaqu'ias, faccinoras 
que estiveram envolvidos .em fL•oquentos dis t.urbios eleitoraes, 
são verdadeiros cordeiros, po1·que não consta que nenhum 
del!os tenha apunhalado os pés da sua victima depois de as.., 
sussinal-a. · · · .. _ _j 

·Vou ler os depoimentos: 
«João Justino do Souza, cocheiro, quarenta e cinco 

unnos, viuvo, brazileiro, nascido nesta cidade, sabe lCL~ 
e escrever. Interrogado, respondeu: Que no dia 30 do 
janeiro, pela manhã, seriam sete horas quando ello tes
temunha que se achava na jane!la de sua casa que fica 
norto da casa do Victor Pisuni viu Mauricio de Lacerda 
fardado com farda do Exercito, acompanhado do ou-: 
tros indivíduos tamb-~:rm :fardados, intimarem a que se 
retirassem algumas nossoas que estavam junto :i casa 

· do capitão Victor, as quaes -atemorizadas f•OTam em..; 
bera; que Victor, empregado do Pisani, declarando en-. 
tão que não se retirava porque estava t!lmando conta: 
da casa de sou patrão, foi alvejado por· Mauricio que o 
deitou por terra, depois de ainda com vida dar alguns 
passos, cahindo morto mais abai.-,:o um pouco da casa 
do- capitão Pisani, sendo o tiro dado de frente; o com-. 
mcttido esse crime, Mauricio c seus companheiros co..; 
maçaram a dar tiros contra a casa de Pisani e arrom"" 
·bando-a a couce de espingarda e com uma alavanca de 
ferro, parecendo um pedaço de trilho, ne!la penetra
ram, .não vendo relle testemunha o que ahi dentro se 
nassou, tendo apenas visto jogarem para o lado de fóra 
da rua uma porção de chapéos de sol; que esses mesmos 
indivíduos ao depois, excepto :Mauric~o que se dei.-,:ou 
fugir na esquina, tomaram a direcção da casa do 
Dr. Henrique Borges, onde não sabe el1e testemunha 
o que fizeram; que não viu quem ferira a Tibau, por. 
isso que da sua casa não podia 'ter visto •O que· se pas...o 
sou na porta da casa de Tibau devido á sua posição Q 
onde consta :fôra o mesmo Tíbau alvejado na sua pro~ 
pria casa quando della sahia. Nada,mais disse nem lhe 
foi perguntado, etc. (assignado). Eu, Carlos Alberto dQ 
Sú, esc1·ivão, o escrevi.-Eugenio. Nascimento Silva. , 

Jo8é Rommunolli, casado, 34 annoc; do idade, sapa
teiro, l'esidenúe- nesta ciclacle, não sabe ler c eSJCrcver, 
prestou compromisso na i'órma do. lei. Inquorido dos 
acontecimentos respoucle: 

Que seria sete horas c meia da manhã do dia trinta 
de j aneii1o do corr_ente anno, elle. testemunha, ao :voltat:: 



62~ ii~'NAES DO SENADO t' ,, 

do banho ~:m casa clu :João Canl.izane e ao enfrentar a 
~.:asa do cap i Ui.o Yiel n1· I' iza 11 i, dullegnclo do pn I i c ia, en
tão 110 t'lWJ'~:ieio, viu nu1ne1'0SO !,;'I'UP'o dt> inclivic.!uo::: 
tJllu !.1·a;r,ianr l'al'llas do K'\ul'lJilo e ouL1·o~ p::izanos; cn-
1.1'·'! aqu•·ll•·~ que Ll·azialll a l'aJ.•da du K'\l!l'l~il.n, l•)mbJ::I
se, pm•rp11~ •:onlwet•, por Lu·1: visllu ~lnLJJ'il!io dn Laeurda, 
fillto dn DI'. S•~·.IJasLifio de L:wurda, e que eJ.ll.t•c o:; pai
snnus, 1utn1H'tl-se de .Josl! 8onl'e~; que no~su ocea~ifí.o 

. ellt• l.u,.Lellllllllta, slll'lll'elleJidido po1.' vêt· solclacllo {lo 
Ii:xel.'eil.o nesl.a eidad,!, p:u·uu e ptidu ouviJ.' .Juea Smn·us. 
1\laurieio, dh\<)I'Cill: «VnnlO"'- aLac:11.' a casa de Victor~: 
qne e::>~a guuik:· ·t.oda chegou :í. pu1.·La do aJ.•rnnzem dé 
Pi7.mli c :w verem-no ao lado de dentro do bnleun, 
al1 i uni.I.'OU Mauricio de .Lace·l.'da o diSRt~ a Vi eLO!' Piza. 
ni: «J.'eLiJ.·o-se daqui::-: que Victor pci'S'IHJLou qual o mo
tivo 1h!ssa ot•dem c Len.do eomo resposta du l\lan1:.ic.io: 
«OU ruLiJ.•a-se, ou morJ:e:.>, amcdronLado, salliu quando, 
l\·taurieio armado tk~ dom; el:w.iuol.es, Lm~eudo um J.'e
v<'llver 1m einLm·a, d i:,,p:n·ou o elavinote eonLJ.':t Vieto1·, 
ellu l.utiLernunh:t ouYiu eali ir na eal(;tHia da rna c ouviu 
J\Iaurieio dizer: «vamos VÔl' se o band ido• IIIOrJ:eu», e. 
com a J'aea er:wou-a uos p•l.,;. de Vieto1·: que .da h i a Jno-. 
mentos elle testemunha viu v.i1: elwgando '.l.'ibúo, que 
se dirig·ia para sua casa, :l'ronLcira :\. de Vit:LOJ.' .l'i~ani e 
approximava-se .i:í da porta da e asa. quando foi in Li
mado por .Tuea So:n:es e !\:laul·.icio '-'•:• Laeerda n acompa
nhai-o; qne 'J'ib(w pediu licença para ii· buscar o cha
p•!o cm casa, foi alvejado por· .Tuea Soares, que l.inha 
como companheiro um ereoulo fardado; que 'J'ih:'to cor
rnu, penetrando em easa, onde :l'oi vi~'to pot· clh~· l.uHI.u
munha <! mai,; pcs•soas; c, feito esLe· crime, lVlaul'icio 
de L:Wl'il'da, .Tnca Soares c outros ind ividuos, aos qmw,; 
nfio conheee, paisano ou fardado, l\liguel Tureo, que foi 
intimado para acompanhai-o depois ele cnLI:ai·em ar
rombando a casa de Victor Pizani, como viu ellc teste
munha, rd.iraram-sc dizendo l\lauricio ele Lacerda: 
<~:Vamos ;\ ensa de Henrique». · 

Não os acompanhando o depoente, que de ,sciencia 
t)ropria não sabe o que fizeram na casa do Dr. H·cnriquc 
e apenas por ouvir dizer sabe que roubaram algumas 
.ioias; que essa gcnte,_ao ~>al~ir da casa ele Victor. alguns 
cle\les levaram nas maos ob.Jectos pertencentes a Victor, 
como sejam cobertores, pecas ele fazenda, chapéos de 
sol e um livro, sendo corrente ora nesta cidade que 
este livro fôra entregue na ca1sa de Queiroz; que clle 
testemunha calcula em vinte o numero de soldados c 
11aisanos que entraram na casa ele Victor Piz·ani; que 

tàdoo e\lcs sahiram armados de carabina c revolver, 
excepto dous ou tres paisanos que portavam cnceLes. 
Perguntado pela autoridade, de novo tornou a affirmar 
a testemunha ter visto Mauricio de Lacerda matar a 
tiros de clavinote Victor, empregado do capitão Victor 
Pizani, e dar-lhe depois golpes de faca em um ·dos 



pé.s d9 meti mo V icLor; CJ u e pó de La mbern ;r.l'f h• ma r·, pu r· 
ter VJSto, que o autor.· dos l'erimenLos cau•sados ern 
'l'ibl!o fura José Sout·cs, na occasifio cm que· TilJ;ío ia 
enLraudo cm casa para JJusc;u· o chapóo afim ele acom
panhal,-·os, depois ele inUmado; que outras pr~o;soas, 
enLre estas J!'ranciosco Imbelloni, Luiz Rosa e outros, 
estavam na proximidade da casa de Pizani e sem duvida 
ass!sl:.iam aos JacLos que alli se der·am no dia 30. Nada 
mais disse, etc. (Assignado a rogo por não saber- ler 
nem e.screver, pelo Dr. Godol'redo Carneiro Leão). 

Luiz llibeiro Braga, solteiro, com 27 annos de 
idade, empregado no commercio, residente nesta cidade 
de Vassouras. Aos costumes disse nada, etc. Sendo 
inquerido, respondeu: que ante-hontem, 30 do corrente, 
o depoente viajava no trem mixto da tarde, com seu 
irmão Eduardo Ribeiro Braga, da estação da Boa Vista 
para Va.ssouras; que viu embarcar em diversas esta
.ções intermediarias ás de Vassouras e de .Boa Vista, 
muita gente que se apeou em. Desengano, gente essa 
que o depoente rsuppõe ter sido a que invadiu esta 
cidade hontem, 30 do corrente; que com o depoente 
viajou tarnbem Leopoldo Corrêa de Castro, que o 
depoente teve occasião de vel-o hontern, ne.sta cidade; 
que o depoente sabe Lambem, por ouvir dizer, ter os 
indivíduos que invadiram esta cidade atacado a tiros 
a Pensão Vassourense, a casa de residencia e de nego
cio do capitão Pizani e a casa de residencia do Dr. 
Henrique Borges Monteiro; que o depoente .sabe, por 
ouvii· dizer, ter sido a casa de negocio do capitão Victor 
Pizani além de baleada e arrombada, saqueada; · que 
sabe tambem por ouvir dizer, que está calculado o 
(Prejuízo do capitão Victor Pizani em 16 con
tos; que sabe de sciencia propria estar grande 
numero de individuas que assaltaram a cidade 
fardados com uniforme usado pelo Exercito e 
que .se diziam mesmo soldados do Exercito; que o de
,poente, na qualidade de eleitor, fazia parte de uma 
mesa eleitoral organizada pelo Dr. Sebastião de La
cerda, a qual não se formou devido ás barbaridades e 
banditismo que commettiam os indivíduos· que atacaram 
esta cidade; que o depoente sabe ter sido mort~, em 
consequencia dos tiros dados na casa de re.sidenCia .do 
capitií.o Viotor .Pizani, o cidadão Victor de tal e fet:Ido 
gravemente Francisco Tib~ío Junior; ·que, além dos t1ros 
de carabina, o depoente ouviu estampidos fortes, que 
suppõe terem sido de dynamite; que o depoente, tendo 
ouvido de diversas pessoas, que não se leml;lra guem 
são ser o Sr. Paulino i\Iatt.oso requisitado na. qualidade 
de Juiz substituto do Juizo Federal, nesta cidade, forca 
federal e vendo . os soldados hont:em aqui,. attribuiu a 
esse facto, razão pela qual ·deixou~ de salur de c~sa; 
que o-s tiros dados nesta cidade, hon:tem,. .IJelos ref orndqs 
indivíduos foram em grande quantidade. Nada m.a1~ 
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disse, nem lhe foi perguntado, etc. Luiz R·ibciro 
Braoa. 

(l!:xtrahido dos t:A podidosl> do J o1•nal do Cornmc'I'C'io, do 
3dcmaiode1909.). · 

' . Sr. Presidente, ha poucos dias, em discurso, que nunca foi 
publicado, esse moco, pensando que podia me aggredir, leu e 
não publicou, duas cartas, sendo uma de um individuo por 
nome Evaristo Cunha, não conhecido naquella região que, mais 
tarde viemos a saber tratar-se do estacionaria de uma estac.ão 
da Noroeste do Brazil ,que havia roubado os l't:ndimentos ·da 
estação a seu cargo, no valor de alguns contos de réis e fugido, 
precipitadamente. As autoridades de S. Paulo requisitaram 
sua prisão do commandante militar de Tres LagOas, por onde 
havia passado o criminoso em direcção á Sant'Anna do Para
nahyba, onde penetrou novamente no territorio de S. Paulo, 
internando-se pelo sertão, sem que se saiba o seu paradeiro. · 
Essa é uma das testemunhas desinteressadas, exhibidas 'DOr essa 
víbora na companhia do qual elle, naturalmente, se está delei
tando, porque é um estelionatario de um companheiro de cal-
seta. . 

A outra testemunha é o individuo que fiz tenente..;coronel 
e que acaba de protestar, dizendo que a carta é apocrypha. 

A companhia que eu representava pagou á vista todos os 
campos adquiridos, cuja importancia excede a dous mil contos ' 
e todos os pagamentos foram por intermedio da importante 
casa commercial Caldeira, Queiroz & Fenelon, alli estabelecida, 
ou em or'dens á vista, contra o illustre Sr. Dr. Franl;: Egan, 
digno vice-prpsidente da Brazil Railway. 

As compras que fiz para mim, paguei-as nas mesmas con~ 
dicões, como o Senado verificará por estes recibos (m.ostmndo) 
sendo um da casa Sampaio Avelino & Comp., outro da casa Es
pingarda Mineira, de propriedade do conhecido commerciante 
Edmundo Machado, ambas ·desta praça, e o terceiro do proprio 
punho de Olympio de Azambuja, no valor de vinte e um con
tos de réis. Todas essas irriportancias foram ·pagas por sua 
conta e em adiantamento de uma pequena· extensão de campo, 
que o mesmo me vendeu. Os recibos teem a data de 28 e 31 de 
julho e 8 de. agosto de 1911, sommando os tres a quantia de 
vinte e tres contos e quatrocentos inil réis. A escriptura pu-

~ blica, passada pelo tabelliii.o Augusto . de Oliveira, aqui está 
(mostra) e tem a data de 16 de'outubro.de 1911. .. 
· Ve, portanto, o Senado, que Azambujarecebeu adiantada

. mente a importancia do campo que . me havia vendido e que 
a carta forjada não podia de.ixar de ser apocrypha e· producto 
dos dignos comparsas do cru npeão da calumnia e da degrada-
ção. · 

A minuta dessa escriptura é do punho do nosso collega 
Dr. Urbano Santos, que poderá dar seu testemunho; de ma
neira por que foram feiLos os pagamentos, bem como os Srs. 
coronel Ernesto ))uri~ch, André Gouin, · commerciantes .'desta 
~raça,; .os importantes estancieiros ~onel J<~ão Francisco, CaJ,:-: 
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los Cor·r·eüJ., José Luiz Martins, o Dr. José Zuccoli, que passa
ram, naquclla região, algum tempo, e toda a população de Tres 
LagOas. 

A quasi totalidade das Lel'L'as i'oram compradas aos ho
mens mais ini'luentcs do município, entre os quaes o presi
dente do directoria politico, mais dous de seus membros e dos 
principaes fazendeiros da regiilo, sendo grande numero dos 
vendedor·es que maior extensilo possuíam, moradores em Ube
rába, Barretos, Campo Grande, Nioac, Aquidauana, Miranda e 
até em Cuyabú. Sómente, do abastado commerciante coronel 
Arthur· Machado, i.nJ!uencia politica no Triangulo Mineiro e 
homem da maior respeitabilidade, comprei sete ou oito· fazen
das, das quaes por intervencã:o minha cedeu uma a Olympio 
Azambuja, que recusou vinte contos de lucro, ·antes mesmo de 
receber a escriptura. 

A proposiLo da imaginaria carta deste indivduo, aliás quasi 
analphabeto, chamo a attencão dos meus collegas para uma 
carta, que lerei opporLunamente, que me foi dirigida pelo illus
tre Dr. l'vlello 1\Iattos, engenheiro da Empreza Monlevada, que 
se achava em .MatLo Gro.sso, dirigindo os trabalhos da empreza 
durante .a minha ultima estadia alli, e que conhece os factos 
dos quaes foi testemunha insuspei-ta. O meu dilecto e ''olho 
amigo Senador. Urbano Santos, que me honra com sua atten
cão, e o Dr. Francisco Betim, querido .e respeitado por toda 
aquella POl:>Uinçiio, disser,am-me muitas vezes·: «mas você é 
um homem original, é um comprador qu-e nilo podemv~ com
pr·ehendcr. Como aconselha o homem que não YP.nda ?~ 

Scmpr·c lhes respondia: «E' pot·(lue ~ii o pobrc)S homens 
ignorantes, c eu nilo quero que mais tarde, apezar de est:1r pa
gando mai.s do que dez e quinze vezes o preco corrent.~, elles 
possam se queixar de mim~. · 

0 Sa. URBANO DOS SAN'l'OS-E' verd:acle. 
O Sn. VICTORIN-O MoNTEIRo-Sempre lhes manif.estei a con

viccão de que a valorizacão viria futn.lmeni.e e que ma:::: tarde 
as suas propriedades seriam um r•al.rimnr!i:) para os :-eu;;; ti.., 
lhos. 

Dessa fórma estranhe·i a .un r.ampcm·~z, homem hnm, ~P.rio 
e muito operoso, que alienas;;e ~ua helm fazenda, situada á 
margem da linha ferrea e onrla c~tf.l.v::t encravad::~ a '~sta;:ão de 
Arapuá, hoj.e sdde principal da eotnpaalli.t malsinada. Hc~pon
deu-me· que reputava um mal !1. pro,;:irntf!ado da estrada de 
ferro e que iria estabelecer-~e rnais longe, (•nde rudes;e cr!'ar 
á larga; em companhia de· seu sogro, homem rustico, respetta
vel e que sorprehendeu e deleitou <l nosso honrad:l collega pelo 
Maranhão recitando de memoda ped'acos inteiros das «Minas 
de Prata:..' e do otGuarany», sendo isso uma verdadeira re\''3- . 
Jac.ão r•ara o nosso collega, pois o litterato ·camponez mal sabia 
ler e havia sido um dos primeiro~ desbravadores daqu!'llle:s ser.
tões, onde frequentemente .se vm ameacndo pelos mdtgen~, 
_que .alli habit'itvam. 
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"9ma ouLr''!- senhora, a mais abastada fazend.;ira- daqueila 
loc.mildade, pedJU-m!3 t:~mselho em rel.ação :i aJi.enação de parte 
de terras que possma a margem ela lmha :l'erreu. Re.spondi que 
era o menos ·competente pura aeonselhal-a por ter inLeresse em 
comprai-as, porém, que não hes,itu.va em aconselhar que não 
rus vendes~e porqll;e em pouco tempo a va}orização seria grande 
e ella veria sua fortuna augmentacla consideravelmente. 

O Sa. UnBANo Dos SAN•r•os-E' completamente exacto, ouvi 
tudo isso.-

O Sa. Vrc•roHINo 1\foN'!'Emo-Em novembro elo anuo p:ass•ado 
encerrei todas as compras que tinha a fazer. A força federal 
para lú. foi em i'in~ de j·:meiro, c eu só regressei em 17 de lUbril 
dous dias depois fui victima do desastre que o Senado conhece: 

Para que o Senado saiba o que lá occorreu vou procede·r 
á leiturit de algumas cartas e em seguida concluirei o meu 
discurso. 

Sr. Presidente, este anno, depois que .de lú. me retirei, 
tendo traçado as primeiras bases de uma orgonização moderna, 

. meu .estabelecimento foi honrado pela vis1 ta do Dr.· Paulo de 
l\foraes Barros, illustre e competente Secr·etario da Agricultura 
de S. Paulo, r•epresentante de uma d:as mais d1stinctas e anti
gas :l'amilias de origem republicana do Estado e que, com bri
lhantismo inv.a,javel, administra aquelle importante dcpaJ:ta
mento ela :u.dministr•ação publica, demonstrando tino admira
vel, exacta comprehensão dos innumeros problemu,s sujeitos ao 
seu exume •e resolução, impondo-se assim á confiança dos seus 
conterraneos, que o eonsicleram fadado a oecupar a;s· mais ·altas 
posições na :administ1•a~.ão claquelle grande c futuro.so EsLado . 

. PeÇo licença ao illustre moço para dar publicidade ele 
alguns to picos ele sua gentil missiva. Eil-os: 

«Penhorado em extremo pela sua mnavel earla de 
:LS do corrente, ainda que um pouco tardiamente, cum
pro o grato dever de agradecer-lhe o captivante aco
lhimento, que a mim e meus companheiros de excursão 
pela Noroeste, nos dispensaram em sua promissora es
tancia de Serrinha, em l\fatto Grosso. Ahi passamos 
dous dos nossos melhores dias, percorrendo as suat
interminas e i'erteis campinas, e aclmiranclo o futuroso 
penhor de riqueza publica e particular que a sua intel
ligente previsão e bem orientad;'l. iniciatiya e~ tão. l~re,
parando. Trouxe dessa excursao as mms hsonJOn:as 
impressões e tão amenas que, por antecipação, accerto 

· com prazer o convite com que promette honrar-me 
para quando ,iulgar opportuno no anuo proximo, acom
panhai-o em nova visita á Serrinha.)) . 

Agora, Sr. Presidente, peç.o licença para ler trechos de ou
tra carta e essa escripta por um homem que vale por uma 
legião" e não :L' osso a sua extrema rnodcstia e dc~.si!ü.ere~~fl .iá 
i.eria occupado o mais <mlmirmnte posto na admm1sLJ·p.<;ac~ da 
RBpublica, ·tal é o brilho exL~·~orclinario de seu. nome, sua 1a1La 

y ' ••• 



SESS,\0 !DI 10 DE DEZJ:::MBHO DE 1012 

de. a~11bi~~ü~s, seu descC!I'Lino, ai La capacidade, inexcedível pa
tr:wtrsmo, J~JdependoncJU e enorme acoJ·vo de dedicados ser
VJ()OS ao pmz no regímen passado e ao seu Estado depois [lo 
advento da Hepublica. · · · 

Hefiro-me ao Sr. Dr. Antonio Pmdo. 
~ «Muito ag-r·a~eoo-Jlle a remessa do seu discurso no 
l::lenado. .Par~ num, a su_a 4efesa era desnecessaria, pois 
conheço os jactos e, prmc1palmente, a nobreza do seu 
caracter. Folguei, poréJ!l, por ver:ificar que o amigo se 
mostra dotado da maxima energia, apezar dos soffri
n:entos physicos e, po~tanto, em condições de poder con
tmuar a prestar serviços á causa do nosso progresso.:~> 

Tenho ainda uma outra carta, Sr. Presidente, firmada 
pelo Sr. Dr. :Francisco de l\Ionlevade, um dos mais notaveis 
enge~heiros nacion~e~, por ~ssim dizer a alma da Companhia 
Paullsta, esse prodigiO de r1queza, a· nenhuma outra compu
ruela e que, devido ao seu tino administrativo, ú sua excepcio
nal competencia, actividade t: dedicação, vae penetrando os 
sertões paulistas até os de Goyaz e Minas. desbravando aquei
Jas zonas, enriquecendo-as, alargando sempre a sua bitola, e 
tornando-a um proprio de inestimavel valor, legitimo orgulho 
da iniciativa e previsão do povo paulista. 

«Acompanhei com Vivo interesse os discursos pro
nunciados por V. E.\":. no Senado Federal, sobre a ques
tão suscitada pela acquisição de terras feita por V. Ex., 
no Estado de Matto Grosso, e do mais que a ess·e· res
peito dizem que occorreu. 

Como seja perfeitamente conhecedor da correcção 
com que V. Ex. procedeu nesta questão, o que aliás não 
poderia deixar de acontecer com o caracter e hombri
dade que todos conhecem em V. Ex., peço per
missão para felicitar V. Ex. pelo modo brilhante pelo 
qual historiou as occurrencias havidas, mostrando a 
verdade aos olhos de todos que não os conheciam. 

No meu modo de pensar, que exponho com toda a fran
queza e espontaneidade, a acquisição de terras que V. Ex. pro
moveu, muito embora fosse uma parte para um syndicato es
trangeiro, constituiu um relevante serviço prestado a industria 
pastoril ele Matto Grosso; ella não existilZ e não poderia. ex.i~tir 
tão cedo, naquella. zona do Estado, senao de modo primitivo 
e improfícuo, porquanto os propriet_!trios das. terras não tinha;n 
elementos para desenvolvei-a e nao saber:Iam obtel-o~. ~ao 
acontecerá o mesmo com os actuaes possmdores que dispoem 
.de capital, energia e conhecimentos ·espeçiaes da questão, como 
já teem provado, estabelecen~o com rapidez a~ bases ne!!e~sa
rias para o rapido desenvolvimento daquella Importantissima 
industr.in em rnoldos positivos e modernos. .· 

l\Iaio'r scJ•viço, so é passivei, ainda :foi prcsLaclo POf Y. Ex., 
:lquollc Esto.do; e consiste elle na boa m·clem e pol1c1amento 
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introduzido pela bene:fica influencia de V. Ex., em Jogares 
que, anteriormente, eram o theatro de toda a sorte de clistur
bios, promovidos pelos desordeiros que em abundancia se mos
traram na região. Com o policiamento estabelecido pela forca 
federal, em boa hora movida, a nosso pedido, por V. Ex., tudo 
foi normalizado com prudencia e energia, e não mais se regis
traram, como era tão frequente, sccnas de violencias e assas
sinatos. 

Desculpe--me V. Ex. dirigir-lhe a presente carta; jul
guei, porém, de meu dever, como conhecedor dos factos e in
teressado no progresso do Estado onde a empreza que dirijo 
ainda funccionará por bastante tempo, dizer com franqueza 
o que conheç.o . 

Com a maior estima e consideração peço acceitar os cum~ 
primentos do amigo obrigadissimo e admirador.-F. de :Mon. 
levade. · 

o SR. PRESIDENTE - Observo ao honrado Senador que a 
meia hora de prorogação já está finda. 

O SR. VICTORINO MoNTEIRO - Peço a V. Ex. apenas dez 
minutos de tolerancia. Tenho aqui uma carta do Dr. Aristoteles 
'Pereira, engenheiro fiscal da Noroesf·e, conhecedor daquella 
região e geralmente considerado, Lão capaz como austero no 
cumprimento dos seus deveres, que como as demais abaixo 
transcrevo. 

Uma outra carta do Dr. Arthur Antunes Maciel Filho, fi
lho de uma das mais antigas, abastadas e illustres familias do 
Rio Grande, geralmente conhecida como um dos baluartes do 
federalismo rio-grandense. 

E' o testemunho de um adversaria politico, moço de grande 
merito intellectual, caracter de fina tempera e que representa 
com muita honra as tradicções de seus maiores. E', pois, um 
depoimento insuspeito. . 

Chamo a attenção dos meus collegas para a carta do Dr. 
Mello ·Mat.tos, a que já me referi, engenheiro da cmpreza que 
dirigia os trabalhos no momento em que occorreram alguns 
factos que teem sido explorados torpe e falsamente, sendo, por
tanto, testemunha de grande valor, filho de importante família 
dt>Sta Capital, onde é muito conhecido e altamente considerado 
pelos seus dotes de espírito e caracter. • 

Antes de terminar per;o licença ao Senado para dizer-lhe 
que me não sinto offendido. O que é que nós poderemos espe-
rar de um irresponsavel ? . 

Apezar de estar quasi completamente invalido pela immo.
bilidade a que estou condemnado por um desastre de que fui 
victima, .iá teria arrebentado os miolos pustulentos desse alei
jão moral se isso não me degradasse, pois seria elevar até a. 
mim quem com extraordinaria facilidade. sem o menor esforço, 
bateu o record da abjecção e da infamia. (Sensação.) 

Sr. Pre·siclente, sejam quacs forem as. n:;g-rcssõcs com 
que porventura tentem ferir-me, conservar-me-hei sempr4' 
tranquillo, sereno e impcrterrito no cumprimento do meu dte-

• 
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ver de rc!'rcsciiÍ.:iiif.rr do Y.1croico Rio Grande do Sul, que me 
'hot!f!l c•'Ym seus :sul'fni.gldS" c1€Jsdc o advento do novo regímen, 
~l!ni CjtiC :1 rt't'íJa i·.~· •. cm tão lorigCI t)!lt'iodo tivesse surgido a mais 
tcv/3 duvida s·otJr'c· a correcção de seu repre:s,entante e dedi
l::ido s·ervjdor'. No finfbientc dCJS·ta Cafjtt respeitavel. a que me; 
(ji'güihp t!c l)el:toMet', respira-se uma ntmosphera suave ., 
assepticil t!llinLidit uniformemente pela cxhuberante, perfu
mada. e frondosa vcgeta(}ão do bosque fronteiro c purificada 
pela constante preoccupacão de todos nós em bem servir a 
llatria e a Republica e, p.oQ· i:sso, não se póde admittir a hy
pothese incomprchensivel, me,srno inverosímil, de que um re
r)iie!leíittliitc da Nação se aventurasse 'elffi temerarias excursões 
aos tcncbrút308 domínios da City Improvements, onde só po
dem pen~::trar impunemente, l:1em serem fulminados•, certm~ 
asquc.ro,sos roedores do mundo animal ,e aquelles cujo .corpr. 
e ·espírito sejam formados da mesma substancia que 'essM 
rep!'!Jientcs rataza.n::vs universalmente · execrada:s•. (Sensação.) 

Qualquer que se,ia a posição em que me encontre. quer 
sagmda pelos honrosos suffragios do glorioso. Estado do Rio 
GrandJe, do Sul ou no remanso do lar, eu continuarei sempre 
sereno e Jirme no· meu posto de honra, sem desfallecimentos 
e desanimas, certo de que as vorazes mandíbulas dos maldi
zentes e de•.; falsos paladinos da nossa integridade territoriai 
Jamais· penetrarão na í'ibra eànpeder-nida do velho propa
gandista da Republica, temperada pela'S privações, no ostra
cismo, no devotamento á R!e;publica e pela ·incessante luta, 
desde a sua mocidade, em prol de grandes e alevantadbs 
ideaes, c mesmo quando as ag-gressões e invectivas partissem 
de advermrios respeitaveis, dignos e nobres, ella permane
ceria intangível. qutanto mais gaguejadas p•or bybridos pro
duetos de nojento connubio de asquerosos e infectas insectos1 que pululam e in11e;stam os porõ,es não cim·entados dOo qua~J 
secular Palacio do Cattete. (Sensacão.) 

. E certo do cumprimento de um dever, encaro serena .. 
mente todos esses ataques dictadoo.s pelo mais repugnante es
pírito de exhibição de um deg~e,neràdo saudoso da calceta, 
candidato ao presidio, de um reprobo que bem podia se pres
tar ao escalpello de criminalistas celebres: 

Poi'S bem, •senhores, nada di,Stto p6de determinar um des
vio de meu ponto de vista, quer intellectual, qUJeil' moral, quter 
material. E convencido de aue· no cumprimento deste dever 
hont'lo as tradicções · de.sta Casa e o nome que represento e 
pertence (L' Historia, hei de manter-me erecto na convicção de 
que, trabalho para a .grandeza c prosperidade do nosso paiz. 
(Muito bem; muito· bem. O orador é muito eumprimentado e 
ab'l'al,çado.) 

E' levado á Mesa o seguinte requerimento de S. Ex.: 
«Requeiro que, por intermedio do Ministerio elo Interior, 

se .requisito o 1wnces,~oa existente no. Juizo Federal de Nithe
rov sobre o assalto :\. cidade de Va~:;souras, na madrugada de 
3fl elo .janeiro, do. onde resultaram ferimentos c mortes frin:-
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mente prem•3ditados e pmlicaclos por facino,ras militarmente 
organizados, sob o commando elo individuo l\Iauricio de La
cerda, que os,tentava o fardomento de v,o,Juntario especial.:~> 

«S. Paulo, 2 de dezembro de 1912. - Prezad() 
amigo Senador Victorino :VIonteiro - Tenho lido 
com attencwo o que se tem fallado contra o negocio de 
compras ele tm·ras em Matto Grosso, lamenümdo pro
fundamento que se Lenha deturpado. a verdade. 

Ha longos annos que occupo o .cargo de engenheiro 
fiscal ela Estrada de Ferro Noroeste e nas minhas fre
quentes excursões através dos trabalhos ele construccão, 

· percorrendo constantemente o Estado longínquo acima 
referido, nunca vi nem me constou tampouco que se 
praticasse a miníma violencia, e até .pelo contrario, só 
tenho ouvido justos e merecidos louvores á sua acção 
benefica, moralizadora e progressista. 

A forca federal, sob as ordens do distinctó tenente 
Plinio de Carvalho só seguiu para •rres Lagôas depois 
de uma grn.ve perturbac;ão ela ordem, quando todos os 
11egbcios já estavam realizados, ficando muito satisfei
tos os vendedores e é de .iustic;a consignar que graças 
a esse destacamento tem reinado a maior calma, tran
quillidade absoluta. 

O senhor deve ter a sua consciencia tranquilla por 
ter agido sempre com a maior correcção, levantando do 
nada uma zona que não tinha valor algum, conseguindo, 
com rara habilidade attrahir capitaes norte-america
nos e nacionaes para o desenvolvimento. de nosso paiz, 
introduzindo os processos mais adeantados ele cultura e 
pecuaria, chamando, emfim, a attenc;ão do mundo para 
uma região riquíssima e completamente abandonada. 

Em uma nação nova, como a nossa, a preoccupac;ão 
séria ele um governo, çleve ser o seu povoamento, o in
cremento ferro-viario e applicac;ão de capitaes, essen
ciaes para a expansão economica da nossa Patria, que 
teve a felicidade de encontrar no seu espirita um pro
pagador desse ideal supremo, um paladino da causa pu-
blica. . 

Oxalá todos os ·representantes do povo comprehen
. ' dessem bem os seus deveres como tem sabido o senhor, 

que se tem collocado á frente dos interesses vitaes do 
Brazil. 

Tomo a liberdade de lhe remetter a photographia 
da visita do Dr. Paulo de Moraes á sua propriedade_ da 
Serrinha. 

Queira dispor do amigo, criado obrigado e admira
dor. - Aristotales Pereira.» 

• 
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~Prezado amigo Senador Victorino. 
Dr. Betim deu-me a sua carta, e o discurso de que 

j :t tinhamos noticia, pelo Estado de S. Paulo. 
Muito agradecido pela referencia a mim; a sua 

reputação de cavalheirismo não está por fazer, e é bem 
conhecida. 

Quanto ú aggressão, aliús, inocua; de que foi victi
ma, bastaria que esse senhor viesse até cá para reconhe
~.:er a falsidade de suas iniquas allegações. Ainda hoje 
os americanos receber·am um grande lote de gado fino, 
o Arapuá estlt ficando muito bonito, estão abrindo es
t.radas, .it't correram telephone, e o mais vae no mesmo 
pé de impulsão. Olhando estes homens, que por sua 
mão aqui entraram, e comparando-os aos nossos conhe
cidos caboclos desta redondeza, e mais ou menos tidos 
agora ccmo ingenuos tabaréos, qualquer argumento 
contra sua acção cahe a esse primeiro exame e desperta 
a maior indignação, entre os homens sérios. 

Sem mais, agradecido, ainda uma vez, e estimo que 
se cure de vez, promptamente, para continuar a desan
car os maldizentes, perv'i;)rsos, que forem surgiindo, 
exercício no qual, aliás, ninguem lhe negarú experiencia 
e entrainement. 

Lembranças e saudações respeitosas do patricia e 
amigo de sempre. - A. Maciel. 

Tres Lagôoas, 25 - 11 - 912.:r. 

OO.PIA 

«S. Paulo, 30 de novembro de 1912 - Exmó .amigo 
Sr. Senador Victorino Monteiro : - Como empreiteiro 
da Estrada de Fervo Noroeste do Brazil em Matto Gro,sso 
e· tesbemunha, portanto, do esforço e tenacidade de 
V. Ex. para desenvolver aque.lla zomt:, não posso si
lenciar ante a injustiça e calumniosa campanha le-· 
vantada. na Gamara contra V. Ex.· Quando começámos 
o nosso ·serviço em Matto Grosso, em 1910, o alqueire 
de terra valia 300 réis, isso mesmo em uma venda 
feit..'"l a uma companhia ingleza repr.esent:ada pelo• Sr., 
Slaughter. Tendo V. Ex. começado suas compras, im
mediatamente a.s propriedades, .se valoriz.aram e o al
queire de terra passou de 300 réis a, 4$800 e ho.ioe; até 
20$000. Os proprietari•o·s da zona acharam tão bom o 
preco que queriam todos vender e houve uma verda
deira romaria a Tres L•a.goas, á procura de V. Ex. e 
ouvi muitas vezes V. Ex. aconselhai-os a que não se 
apreSISassem em vender, o que alguns fize,ram, e lá 
estãlo• com suas terras valoriz181das e sem serem in
oommodados. Outra cousa que muito concorreu para 
n. venr)n ,d_n.s terras foi a vonta.d~ ((Ue tinl.1a,m. 3,quell~!!í 
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'Ser:to.nej·os 'de s·e inudnrem pnrn longe da estrada de 
fc·rro e com dinheii'o que receberam comril'a.rerri prd..: 
:Priedade·s dez vezes maiores 11o inLê~iGr, dei ll:stadc!l d\:Í"' 
'tras na de ffilyaz, Quantb M Sr. tllyrnp1o AzambuJa, dt:l 
quem publit!nram uma carta, que penso ser ap•O·crypha, 
não sl:li se V. Ex. se lembra que f·omos companheiros 
11c Viagem quando o trouxe ao Rio, onde lhe deu a pa
tente de tenente-coi'onel d:~ Guarda Naciona,l, · depois 
de haver pago por bom pnço a fazenda que elJe, lhe 
vendeu, incll!Jsive sete cont11s por .umas berrifeitdrias 
>d:as qu:aes a melhor era um cur~a.! tl.e aroe~ra. Hà= 
vendo elle pedido a v. EJC. para ficar M i)I'·O.priedade cíiiê 
lhe havii(L vendido até se mudar para outra que havia 
'Comprado ,e .como nessa propriedade houvesse algumas 
Jaranjeiras, V, Ei.\. autorizou •os trab·alhadores da linha, 
'(Jue •estavam Mampados perto dahi, a colher as la
:ranj•a•s., e o Sr. Olympio (que as estava vendendo a 100 
róis Mdn uma) se oppoz, querendo fazer fos>o• sobre os 
mesmos, e tendo eu levado esse facto ao seu conheci
ltnento, V. Ex. me pediu para mandar um dos nosso,s 
empregados tomar conta do rancho e bem:fcitorias, o 
que foi feH.o sem mn.ior incidente, e o• Sr. Olympio 
tratou de se mudar, não tel1do havido violencia ae es
•Pecie alguma nem intervenção da forca federal, que 
estava então em '.rres LagOas, no kilometro 37 e o 
nosso acampamento estava no kilometro 165. G's pre
tensos proprietarios a que se referiu o Sr. Dr. 'Mauricio 
de Lacerda e que se acharam temporariamente arran
chados em misemveis e immundos ranclws nas pro
ximidades do acampamento dos meus trabalhadores, 
não passavam de vagabundos e muitos deHes crimi
nosos, vindo•s de S. Paulo e sertões da Bahia, de onde 
fugiam da .acção das autoridades policiaes. Esse elemento 
ambulante acompanhou sempre o acampamento dos 
nosso·s trabalhadores ,no intuito de explorQ.l-os por 
todos os meios ao seu alc.a.nce, installando em peque
nas barracas venda de alcool, jogo e outi'O>S passa
tempos que a moral manda caJ.a.r. 

Quanto :i acção do destacamento federal alli exis
tente não podia ter s.ido· mais profícua, amparando ef
ficazmente a cons.truccão tia estrada, mantendo todas as 
gar.antias dos habitantes daquella região, a .ordem e a 
tranquillidade do oommercio e entre familias conti
nuamente alarmadas por continuas e g~aves ·perturba
ções de onde resultavam muitos :ferimentos e mortes na 
vi!Ja de Tres LagOas, de que resultou a remessa do con
tingente federal em virtude de instantes reclamacõe~ 
nossas no sentido de assegurar a construcção de tão im . 
portante proprio nacional. 

O desideratum foi· plenamente p.reenchido com a 
presença da força armada, que sempre procedeu con1 
exemplar disciplina e cu,ia permanencia indispensavel 
~ bem dos interesses daquellà r.on<~, ~ da QOn~tr~cçã,o da 
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rRtrarl:l a nosso cargo e mais uma vez agradecemos a 
V. :Ex. Ler influído para que o Governo enviasse esse 
contingente, sem o que a construc<;ão dessa estrada es
taria suspensa. 

Com a maior csLima e apreoo - De V. Ex. Att.
A. de Mello Maltas.'!> 

~llfatLiio, 13 do düzembro do HH2. 

Exmo. Sr. · S'enador Victorino Monteiro.- Tendo 
lido nos .iornacs a questão ultimamente levantada ·sobre 
syndicatos estrangeiros, vi que .seu nome foi envolvido 
no escandalo provocado por um Sr. Deputado na Ga
mara; como estou ao par de todos os negocias feito<; 
pelo senhor cm l\'Iatto Grosso, por ter sido alli moradOr 
durante muitos annos c de onde me mudei depois de 
lhe ter vendido a terra que já possuía, deante das ag
gressões de que foi alvo não posso me conserv.ar calado 
e venho por este meio protestar-lhe o meu sincero 
apoio e pedir-lhe ·que ve.ia nesta carta um depoimento 
espontaneo e de protesto contra as inJustiças e ca
lumnias de que tanto o senhor como o Sr. tenente Pli
nio de Carvalho, es·te representando a ordem, a polici.n. 
ele costumes, reconhecida por toda a gente dn. região; 
e o senhor representando o progresso e o desenvolvi
mento daquellas desertas paragens e que, em .vez de 
praticar os attentados contra a ordt'm e contra a pro
priedade, foi abrir OS olhos aos proprictal."ÍOS• e criado
res, mos•trando-lhes o verdadeiro valor do que pos-
suíam. · 

Na qualidade de ex-proprietario de terras, digo de 
consciencia que estou satisfeito com o negocio que fiz 
e acredito que assim pensam todos os que forem de 
boa fé. 

Póde V. Ex. fazer desta o uso que bem lhe con
venha. 
· Sem outro fim, sou com todo o ac atament.o e e s.-

ti ma - De V. Ex. amigo e crendo.- l'a:a1'o Fe1'1'eira 
ele Almeida.» 

Vem á Mesa e é lido o seguinte: 

REQUERI:MENTO 

N. 3- 1912 

Requeiro que, por intermedio do Ministerio do· Interior, 
se requisite o processo existente no Juizo Federal de Nithe
roy sobre o assalto á cidade de Vassouras, na madrugada de 
30 de .ianeiro de 1909, donde resultaram ferimentos e mor
tes, friamente premeditados e praticados por facínoras, mili
tarmente Q):'~I!-P.iza«;;os1 ,sob o commando do individuo Mau,~ 
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ricio de Lacerda, que ostentava o fardamento de voluntario 
especial. 

Sala das sessões, 19 de dezembro de Hl12. - V·ictorino 
3[ ante-iro. 

ORDBM DO DTA 

Continuacão da votação em 3" discussão ela proposição 
da Gamara dos Deputados n. 1, de ·1902, decretando o Codigo 
Civil Brazileiro. 

São successivamente · approvadas as seguintes 

BMENDAS 

Art. 694. E' licito ao emphyteuta doar, dar em dote, ou 
trocar por cousa não i'ungivel o predio aforado. . . sob pena 
de continuar responsavel pelo pagamento do fõ.ro. 

. Art. 695. Fazendo-se penhora por dividas de emphyteuta, 
sobre o predid ·emprazado, serú citado o senhoi·io directo, pal·a 
'lSsistir á praca, e terá pi•eferencia, quer no caso de arre
matação, sobre os demais lançadores, em condições eguaes, 
quer em falta delles, no caso de adjudicação. 

Art. 696. Quando o predio emprazado vier a pertencer 
a varias pessoas, estas, dentro em seis mezes, elegerão um 
cabecel, sob pena de ... 

§ 1.• l!'eita a escolha ... 
§ 2.• Se, porém, o senhorio directo ... 
Art. 698. 
I. Pela natural deterioração do predio aforado, quando 

chegue .a não valer o capital correspondente ao ......... . 
II. ... consecutivos, caso em que o senhorio o inelemni

zartí das bemfeitorias necessarias. 
Art. 700 .... 
Paragrapho unico. A dos terrenos ele marinha e accrescidos 

regular-se-ha por lei especial. 

. DA OONST!TUI.:\ÇO D,\S sgRVIDÕES 

Art. 701. Impõe-se a servidão predial a um predio em 
favor de outro, pertencente a diverso dono. Por ella perde 
o proprietario elo predio serviente o exercício de alguns de 
seus direitos dominicaes, ou í'ica obrigado a tolerar que dell•.:l 
se utilize, para certo fim, o dono do predio dominante .. · 

Art. 702. A servidão não se presume: reputa-se, na du-
vida, não existir. . 

Art. 704. A posse incontestada e continua de uma ser
vidão por dez ou ... , servindo-lhe de titulo a sentença ... 

Art. 705. O dono ele uma servidão tem cjirei.to a fazer 

' 



todas a~ ubms tll!ce:;:;al'ias á sua eonset·va~'ão e uso. .Se a 
servidão pertent:et· a mais de um predio .. , 

Art. 70fi ... , do predio clommante, se o uontru!'io nã;; 
dispur.ct· o titulo cxpl'ossamente. 

Art .. 707. O dono do predio serviento não poderá em
barat,ar de modo algum o uso legitimo da servidão. 

Art. 708. Póde o dono do predio serviente remover· de 
um local para outro a servidão, eomtanto que o faca á sua 
custa e não diminua em nada as vantagens· do predio domi
nante. 

Art. 709. Restringir-se-!la o uso da servidão ás neees
sidades do predio dominante, evitando, quanto possível, ag
gravar o eneargo ao predio serviente. 

Paragrapho unico. Constituída para certo fim, a servidão 
não se púde ampliar a outro, salvo.,. 

Art. 710. Nas servidões de transito a de maior inclue 
a de menor onus, e a menos exclue a mais onerosa. · 

Art. 711. Se as necessidades da cultura do predio domi
nante impuzerem á servidão maior largueza, o dono do ser
viente é obrigado a so1Irel-a; mas tem direito a ser inde
mnizado pelo excesso. 

Paragrapho unico. Se, porém, esse accrescimo de encarg•J 
for devido a mudança na maneira de exercer a servidão, como 
se, por exemplo, se pretender edificar em terreno até então 
destinado a cultura, podert't obstai-o o dono do predio ser
viente. 

Art. 712. . .. salvo se, por natureza, ou destino, ·sú se 
applh:arem a certa parte ele um ou de outr·o, 

ArL. 713. Salvo nas clesapropriacões, a servidão, uma vez 
transeripta, só se extingue, com respeito a terceiros, quando 
cancellada. 

Art. 71-1.. O dono do predio serviente tem direito, pelos 
meios .iudiciacs, ao canccllamento da inscripcão, embora o dono 
elo predio dominante lh'o impugne: 

I. Quando o titular hou.vcr ......... . 
Art. 71.6. Extincta, por alguma das causas do artigo an

terior, a servidão predial transcripta, fica ao dono do predio 
servi ente o direito ·a fazei-a cancellar, mediante a prova da 
extincção. · · 

Art. 717. Se o pt·edio dominante estiver hypothecado, e 
a servidão se mencionar no titulo hypothecario, será tambem 
preciso para a canuellar o consent.imento elo credor. 

Art. 718. Constitue usofructo o direito real de fruir a;; 
utilidades ~~ fl'ur:tos ele urna cousa. emquanto temporar·iament.:: 
dl•Hf.aeado da JII'O(II'iedade. 

Art .. 719 .... em urn patrimonio inteiro, ou parte deste, 
ab:rangendo;..lJw, no todo ou em parte, os i'ructos e utilidades. 
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Art. 720. . .. , quando não resulte do direito de família, 
dependerá de transcripção no registro predial. 

Art. 721. Salvo disposição em contrario, o usofructo es
tende-se aos accessorios da cousa e seus accrescidos. 

Art. 722. O usofructo só se pó de transferir, por alienac;ã''· 
ao proprietario da cousa; mas o seu exercício póde ceder-se por 
titulo gratuito ou oneroso. 

DOS DIREITOS DO USOFRUCTUARIO 

Art. 723. O usufructuario tem direito á posse, uso, ... 
Art. 72/L ... o usofructuario tem direito, não só :1. 

cobrar as respectivas dividas, mas ainda a empregar-lhes a 
importancia recebida. Essa applicacão, porém, corre por sua 
conta e risco; e, cessando o usofructo, o proprietario' póde 
recusar os novos títulos, exigindo em especie o dinheiro. 
· Art. 725. Quando o usofructo recae sobre apolices ... · 

a alienação delles só se effectuará mediante prévio accôrdl) 
entre o usofructuario e o dono. ' · 

Art. 726. Salvo direito adquirido por outrem, o uso
i'ructuario faz seus os fructos naturaes, pendentes ao começar 
o usoi'ructo, sem encargo de pagar as despezas de producção. 

Paragrapho unico. . .. pertencem ao dono, tambem sem 
compensação das despezas. 

· Art. 727. . .. ao usofructuario, deduzidas quantas bastem, 
para inteirar as cabeças de gado existentes ao começar o uso
fructo. 

Ar L. 728. Os fruclos civis vencidos na data inicial do 
usofructo pertencem ao proprietario, e ao usufructuario os 
vencidos na data cm que cessa o usofructo. · 

Art. 729. O usofructuario póde usofruir em pessoa ..• 
mas não mudar-lhe o genero de cultura .......... ; salvo se 
por algum outro, como os de pae, ou marido, lhe couber tal 
direito. 

Art. 730. Se o usofructo fôr de florestas, ou minas, pó de 
o dono e o usofructuario prefixar-lhe a extensão do goso e a 
maneira da exploração. · 

Art. 731. As cousas que se consomem pelo uso, caem 
para logo no domínio do usofructuario, ficando, porém, este 
obrigado a restituir, findo o usofructo, o equivalente em 
genero, qualidade e quantidade, ou, não sendo possível, o seu 
valor, pelo prec;o corrente ao tempo da restituição; · 

Art. 732. . ......... meac;ão em parede, cerca, muro ou 
vallo. (Art. 648.) , 

. Art.. 733: Não procede o disposto na segunda parl.c do 
a1·tigo antecedente, quando ... 

'u.li:l 013lliGA~:rii!:H IJI.l IJSOPlllJG'l'UARIO 

.. Art. 734. O usofructuario, antes de assumir d usofructo, 
inventariar~ á sua custa, os be{ls, que .• recebpr,; .. ou real, 
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se lh'a exigir o dono, de velar-lhe pela consorvacão, c entre
gal-os findo o usoi'ruclo. 

Art .. 735. . ....... ~ . entre as quaes se inelue a quanUa 
taxada pelo juiz cm remuneraoão elo administrador. 

Art. 735. 
I. O doador, que se reservar o usofruclo da cousa doada. 
II. Os paes, usofructuarios dos bens dos filhos menores .•• 
Art. 738. 
I. As despezas ordinarias de conservação ... 
Art. 739. Incumbem ao clono as reparacões extraordina

rias e as que não forem de custo modico; mas o usofructuari() 
lhe pagará os juros ... 

ljaragrapho unico. Não se consideram modicas as despeza.;; 
superiores a dois terços do liquido rendimento de um anno. 

Art. 7 <i O. Se a •cousa estiver segura, incumbe ao uso
i'ructuario pagar, durante o usofrticto, as contribuições do 
seguro: 

§ 1.0 Se o usofructuario fizer o seguro, ao proprietari<> 
caberá o direito delle resultante contra o segurador. 

§ 2.0 Em qualquer hypothese ... 
Arf. 7<i1. ••• , ou de parte della, só responderú o uso-

1'ructuario pelo juro das dividas, que ella garantir, quando esse 
o nus fOr expresso no titulo respectivo. 

Se fôr de um patrimonio, ou parte deste, será o uso
fructuario obrigado aos juros .da divida, que onerar o pa
trimonio, ou a parte deli e, sobre que recaia o usofructo .· 

Art. 7<i2. · ••••••• nem o usofructo se restabelecerá, se 
o proprietario reconstruir á sua custa o predio; mas se elle 
estava seguro, ... 

Art. 7 43. . . . . . a indemnização paga, se elle fõr des
apropriado, ou á importancia do damno resarcido pelo terceiro 
responsavel, no caso de damnificacão, ou perda. 

DA EXTINCÇÃO DO USOFRUCTO 

AI' L. 7 44. . 
rv. . . . . . . da coisa, não sendo fungível ... 
VII. Por culpa do usofructuario, quando aliena, deteriora, 

ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos 
de conservação. 

Art. 7<i5. Coil~Lituidn o usofructo em favor de dous ou mais 
individuas, extingui·r-se-l!a parte a parte em relação a cada 
um dos que fallecerem, salvo se, por estipulação expressa, o 
quinhão desses couber aos sobreviventes. 

Art. 7 46. . . . . . extingue-se com esta, ou, se ella perdurar, 
aos cem annos da data em que se comecou a exercer. 

Art. 7 47. O usuario fruirtl. a utilidade da cousa dada em 
uso, l"flUtnl.o o exigirem as necessidades pessoaes ·sl.ms e de sua 
família. · · 

Art. 7 48, · Avaliar-se-hão as neccss~dades~ pessoaes do 
usuario, conforme a .sua oondiçã.o social e o logar onde viver;. 
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Ar L. 7 ll!l. 
11. As dos filhos solteiro::; aiuda que· illegiLimos. 
ArL. 750. São uvplilmveis ao uso, no que uão i'ôr cuutrul'io 

á. sua nuLut·eza, us disposiçúliS 1·elat.ivas ao usoi'rucLo. 
Art. 75:-l. Se o dieriLo real ele habiLa1;ão i'Ur conferido 

a mais de uma pessoa, qualquer dellus, que habite, só:dnhu, 
a casa não Lerá de pagar aluguel a outra, ou ás outras ma::; 
não as l)Óde inhibir de excrc~rem, LJUerendo, o direito·: que 
tambem lhes ·Compete, de llabltal-a. 

Art. 753. São applicaveis á habi ta~lão, no em que lhe 
não contrariarem a natureza, as disposições concernentes uo 
usofructo. 

Art. 75'L ... · ..•. , de predio sujello á constituição de renda 
(a,rts. 1.112-í a 1. ·i31), applicar-se-ha em constituir outra o 
p·reco do ímmovcl obrigado. O mc:smo destino ter(~ em ·caso 
analogo a indemnização do seguro. 

Art. 75t.l. • • • . • assegure ao c1·edor renda equivalente 
Art. 758. . .... , em quanto não inscripta no competente 

registro. 
Ar L. 75\J. • . . • • Lia renda ~onLinúa a gravai-o em todas 

as suas partes. · 
.L\Jrt. 761. Só uquelle que póde aliena,r, poderá. hypo

thecar, dar em untichrese, ou empenhar. Só as coisas que se 
podem alienar poderão ser dadas em penhor, antichrese, ou 
hypotheca. 

Art. 763. . . . . não importa exonerucão .comespondente 
da garantia, ainda que esta comprehenda varias bens, salvo 
disposição expressa no titulo, ou na ·quitaoão. 

Art. 76L O credor hypothecario e o pignoraLicío têm o 
direito de excutir a coisa hypothecada, ou empenhada, e pre
feri-r, no pagamento, a outros credores, observada, quanto á 
hypotheca, a prioridaJde na inscripcão. 

Ao art. 761!- Accrescente-se: «Exceptua-se desta regra 
a divida proveniente de salarios do trabalhador agrícola, afh:ú de 
ser pago pelo producto da colheita para a qual houver ·con
corrido com o seu trabalho, precipuamente a quaéscruer outros 
creditas ». . 

Art. 765. O credor antichretico tem direito a reter em 
seu poder a cousa ... decorridos trinta unnos do' dia da tran
scripção. 

Art. 766. Os contractos de penhor, antichrese e hypotheca 
declaração ... 

Art. 767. 
I. Se, deteriorando-se, ou depreciando-se a- cousa dada 

em seguranca, desfalcar a garantia, e o credor, ·.·intimado, a 
não reforoar. · 

II. Se o devedor cair na iusolvencia, ou i'allir. 
III. Se as prestações não forem pontualmente pagas, toda 

cvez que deBte modo se achar estipu1ado o pagamento. 
IV. Se perecer r> ob.iecto dado em garantia, hypothese na 

qual a ii!.demnização, .estando elle seguro, ot1 ha_vendo. quem a 
tenha a!,iancado, se subrogar.á na cousa destru1da,. em bene-

.. 



fido uu ct·edcll', a quem assislil'<'t .sobi'IJ IJ!la pl.'1•1'er·e1wia atú o 
Hm ~~ompleto .rccmlJolso. 

. V. 8ü· se ues:q•t·opl'iar a eousa dada om ga1·anl.ia, doposi-
sil.ando-se a. . . . · 

Paragmpho un ico. Nos casos dos ns. IV CJ V, ·SÓ se ven
Ct!J'Ú a IJypuLileca allLI)S do prazo f)~Li pu ludo, se o siniSLI'O, ou 
a dns:q>t'OJII'inc;iin rer~ai1· ;.;nJ.IJ•rJ r• ub.ierJtn dado l!fll garanLin, c 
l•sta ·niin allr:wgc1· uuL1·os; snllsisLindn, nn raso enHf,rario, a 
divida. I'Pduzida, cJolll a I'USJWfJI.iva ga1·anLia sob1·n os demais 
llr•n s, niio dPsar> I'O Jll' i a dos, da lllll i l'ieados, ou di'Sti'U i dos. 

A1·t .• 7iit!. O :tlll.ccipado VP.rwiJni;IILn da divida nas iJ)'J'HlLIJesus. 
rio w.·Lie;· .. anLI'I'ÍI.II', pal·agt·apiH• unico, nii.o irnpo1·t.a o elos juros 
corJ·rsJHHH.Ir~n f.c•s ao fll'azn r·onvr,neio na I ·por deeor·rc1:. 

A1·t .. 7fi!1 .... , ou l'r•l'rJI'I:;a.l-a, (filando, ·por r:ulpa ali li! ia, 
S•' JWI'cJa, di'.I.PI'inl'l', nu clr•,;vn I ii'. 

Al·l.. 77:3. c .. n,.;LilLII'-SI' 11 JII'IJlllll' pi' la Ll.'ltrli(;iifl p/'J'rJetiva, 
(Jtll'. 1'111 gal'nnLia do de! li to. ao c~I'I!dr)l', nu quc111 o rcp1:csenLc, 
l'az n dr·v~~rlor, ou algT1r•n:J pot· elle, d•· um oh.ieeln ·movei, susec
pLiYel dP alienac.Jiin. 

,\l'f.. 77.1. ::;,:, ~~) pr'ld•• c;onsLituil' o JWnliu1· eorn a poss11 da 
~ousa 1nun!l Jldn ei.'L~dor, salvo ••. 

ArL. 7'ir.i. O insLJ·unHnll.o J.io JWniHH' enn\·enr;ional doter
miiHil'<í Jll'Peis:ununtP o YalrH· do deb.iLn e o oil.ier;Lo c'mpenhaclo, 
''III I.PJ'Inns (Jtll' o disel'ilninPIII dos seu~ t:OIII;f'!Wl'I!S .... ]Jas
l.at.·;í. dPeiU•I'lll'-liiiJ a qualidade r.• quantidade. 

At·l.. 'i7G. ::;p o ennLmeln sn J'izcJ!' 111Pdianl.1• instt·umenLu 
rmrt.iiJlllar, s1'1':Í f'il'lllado JWias pal'ti~S. i• lavi'Uclo em du.pli
•·a !.a, l'ic•.:ultlll 11111 I'XI'Inplar cJOIII r:ada tllll dos conLJ.·aiJenLcs, 
quallflll'l' dos quac•,.; pcídu h~nd-o :í LJ·anset·ipeiio. 

ArL. 777. 
Jlcídr• l'l'l.1•l-a, poi'I;IIJ, ale! que lliu indt!inniZI!Ill a~ r!espezu.~. 

d ~'" i·dam ~~I liA • .i usLi r i cudns ..• 

:\t.•L. 77!l. 
nr. A c··nf.l'l}l:(lH' o que solwje do pl'cr;.o, quando a divida J'ôt• 

pn:;a, sPja pm· exeussão .iudieial. nu fiO I' vnnda um igaYc.d. se 
Jli'a JWJ.'Jl)iLI.il' I'Xf1J'I'SS1Hlli'IIW! fl IJilJli,J'Uei.O, OÜ lli'a i!UI.OI.'iZaL' O 
d cn•rl o I' 111eclin n l.n pt·rwu1·açii n espe1; i ai. 

rv. "\ resarei1· ao c:lnn0 a peJ.•cla nu dcler•inl'a!.'iio. dr• fJlHJ 
J'rj I' eu! pado. 

,\1'1.. 7HO. :i\'n iJ:l:';O do n.l·l.if:!·n lllll.t\fJndPilll', n. IV. ,,.·,d~~ r:Oili
Pf'lliHII.'-SI~ na div.ida, al:i; :í fJilllCOI'I.'Cnfe rruanlia, a ÍlllPOl'landu 
da re~poll~abilidade do eJ·ecloe. 

no pg:nron. LEGA 1, 
...... ~r;.r .. . . -~· _ 

ArL. 7SJ. Siín cJ·ccloJ'I'S pigonnraLieins, inrJ•·prnrlpnlrrnenLÍJ 
d1! eon vmH:ão: . 

A1·L. 78:?. A conta das diYidas cnumr:>raclas 110 al'l.igo nnle
cedenle, n. T. soJ'lÍ exLrnhida conforme a Labella impressa, 
prévia e ostensivamonl<> exvosta na casa, dos preços ••• 

v o!. vrrr .a 
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ArL. 'iSS. Em caua um dos casos do al'l .. 781 o cl'edor 
poclcJ:ú touuH' cm garantia ... 

.Art. 185. 'l'omado o pcrihor, rcquerm·ú · o credor, aclo 
continuo, a h omologaoiio, apl'cscntundo, eom a conta por menor 
das 'dcspczn.s elo devedor, a l.abellu. dos prcoos, junttt ú rcltu;.fio 
dos objectos ruLiclos, c vcuindo a citaciio dcllc, ptwa, em :vinte 
c quatro llorus, pu.gm·, ou all•JB'<n· clcfcza. 

IJO PENHOll AGIUCOLA 

I.: :• .. 1 arat01·los, ou ·de Jocomor:ão .· 
II .... , ou cm via ele i'ormar:ão no anno do contracto. 
Allcrcs~.:ente-sc, depois ela palavra. « ~.:Ol'l'ente », o seguinte: 

~:quer resultem ele prévia cultura, quer de produc!)iío cspon-
tanca do súlo » (·redacção Ruy). · 
· V . .Animacs elo serviço ordlnario ... 

:Ar!.. 78'i. O penhor agrieolu só se púde c·o1wen~.:im1ar pelo 
r>razo de 11111 muw, ulteriormente prorog·avcl por seis nwzcs. 

Art. 'i88. Se o predlo esLivcr llypothecado, ·11iio se podm:ú, 
pena ele nulliclacle, sobre ellc constituir penhor agrícola, se111 
am1uenllia do credor l!ypoLhe~.:arlo, po1· csLc Jada no vror•t·io 
instrumento de constituil.)ão ele penhor. 

Art. 789. Ne penhor ele unimaes, s.ob pena ele nullicladc, 
o instrumento designul-os-ha ·COm a. maior precisão, parLi
cularizando o Jogar, onde . se achem, e .o destino, que ti
verem. 
· Art. 790. O devedor não poclerú. vender o.g uclo empenhado 
sem prévio consentimento cscripto do credor. 

:A.rt. 79·1. Quando o clcvoclor pretenda vender o gado em
penhado, ou, por negligencia, ameace prejudicar •O •crcdQil•, 
poderú este requerer se depositem os animaes sob a guarda 
<!e terceiro, ou exigir que se lhe pague u divida incontinenti. 

Art. 792. 
Pa.ragrapho unico. . .. , mas não valer:."1 contra terceiros, 

se niio ·constar de 111enr:iio udclicional ao .respectivo .contra0LO. 
Art. 703. . . . por igual período, averbanclo·-sc a proro

gar.ão no titulo respectivo. 
• Paragrapho unico. Vencida a prorogação, o penhor serú 

·.executado, quando não seja. ~·econstiluiclo. 

DA CAUÇÃO DE 'l'ITULOS DE CREDI'l'O 

:Art. 7\H. • •. desde ·que fôr transcripta, ainda que esses 
ti tu los não hajam si elo entregues ao credor. 

Ar L· 705. Tambem se equiparo. ao pen l10r, mas com as 
modii'icacões dos artigos seguintes, a cauçiio de uns cm ga
rantia clé outros títulos. · 

Art. 706. Esta caur;ão principia a ter effeito com a tradição 
do titulo ao credor, c pro:va1~-se-hu. por escripto, nos termos 
pos arLs. 775 .Q 77G •. 



G·t3 

~\rL. 70'7. "\u eredur· por· e;lu euur;.iíu eu111pdr: o dit·ldlo 
do:_ .:·, 1,·•, ..... -.. ·J 

• , ·~ ,._! , ,.:,_,r.: ' :.. '4 , • , : •_: ,;. , .4.. , :.l , .i· 

I. Consor·,·ar· c recuperar. . . . 
H. Fazer inlimat· ao .devcclut· dos títulos cauelonados que 

lli'iu pag'Ou ao seu ereclol', emquanlo dunu· a cau~ão. (ArL. 7\J!J.) 
I I I. Usat· ·das aceõe~. l'(•cursos o oxeepr,,Õr!~ eonv~:niunLes, 

par.·a asscg'lrt'at· os seus dil.'uilos, lwnt como os do credor {;au
eiunanlr.•, como sr! dc:;Le Jum JJL'or:ur·adur espueial. 

IV. lleeelwr· a impor·Lru11:ia r.lus ULulo,; eaueiouados, o 
l'P~Lil.u ii-os au d•!Vl,r.Jur, •Iuanr.lu esto su!vr!r a obriga"ãu por 
ellr.•s gat·artf.ida. · 

,\l'L. 7DS. ?\o ca~o do ar:tig·o a·ntecedenlc, n. IV, o et·udur· 
cartr,iunarJo Jkad, er.JnlO ·depu~itario, J:esponsaYe[ ao cr:r:dor cau
r;iunat•io, pelo r]ue r:ecchm· a!r;Jrt do que este lhe clevia. 

,\r· L 7!l!l. U rlevedot· do Li Lu lo caucionado. tanto que J•eeulm 
a inl irnar;i'io riu al'l. 'iD7, n. H, ou su dü }JOL' :;cifJnlo d:t eaw.:ãu, 
llftu IHH!c•r:i rceebr~t· quila~.ão do sr~u ct·oclot·. 

,\r·L ilflO. ,\.queiJe fJllC, sendo cr:cdor num titulo de crcdilo, 
rlr!puis "" o [(!l' eaucio11udo, quitat· o devcdot·, Jiem·á, pu1· u~su 
J'adu, oiJJ:igaclo tt saldar· innnediatamentc a divida, eru eu.iu. 
gartutl.i:t p!.'e~lou a caur;iío; ·r~ o devedor que, seientc de esta!· 
eaurdoiiacl(} o seu titulo de debito, acceitat· quitação do el'edur 
cuur.:i.ouanLe, rcsponderú solidadai:ncnte, com este, por~ perdas 
c c!umnos ao ·caucionado. .. 

•' .I 

D.\ IxscmPçÃo no pg:o;rwn 

l\;·L. ·8tH. O penhor agricola ser:i transcripto no., ...... . 
l'ara~:n:apilo UJJico. Emquanlo não cancellada, conlinúa a 

tmnscripr_,ão a val~t· cnnLrn. tcN:cirns. 
_,\r L. 802. O pcn h o r de titu los de bolsa averbar-se-h a 

nas reparlieões competente:>, ou na séde da associação emis
sora . 

. Al'l. 803. O crcdM, que ncceitar cm cau~·iio titulo;; ainda 
não intcgmc!os, poclerú sobl'cvinclo qualquer elas chamadas ul
teriores cxecutat· logo o devcdot·, que não realize a enlrttda, 
ou el'l'cclmil-a sob protesto. 

At·L. 80-l. Se, nos termos elo artigo anlecedont", se ef'J'c
ctuat·, sob protesto, a cnl.rncla, ao debito se adclicionarli o vaJOL.' 
desla, rcsalvaelo ao credo1· ·O seu direito de executar incon
tinenti o devedor . 

. .:\rL. 805. O credor, ou o devedor, um na auscncia elo outro 
t:!Ontra h ente, pôde :I' ar.~: t' transcreveJ· o penhor:, apresentando 
o rcspccti\·o insLt·umento ua :l'ôrma elo art. HO, se l'ur p:n·ticular. 

Ar I .. 80li. Poder:i o ~reclot· fazer canceJJar a l.ranscripção 
do insl.rmncnto pignorulicio, aprescntanelo, com a Jirma ~·e
conhecida, se o documento J'ôr parti~ular, a quiLacão elo credor. 

Paragrapilo unico. U mesmo direito compete.... · 
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D.\. EX'l'lNCI)ÃO DO pllNJ:!Ol\ 

:Ar L. 807. 
I. Extinguindo-se a obrigar~ão. 
II. Perecendo o credor. 
III. Renunciando o cr·edor. 
lV. Resolvendo-se a propriedade da [Jessoa, que o con

stituiu. 
V. Coni'undindu-s•~ na mesma pessoa as qualidades de 

credor e clono da cousa. 
VI. Dando-se n ad,iucli<:ar;ão ,iudicial, a r·emis~ão, -ou a 

venda ... 
Art. 808. Presume-se a renuncia elo cL·edor, quando con..o 

senLir na venda parLicular do penhor som reserva de ·preoo, 
quando restituir a sua posse ao devedor,· ou quando annuir 
ti sua subs ti tui,ção por outra garantia. 

ArL. SO!l. Operando-se a confusão Lúo sómcnte quanto i'L 
parte ·ela divida pignoraticia, subsistirú intei·l'O o, penhor quanto 
·ao resto. · · 

Art. 810. Pó ele o devedor, ou outrem por elle, •:mtregando 
ao -credor um immovel, cede1·-lhe o clü·eito de perl.leber, cm 
compensação Lia divida, os !'rue Los e rendimentos. 

Art. 8H. . . . mantendo no ultimo ()USO, até ser pago, o 
direito ele retenção do immovel. 

~~rt. 8'12. . . . pelas detoriorat;.ões, quÕ, por eulpa sua, o 
immovel soi'J'rer, o pelos JrucLos, CJUe, por sua negligencia,: 
deixar de percebei.'. 

Art. 813·. O credor antidu·etico pt}de vindicwr os seus di.., 
roitos contra ... posteriores ;i transcripção da. antichrese. 

§ 1." Si, porém, executar .o immovel por núo pagamento 
da divida. ou permiLLir que outro credor o execute, sem oppôr 
o sou direito ele ·retenção ao exequenLe, núo terú preferencia 
sobre o preço. 

§ 2." Tambem não a ter{t sobre a indemnização do seguro, 
quando o ·predio· se,ia destruido, nem se fôr desapropriado, 
sobre a da desapropriação. 

E' annunciada a votaçúo da. seguinte 

l~l\1:ENDA 

Art. 8'111. ::\.. lei .cJa hypotlleca é a civil, e ()i vil a sua ,iuris
tli~.:ção, ainda que a divida se.ia commercial, .e commerciantes 
as partes. 

o Sr. Presidente-· :Não !la mais numero no recinto. Vou 
mandar proceder ú CJhamada. · 

Procedendo-se ;i chamada, verifica-se a ausencia dos Srs. 
Urbano Sa:J.tos, Francisco Sú, A. .Azeredo, Metello, Alencar 
Guimarães, Generoso !VIarques e Victo·rino Monteiro (7) . 



SESS.f\0 EM 20 DE DSl'm"-rBrtO DE ·19'12 

O Sr. Presidente -Respondemm ú chamada· apenas :31 
Srs. Senadores. . 

Nilo !1:1 nun!et·o. Fica adiada a votação. 
Nada rna i,; lm\'enclo a Li·al.m·. vou levantar· a ;;cssüo. 
Designo pam Cl!'dem do dia da seguinte: 
ConJinuaeiio da YoLa1:ün Plll :3" d i;;eussfio rJa proposir;iio 

d!l. Cnmnrn. elos Depu La elos, 11. ·f, rle :1\JO.:!, clcerelando o Codig·f) 
Civil HJ•ar.ileil'o (ann pw·cr:er da Com:,u:isslio Es1Jer:ial soút•e 
as euu:nrlas 11Jll't!SI.'1!latlas c o((m·ecenrlo ou.lTrH e ·voto em se
JW1'0do rln Sr. Jlitni::. FrC'i'I'C) : 

Votação em diseussão unica da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 150, de 1912,. approvando o convenio celebrado 
em BeiJo Horizonte, a 1.8 de dezembro de 1911, entre o Go
verno do Estado de l\linas Geraes e o ·do Espírito-Santo, para 
solução da questão de limites entre os mesmos pendente 
(com 1Jarece1· (avor·avel da Commisstio de Const'ituiçtio e Di
plonwc·,:a) : 

Votação em 2" discussão da proposição ela Gamara dos 
Deputados n. 153, de 19i!2, autorizando o Presidente da Repu
blica a conceder ao bacharel .Tosé Novaes de Souza Carvalho 
ministro do Supremo Tribunal Militar, um anno ele licenr.a' 
com o oredeuado elo cargo, para tratamento ele saucle onde lhe 
convier (com Jlll.1'ecer (avo?·avel da Commissão de F·inanças); 

3• discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 25, de 1912, fixando a força naval para o ·exercicio de 1913 
(com JJarecer da Commisstio de Ma1·inha e Guerra o((erecendo 
emenda. ;já ap1Jrovada em 2n discusstio); . 

· 2• discussão ela proposição da Gamara d'os Deputados 
n. 199, de 19:1.2, concedendo um auxilio de SOO$ mensaes ú 
viuva de Quintino Bocayuva, assim como o de 200$ tambem 
mensaes, a cada um de seus l'.ilhos menores D o ele 300$ a 
D. ·Amelia Bocayuva Bulcão, emqu::mto viuva, com reversão 
para seus filhos, emquanto menores ou sol~iros (com 1Ja1'CCC1' 
{avomvel da Commisst1o de Finanças); 

2• discussüo da proposição da Gamara cl'os Deputados 
n. 136, de 1912, autorizando o Presidente ela Republica a abrir, 
pelo l\f<inisterio ,cJ,a Marinha, o credito extraordinario de 
17:046$666 para pagamento de differença ele vencimentos a 
l'unccionarios ela Dirctoria de Expediente do mesmo minis
terio (com Jlfll'CCI!I' {m!01'avel da Comm,isstio de Finanças); 

2• discussüo da proposição da Gamara 'cl'os Depul.aclos 
n. 170, de 1912, autorizando o Presidente ela Republica a abrir, 
pelo 1\Iinisterio do Interior, o credito extraordinario do 
21 :527$631, para pagamenl.o elas. gratifica.çõe~ rucltlicionaes ele
vielas ao pessoal docente elo Instil.u Lo Bon,]amm Constan L (com 
pm·cce1· {àvoravel da Commissíío de Fúwnças); 

2• cliscnssüo ela proposição d?- Gamara d1os ,Deputad~s 
n .. 180, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir, 
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pelo l\J inistel'io da Viação, o ct•cdito supplementar de i3 :200$ 
pnm ni.Lendot· ao pagamento das dinrias a que tem direilo o 
pessoal lcellnico da Hepurtiçii.o rc!'o Aguas e Obras lll1blicas :\ 
parl.ü· do ·1 de setembro do correnle anno (com 21atecer j'avo-
?'avel da Com.n't'issLio ele F·inanças) ; · 

2" discussão da proposi()ão da Gamara d'os Deputados 
IL 187, ele 1012, autorizando o Presidente da Hepublica a abrir, 
pelo Ministerio da Agricultura, o crocliLo supplementar ele 
i.~ O:l ::157$02.2, para ai.Lonclcr, no corrente exercício, ús clcs
pezns de cslnbelecimenlo e custeio ele varias estahelccimcnlos 
e scrvi()os ele ensino agronomico (com pm·ccc?: favoravcl da 
Cmmissão de Finanças); · 

Discussão unica da emenda ela Gamara dos Deputados 
ao projecto elo Senado n. -í7, de i9i2, concedendo no bnchm·ol 
Eduardo Sluclart, juiz :federal na secção do Coarú, oito mezes 
cll' 1 iccnoa com todos os vencimentos, para tr:atnmcnl.o dto 
snuclo (com. 21arcccr conl1'al''io da Comm'isslío de. J.'inanr;as). 

Lovn nLn-se n sessão ús 3 horas c 20 m inuLos, 

177" SESS:\.0, El\I 20 DE DEZEMBRO DE 101:2 

Pl1ESTDE~Cl,\ DO SH. PJNHE!I\0 :\TACHADO, V!Cll-PJmS!DE:\1'Ei E 

FllHHl>JnA CHAVES, i" SllCHll'J'AIUO 

A' :L ho!'a ela tardo, pJ•.c;5enl.n numero ·legal, abre-se a 
sessão, a que concorrem o:s Srs. Pinheiro J\Jachaclo, Jo'er·r·.o.ir·tt 
Chaves, 1\r.·nu,io Grícs, Pedro Borges, C:nncliclo ele Abreu, Gnllr.·.iel 
Sn!gndo, J\.i'l.hm·.J~emosj Jnclio do Brazil, Lnm·o Soclr·t•, Ur·JJano 
Sanl.os, Mendes do' Almeida, Fr.·ancisco Sú, 'J.'avares de ,Lyra, 
Cunlra Pedrosa, \Vnlfreclo Leal, Sigismunclo Gononlvcs, Gon
ealves Fereeira, Hfbeiro elo BriLLo, Oliveira Va!lncliio, Luiz 
Vianna, Bernardino M-nl.eiro, ~;Jo Pcçnnha, S:i Freirc1 Au
g-usl.o ele Vasconcellos, Bueno ·de Paiva, Bernardo Monl.eil'O, 
J.~elicinno Pennn, Alfredo Ellis, Francisco G!ycol'in, Leopoldo 
de Bulhões, Brnr. Abrnnt.cs, A. Azcreclo, Mcl.ello, .Tn5t·~ 1\lnr·Li
!lho, Gone·roso l\lm·qucs, Alencar Guimarães, Fclippc Se!lrnidl., 
Ahrlon Bnpl.isl.n c Victorino l\lon Loiro (3!J) . 

Deixam rJ.e· comparecer com causa .iusLi r: cada os Sr·;;. Sil
vcrio Nery, ;Jonnl.has Pedrosa., .Tosé J~uzcbio. Pit·cs Fer·r·rir·a, 
'J'lromr.z Aecioly, Antonio de Souza, Gomes Hibciro, Raymunclo 
ele 1\lir·ancln, Guilherme. Campos,· Coelho Campos, Jo:.;•l Mnr
r~e II i no. rtuy Bn r·bm~tt, Moniz Frei r.·c, .Toão L11 ir. Alvci!, Lom·enço 
Haplisl.n, Frnnciseo Po1·lelln. Alcinclo Gunnnbnrn, Campos 
Salli's, Gonznga JrQ·me, Hcrcilio Luz (22). 

E' 1 ida, posln om discussüo c, sem dcbnlo, flJ1Pl'OYn<ln li 
n<lln dn s,r.:;siio nntJerior. · · 

• 



SESSi\0 E!\-1 20 Di' DE7,K\rDfl0 DE 1!)12 6~7 

O s~ 1" Secretario elú cont.a elo ·seguinte 

EXPEDIENTE 

OIJ'icio elo Sr. Pr.·csitlenlc elo ~L'I.'ilmn::tl do Contas offoro...; 
cendo cxcmpi:u•,os do t•olalot·io do mesmo Tl.'ibunal relativo 
tW mm o do HH '1. - Intc irado. 

O Sr. 2" Secretario procedo ú lc i Lnra dos scgu itcs 

PARECmms 

N. 508-1012 .. - ,. - . ··------ ... -.~-··..::.:.:--.~·-r 

O trabalhador da Estrada de .Fol'ro." Ccntl'::tl do Brazil Vi~' 
conDe Perrcira, amparado em uma disposição· elo regulamento· 
em .vig::ll', solicitou ao Congresso Nacional um :~.mm de Jicenea, 
com dous ter<;)os ·da di.arla. para tratamento ele sua sau>de, 
visto estar en.Jermo, segundo. allega e prova com atl.ost:ulo 
medico pnssnclo pela Directoria Geral elo Saudo PubJi.ca. 

A Gamara '(]os Deputados approvou a prOJ10Sição n. !H, 
· elo cor.·r.·eni.IJ anno, conccclcnd•o-Jhe o favor so!ieitntlo~ e wm a. 

qu:1l cst:i de :)Ce•)nlo a C:>mmissiio de l<ln:m\;ns. 
Sn.la elas Commlissões, Hl ;ele dezembro ele 1012. - F.cli

ciml'O Pcmw, I'residente. - Francisco Sâ, Relntor. - F. Gly
r:c1•io.- Urbano Santos. -A. A:;ercdo. - 'l'avm·cs de L·tn·a. -
V'ictorino Monteiro. - Bueno de Paiva. 

PBOPOSIÇÁ'OI D.\ CAMAHA DOS DEPU'l'ADOS N. 9", ,\ QUE SE 
. REI•'llfiE O PARECEI\ SUPRA 

. O Congresso l\'aeional rcso!Ye: 
Artigo unico. Fica. o Presidente tela. Republica. autorizado 

a conceclier a Vicente l!,erreirn, trabalhaclor de 2" clnsse da. Es.
ra'cln. de Ferro Central elo Bra~il, um anno elo ·Jicelll.\a com clous 
Lercos da diaria a que tem direito, 11ara. tratamento dto s:mde,· 
ond'e lhe conviter; reyogadas ns dispJsieões em contrario. 

Gamara dos Doputa(]Os, 23 do setembro de 'l!H2. - Sabino 
)Ja.l'1'oso .Tnni.o?', Presidente. - Ranl de Moraes Ve'iaa, '1" Se
cretm·io intcrinJ. - .Ju.vena.l Lam.nJ'l·ine ele Faria, 2" Socre., 
tario intetl'ino. - A imp•rimir., 

N .. 509 -19:1.•2 

A Commissão de )!'inanças submette tí. consideração do Se
nado o resultado do sou estudo sobre as emendas offerecidas 
em 3• discussão ú proposiçii.o da .c~mar.a dos Deputndos n. 109, 
do 1 012 .. fixando n clespczn do i\1 mJsLerJO clrt Guerra pnr.rv o fu
turo exercício. 
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«Ao ar L .. 1." Resta~eleça-Re ~· verba 10" da proposLn, -
Cl~s~os Tnnr~bvns- na llllJll:ll'l.arwrn. dr~ O.:l52 :572$, devendo Sr!!' 
ellmmacla do orçamento ela Fazendo.. - OU·om:•·a Vi:tllarllio.». 

A Commissão aoceito. :í emenda de o.ccórdo com o seu voto 
no oroamento da Fazenda: 

«8"-So!do c gratificnçJc;; de of:fic.iaes- Hesbheleça-so a 
V!ll})a. da proposta do Governo, supprimidns as palavras-grn.
trfTcn.çõP.R por servif.'Os cspeeines c extrnordinai·ios - correndo 
por conta da verba .n: diaria ele 1,$ aos aspir::mtes e os adclieio
naes ele 20•% e 2:i % aos ol'l'ieh.w;; da~ iõll<ll'llieúus do Arnn:~.onas. 
Pn,r:í, MaUo Grosso e Territorio do Acre. - Gabriel Salaarlo.-
Lmw.o Sod1•é.». · 

Est~t pro\'idenc;a foi re,icitacla pelo Senado e nal.uP.nlmcnLe 
por eqmvoco, o clevr~ ser· acloptndn., 

• «Destaque-se ela rubr.ic.n. - Instrucçü.o militar, por onde 
';já é att.endido o tiro nacional. a verba de .tO :000$, assim dis
trihnida pnrn. a Confederaçiío do Tiro: 

Pessoal: 
Direcf;or-, gratificn.cãn . ..................... . 
f:lub-dirP.r.tnr, nrrlenarlo n grati'l'ieneii.o .......• 
Quaf.r•o amn.nunn~es, p;ratifieaçfio ...........• 
Um sm·vcnte. dim•in de IJ$ •••••••••••••••••• 

l\fn.teri ai : 
Expediente, livros, mappn.s, moveis, cmroerl.os 

e· pequenas despezas .................•. 
Publicação da revista. O Tiro . .• , ........... . 
Campeonato regulamentar da confederação .. 

li:000$000 
,., :800$000 . 
'2 : IL00$000 
1 :t!G0$000 

!:í:000$000 
2:000$000 

1.R :000$000 

Não ha 'llCe('~sidadc dessa pr·ovideneia. porquanto na pJ·o
posf;n. elo Govel'no se eneontra na r·nbr.·iea t;,•-MaLerial-n. 31.
.TunLas de al.isl.arnenl.o o sor.·l.eio--clcst:wncln. n verba de !:íO contM 
parn. as despezas elo pessoal, de expediente, publicações, pre
úlios e medalhas para os concursos de tiro e outras despezas 
dn: Confederaoão do 'l'iro, além de que o credito da ver~a '•" 
nfí.o eompol'Laria a dür.hJI~(;iio. por.· isso que se aeha todo applwadn 
11os diversos serviços er:eado~ e diser·iminnclos na respeeLrvn l.n.
)Jella explicativa. 

· ~snpprimn-sn a lr~LLr•n F rio ~ 1". - F. Sch.m:ir.U. - Lan1·n 
Sorh'é. - Gab1•iel Salaado. -' Indio do Brazil.'1>. 

A' vi;;l.a do vol.o do SermrJ.o. n:1 JH'oposl:n tln f'ixnr;;iio rins for
ças de mar, eleve ser acceit.n a emenda. 

«Eieve~se· a. 25.000 homens o effecLivo do Exercito. con
signando-se, uns respect.ivns ru])J'icn.s, n verba ncee.ssnl'inr a m.ais 
1,,000 praças de pref .. - U1•bano Santos. - Viclo1'1;no illonteu·o. 
-A. ;lzeredo. - 7'avm·es de L111'a. - Bu.eno de z>a·rva. - F'!'an
C'isco Glyccrio.». 



Ap11rovnda esL~l emenda augmentc-sc na ver
bfL: 0"-Soldos, etapas n g·entificações Clr! 

M9 

praças de pret ....................... . 
Sendo soldos c graW'icações ...........•.... 
Etapas .................................. . 

2.908:000$000 
SG-i:000$000 

Na verba 1 -1"-i\Iaterial-n. :!:.!-l<'n.l·clnmen Lo. 
Na vnd ta J -"1 .,_-q(l/'l''l 1 '.Pll~ '\ 1•'P!'I"l"''"'.'" .1.' -· . I '"' _. o.> _,. - . I. ·~ J ;::! o o o o o o o o 

\ C' • - • 'I I I 1 . ..~oLnrn1ssao ·l'f.\/nl ,a es ,n. üllll}ll( a. 

2. Ot;li :000$000 
ríOO : 000~:000 
JOO:OOC$00tl 

«Ao n. '12 elo :11'1.. ·1." roer,; ,!scente-s<'!: Fim'i.ndo ;:;-al.':llll.ido.; cm 
seus clirnito~ os actuacs auxiJ:.a·es ele auclil.orcs dcsla Capital. 
- Lu:i:, V·ianna..» · 

A Commissão l'cjeiLa csl.a emenda. 
<<A' leLLra .J do nrt. 'i", onr.J,. SI; rli;\: Alt.o Ael'ü, Alln .TIIi'll:"i o: 

AI Lo Purús, diga-se: Alto Acre, Alto .Turuií, Alto Purús e 'l'n
rauneií. - Lau:1'a So{h·é.» 

A Commissfí.o aeecitn esb emenda. 
«F.ica o .:.•rr~::;identc rla. J1np;l;llit'a·;l/JLol:izrrlr. a ,.,wo.•l·. nlt•~l':li' 

n eonsolidar os regnlament.os e acLcs relativos ao ensino mili
Lar·. l'nml.anLn ([l!P nhs.-•!'V ~~·gnhii.Ps d!~l·"·"i':'i'·~ l'l!nrlnii/011-
Lncs : 

I. O ensino milikH· enniprd1rjnder:í. nssellllialmnnl.r;: 
11.) as cseú; as J.·eg i m en Laes; 
/1) as de subalternos; 
c) as qun :fm.·nc<:lem oJ'ficirws :i cln.v.n.llaria e infanl.aria: 
â). a espr.)ein I de e:wnllm·in, :•oclendo-se-llw reuni r eursos 

se i entifi c os; . 
e) as das armas scienf;i.fieas, art.ilhal'ia. e engenharia; 
f) a dr~ guerra, visai .lo especialmente a instituiçflo do Es

tado-Maior. 
H. Ser:í. de rigor o ensino pral.ien nos eorpos. inr,Jusivn (•.on-

feroncias pa.r·a n. clivulgaçfí.o cln t.Jworias essenciaes. . _ 
III. Será Jicit;o :ís praças de serviço nos corpos a adm1ssao 

nas cscnln.s. scgunrln as enndii.li':es que o J•cgulamenLo prr•sm·e-
ver. . • 

TV. 1\'fío podf'!':Í exeodOl' nn reorgnn ir.a~;.fío dcsl.c sorv11;o a~ 
verbas de rlrspm:n vol:nrlns na )ll'esenl e lc.i, dispensando o p~s
sonl cxecdente e nprnveil:ando os nel.unes til.ul:1res ele ensmo 
eom os mesmo,- YPneirnlml.os r n.l.trilmi(;,ljes. - Prandsco 
alyee1•io.» 

A r.nmmissfín nr~enil.n. n c•menda jJ·nrl'igidn. rln segninf.e 
mndn: 

T. O nnsino milil.nr r·.nmprehcnrlrr·:í., I!RS•~nei:llmnnf.c~: 

a) as nsenlas l'C•Kimnnlncs: 
1)) a de sn.rgenl.os e arl.if.iees; 
r) a dn eavallnrin e infnnl.nT'ia (l.hcdrica::;): 
rl) n. dn nl'i.ilhnrin n rngenhaT·ia (thcm•icn::;): 
r:) n rl1" PsL:vlo-mn inr: 
() r!'enla;; JWn.f.i,ns dns l'I)Spedivns armas cor·rcspondenles 

'tis escolns l'.hf!or'icas. 
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TT. SuJ·it de rigor· o unsinn pJ•alico nos corpos, inclusive· 
eonrr!J'Oneias para a divulga(;iio de Llworias essonciaos. 

HI. Sem': Jicil.o ús J)l'<l()llS clu ~el'VÍ\!O nos corpos a admissão 
nas cscolns, segundo us comi ir:ücs que o regulamento pre
screver. 

IV. Não poclcd cxcoclcl.', nn. J.•eorgan izn(!iíO deste serviço, 
;í$ verbas do · dcspeza vol.nclas ua presente Jei, podendo dis
pensa r· o pesson l cxced ente. 

«0 § :12 do nrl.igo tmico - subsf.itun-so pelo seguinte: 
Subsistem em vigor os ·arls. 1.:30 c 1.31 da lei n. 1. SOO, de 
lt ele janeiro do 1.!108, rcvogndos pnra todos os cffeit.os os 
aJ·I.s. 20 c 21 elo clocrcto 11. 2.2!10, ele J::J do dezembro do 
Hl:IO o qu;wsqnoJ.' di8posiçücs em conLl'nrio.» 

gmcnda sohl'C a ndopLnr;iio elo systema elo :fornecimento 
D 11~ massa. 

lledi,ia-so. nssim: 
~Fica o Governo autorizado ·:1 rever o rcgulamon[o do dc

p;:rl.amcnto ela Aclministrnr:.ão · da Secretaria ele Estado da 
Gtll'l'l'a, ~t.cloptanclo o sysl:cmn. elo :l'nrnccimcnlo em mnssn, po
dendo roLirnr elo ThesouJ.'O as quantias noccssar.ins a esse ser
vir.:o, clenl.ro das vcrhns consignaclns no orçnmünl.o, desde l]UC 
llõl,ia diminuição de dcspezas.:~>. 

«Fica o Governo auLorizaclo n. rcorgnniz;n· o Collcgio 
ili.iliLtn• ela Cn]oil:al Federal. de accCn·clo com as hasr.s cstahelc
cidns para os de BarbaccÍm c Porto Alegro, conservando· só
mente ·o n11mcro de nlumnos ·::tcl.unlmente fixado para esse 
instituto. - Francisco Gll!ccrio.» 

JEsta emenda í:om por fim uniformizar o cnsin0 cm todos 
o~ Collcgios i\lilitnrcs e :1. mnior·in ela Commissão a acccitn, 
por· e~sn. ponderosa razií.o. 

«<nclua-se na verba autoriznda do vinl.c c um mil quinhen
tos contos a construc(:ão do qunrlcl do batalhão de caçndorcs 
em Nithoroy,». 

Esl n emenda devo ser aeccil:n. 

llio elo Janeiro, 19 de dezembro do :UH2. - Feliciano 
Pmwa, Presidente. ·- Victm·ino Montci1·o, Rela ter. - L. de 
llu.lhiies. - U1·úa.no Santos. - F. Glycc?•io. - A. A:;CI'Cdo. 
- Bu.cno de Paiva. - 1'anm·cs de Lyra. -Francisco Sd. 

N. 510-1912 

A Conunissão de Finanças, tendo verificado que a proposr
ção da Cnmarn. dos Deputados n. f.l.i, C:.c 1912, que concede 
sPts nwzrs de I iccnca, com ordenado e cm prorogação, a Dio
A'I~JWS ela Silva Guimal'fíes. auxilinr de cscripla da Estrada C:.c 
Fel'l'o Central elo Bra7.il. est:í instruicla per um laudo de exame 
da Dil'l'ci.or·in Geral de Suucle Publicn, opinunclo sol'frcr o 



G5i 

mosmo funeeionnt·io elo ceroln·o-asLlwnia, é do parecer que ella 
se.ia nppJ.·oyada. 

Sn la dns Com missões, 10 de clezomln·o de 1 0'12. - Feli
drtuo l'!.'lllln, Presic:enl.e. -. Fra1wisco Sâ, Ttelatol'. - C: .. IJnno 
Sanlus. - :\. .l:crcdo. - L. iJnlhúes. - 1'a'l!at•es de L'tn·a. -
1'iclori11u Mu11lciro. - 1J11uno riu Paiva.- P. Ulucc1•io. 

PJlfif'PSll)•\(1 D.\ C.I:\L\IU IJOS lll'!'ll'i'.IIJOS N. 1 H, DE ·I (lJ :!, ,\ QUI~ 
SI> lii~Jo'lml' O P,\I;ECEI\ Sl.il'll.\ 

O Congt·e:>so Nacional resolve: 
Al'i.igo un.ieo. Ficn. o Presidenle da Jlepublic: autoriznclo 

a r~oJwedet· no S1·. D iogcrws GOJH)aives Gu imaJ.·iies, :-.uxil in1· do 
escJ.·ipLn. da Esl.rnda do Ferro CenLt•a\ rln ]kn:dl, sei;; nJnzc•s de 
lieenc:a, eom m·rlenac~·o e em p1:orogaçiin, pnra l.rnLamenLo do 
:;atido; revogacla8 ns rlisposi~•Go,; em c ou Ll'i1l'Í o. 

Cn.mn1·a ç/os n,-,ptündos, 20 de nnvomln·o de :1 O 12 .. - Sa
lrino JJart•oso .hwior, Presidente.- A.nlanio Shncúo r/os Santos 
];('(rl. :1." 8"1~.reLm·io. - J:aul de Jforacs Yciua, ~·Secretario. 
A irnpt· i 1 rJi l'.. · 

N., 511-. 1912 

Exn.minando 'n. jwoposicão da Gamara dos Deputado~, 
n. 'H~. elo .corrente· anno,' autorizando a abertura elo. credito 
r~xtraot•cl i nrut·io de :1.7: 317$71t0, para occorrer uo pagamento 
,]cvirlo ii. Companhia Bl'azileira .cJe Electrieidade relatiYo ao 
mateJ·ial fol'neciclo em JHHO ii. Repartição Geral do;; '.relegra
Jllios, verificou a Commissão ele Finanças que o referido CT'O
Iiito :roll)Odido por mensagem de 17 do .iu:nlJO de 1012, acompa
Pimda ela seguinte exposi~,fio do motivos: 

Sr. Pl·csiclentc da Republica- Tendo a HepnrLição Geral 
tlos Tclegt•n,phos entc.ommendado cm HJOfl :í. Companhia Bra
r.iloim ·de J~Jeetricidade Simens-·Sc·huckertwN·ks, por conta da 
consignação « Transi'm•mação da !J)roclucçuo de energia electrica 
c· rc:forma dos elecLrogeneos », nas estações de Porto AlogTe e 
S. Paulo, da 1 n clivisão, rela VeQ'b:a .J.•, art. 15 da lei n. 2.050. ele 
:H •ele clm~emhro de 1!)08, fluas installações eloclro:;encas des
tinadas, uma ii. eswção de Porto 1Uegre c outra :í de S. Paulo, 
s,·, em ·1 !):1.0 foi o referido material entregue {L alluelida repar
ticão, sendo que a insLallaçuo destinada a Po1•t.o Alegl'e vciu 
prura o •porto desta Capital, onde foi entregue :í rrlepart.ição 
Geral {!os 'relegraphos, c a 'destinada a S. Paulo foi remelticla 
da. J!luropa directamente pruro. o porto do Sanlos e entregue ao 
engenheiro-chefe do districto ·telegraphico de S. Paulo. 

Ora. tendo sido o material encommendarlo enLt·egue em 
:1.010, 11ão pódc a despem ser dassil'icada na ·cilncla consignação 
da lc:i orçamentaria ·rio exel'cicio de :1900. nem tão ]louco na 
t•on~ignaciío « Tl·ansrm·mação dos elecLrogeneos, etc .. » da yqrl:m 
:.1" elo nrt. I'i dn, lei ot·c.mnenJaria do .exc-rcicio de 1010, :vlsLq 
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nue a mesma. só consig-na. ·crcxliLo para as estações de .PeloLas, 
H.cci:l'e e li'ortaleza. 

A CompanlhJa Brazileü·a de Energia Elec.trica apresentou 
em sepa.raclo, us contas das installuções electrircas, sendo a da 
eRI;aeii.o de S. Paulo na ünpm·tancia de '1.2. 000 marcos e n. ele 
J.>orl.o Ali'S'·f·e 1Ht ilnporLancia de 1.2. 21 O marcos. 

:Pura. •flOnverslio d:ts rn.l'er.i•das eon.Las ii. moeda nae.ional 
:!'oram .r~:tlrmladas: a de 12.2110 mat·cos ú 1Ja..'m. de G9'4 ré is pOli' 
nm1.1en r: a. rle :1~. 000 mawcos. :i taxa. ôe 7:37 réis por marco, se
$llndo o eambio do dia da entreg·a de {Jada uma das installaç(jes, 
rmporlando, respcctiYa.Inente, em 8:47:3$7 40 e 8 :844$000·. 

Assim, te:nho a honr.a de subme.Lter-vos n.·necessidade de 
sõlicitu:r-sc ·do ·Gong·J·es:;o N::wáonal a abertura· de um c-redito 
extraordina!l."io na impOIJ:'Lmlcia •de 1.7:31.7$740 para. o paga
mPn.to das referidas eontas. 

Ri.o de Janeiro, 1.7 de .iullJO de '1012. -José Ba1•bosa Gon
çalves. 

Aconselha, pois, a Conunissii.o, :.'t visLa dos documentos 
qLw ·instt·uel!l a ll!l:snm pt·oposit.:iín, fll:H' o SPnndo II!P rfrl :'\('li as
r; ()JiJ.i m c•nl.o . 

Saiu. das Conlmi,;;süe,s, 1!J de .cJezembl'o de 19:1.2. -Fcli
ciauo Pen'ila. P residenl.e. - ]i''l'(.mfJ'isr:o Sâ, Jtelator. - W.cto-
1'i1W Jlonleh·o. -Tavares rir: L'!lra. -·-Bwino rle Paiva. -.fi'. 
Glyt.•erio. - u,·/J((no Santos. -A. A::;e1•edo. 

l'IIOI'lt,.;i(::\o ll.l (:.\.~1.\11.1 DOS lti.:PU'I'.IIHlS ~. ·I.',:!,·DI•: ·1!11:!, :\QUI·: 
Sll HEFlliUl O PAHECER. SUPRA 

O Congresso Nae.ional resolve: 
Artigo un.ilco. ]~' o Poder Execu,Livo autorizado a u:brir, 

pelo l\linisterio da Via(.'ão e Obras Publicas, o m·edito extra
m:clinn.ria de '17 ::3:1.7$7-HI, para occorTer ao pagamento devido ti 
C0111pn.n1llia .Bwazileira de J~lectricidade, relativo ao mn.ter.in:l 
:fm·n.e(Jido ~>m -l!liO :'L IteparLiçii.o Gernl dos 'Tele:;raphos; revo
gadas rt$ di sroo:o;il,.'.úes em •Conl.rm:.i o. 

Gamara dos Deputados, 2:!J de novembro de ·1912; -Sab'bto 
'IJarroso Jnnior, Presidente. -Antonio Simeão .dos .Santo.~ Leal, 
1" SeDreLa.rio. -Raul de Jll omes. V e'iaa, 2" Secretario .. -A im
primir. 

N. 5:!2- :!9:!2 

J~sL::t C o mm issiin (' de pat'e(:ut· que ·a proposH:;.ao da Ga
mara dos Deputadol'i' n. :1 Hl, do 1.!H~, coneec!cndo seis mezcs 
de I icenl.)'n, eom O!'clenndo, n. J\ ntm1 i o Dias Pacs Leme Sobril
:nho, sr.ia Pmnmlada, po1·que nií.o eonsLa do mesmo Jtl'ojeet.o a 
CRpneie (:o funeeioiHli'ÍU• .a. quem se coneecle o J'avo.t·, c por ter 
.verifieacln do requerinHmto que deu origem :í. proposi~~iio, de
vidnmenL•~ instruido por mn laudo de insp(!el.'fio da Direel.o!'ia 
Gct·al ele Saudc .Puhl.iea, que o pel.icional·io é agento de 2" 



classe da Estmd•a. de J!'erro Central do BraziJ rn·opilo ao urtig·o 
unico do projecto a seguinte ' 

Depois Ja vulavJ:u «Sobl'iuilo» aeeJ:e::JeeiJLe-:;e: «ageuLo Je 
2" da:;;;e ela J~:;Lrada dr~ lo'el'!'o Ceutral do HL·azil». 

SuJa da:; Commissües, J !l de dezembro de J U 1 :!. -Peliciauu 
l'cnnu:, .l',·esidentu. - Pm'llcisco Sâ, llelai.Oi'. - Victor-ino Mon
teh·u. - :cavw•es de L'y·ra. - Bw:no de Paiva. - F. Glyr.:e1'io. 
- .:1. ,l::.ercdo. - U·rbanu Santos. 

PHOPOi:HIJ,\u DA L:,UL\HA UOS DJ,PU'.l'.\IJOl:i l\, J.W, Ull l!H:!, A QUE 
SE IlEFJmg O PAI\ECgll l:iUPJH 

O Cong'I't!s:;o Nallionui resolve: 
.:\l'l.igo unieo. J!'iea o Por.leJ: ]~xr~cul.ivo aul.ol'izaclu a eOHee

ilel' ao Sr. Antonio Dia:; l'aes :Lonw Sobrinho seis wezos ele: 
1 ieenr:a ]mra Ll'atamen to elo saudo, eom orclon ado; revog·aclas 

. n:; dispo::;icües em contrario. 

Gamara elos Dermtado:;, :!!! de oovt!rllbt·o de l.!H:!.-Salúno 
lJarro,w Junim·, Pr·esidenl.e.--Antonio ::Nmeiio dos Santos Leal, 
lo Secre~ario. -IIaul dr.: Moraes Ve·iaa, 2• Secretario. -A im
primir. 

N. 511>3 -19·12 

J~sta COHIIni.~:;ão ü de pm·ee•JI.' quu seja adopl.ada a [ll'OJIO
s i\:i'iu ria C amara dos ])epn La rios u. J.5li', tl•J 'I \Jl:!, au Lo r izanri o 
a eoneessão de urn nnno de lieenr;.a, 1:0111 Oi:denaclo, a ;ronquim 
Dunrle .Pinlo li•J Azevedo, Lhesom.·eil·o da AthninisLracão dos 
Gorreios do Estado do li:spil·i to Santo, porque o referido J'un-

. ceionario comprovou a allegar;:ão do C[lte• se aellil gl.'ave,mente 
enfermo eom uma ccrticlão passacl•a pela l{epart.ir:ão de Ser
viço Sanilar.io daquelle Estado, da qual so verit'iea qu•J clll:Ji 
est{t soJJ'rendo de perturbnl)ües psyeJ1 ieas. ele ol.'ige111 nem:asthe
nicn.. 

&ala das Comnüssúes, 10 ele dezembro de l!JJ:!. -Feliciano 
Pcn:na, PreiS•iclente.-FrandNeO Sâ. He1ator.-·1'avarus du L'u·ra. 
-Victo·rfuo Monte·iro.-Bucno de Pai·va.-A. A-:,eredo.-F. Gly
Cc1·io. 

)JilOPOi:;JC:,\c::J JJA C.\:MAIU IJOS JJI>PU1'ADOS N. J5li, IJB J!Jl:.!, .\ QUE 
sg HEI'I.llill O l'AP.ECEH SUPfi.\ 

O Coug'l'e~:;o N:wional re~olve: 
Artig101 m~ico. Fica o P.:Jclcr Execulivo au lot·i~ado n. con

ceder a .Toaquim Duarte Pinto de A:wveclo, tllesoureiro da 
Administração dos C:Jrreios do Estado do Espírito Santo, um 
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uuno dn I ieen~n. c:om Ol',dlcnatlo, pal'n. Lt•aLut• de sua saudc; 1'~
yu;,:-aua!'l as dl.sp:o·.•;iJ;õcs em eout.t·nl'io. 

Camnra L!Js Depu lados, :!O ele novembro de JDL2. - Saúhw 
fllll'I'OIW .Janiur, .P re;;klenle. - ..tut01âu Simeú.o dns San los 
Lc11l. :l" Srel'elal'io.- Uanl de Moi'Ues Vei(Ja, 2" Seurelal'io -· 
A illllJL'ÍlllÍL' •. • 

N.1 51·1' -1012 

A rn·oposi1;üo d;L CanHH'a do;; DL!pul.adu·:l 11. l'i2, do ·UJ l2, 
:nilr•I·iza a eotwes~fio de sei!'l •JIJe;(e::; du lieuiu;u, SL!In Yeiieinwnl.os, 
~~ L'Ill Jli'OI'Og;u.:i:i-:1, a l\lanod Anl.on in Volloso, gual'.J.a du 2" elas-
t:'IJ da Esl.t·ada. de }\m·o ICen Lrnl do Bra;(il. · · 

J<;sla Comrni;;süo <H!onsellm nu Senado lJLW u1! seu nssenLi
nwuüH Ú lll<:SllliL lJl':JfiUSÍJ,;.ÜO. 

Sala Llas Connnissões, 10 ·de dezembro !Llü HJL2. - Feli
ciano Pcnnu, Pre·~.idcnl.c. - Frallcil;co Sâ. llelaLOI.'. - Tanat•es 
de Luru. - VictoJ•ino Nonle-it-o. - Bncnu ·de Paiva. -· .A. Lt.::e-
1'edu. - Crbuuo Santos. - F. GluceJ·io. · · . ' 

Pl\Ul'lli;IÇ.\:] D.\ C.\~1.\IU !lOS DJ;plJ'I'.\DOS N. 1.7:2, IJI' 1\J lZ, A QUE: 
::m 1\l,FElll> O P.\III;Cim SUPJ:,\ 

O Congt·c;;so Nacional resolve: 
At·Ligo uuieo. Pica. o PresiclenLe tla. llcpubldt:rL auLot·i;(ad:J 

a euiH'.PCiet· seis mezcs de liccnJ:n, sem· ven~.:i mcnlos u em JIL'0-
1~0'/:l':l\)ão, a. l\lanoel AnLoni:J Vrelloso, guarda :eLe 2" classe da. Es
trada. ;cile Fcrt,or Central do B1·azil; l1BYogndas as disposkões cm 
conLrm·io. 

Cnmurn. dJs Deputados, 20 de novembro de 1912.- Saltino 
Bm•t•osu .Jun'im·. l)residenLe. - Anton-io Simeú.o dos Santos 
Leal, i" Secretario. - I/.aul de Moraes Vdya, 2" SecretaJ:>io. 
'A imprimir. 

N ., 51.5-1912 

A propos\ir;üo. da Camara do·s Deputados n. :175, ele 1.0:1.2, 
::mLoriza. a abertura pelo 1\Iinisterio dn. Viacão e Obras Publicas, 
do credito supplementar de 5.-105: 1~1$091!, rouro, e de 
DO·k :850$H3, papel, ú verba 5" do art. 33 do orcamento• vigente. 

Foi esse r.me:clito s::~l 1icitado pelo Sr. Prcs.iclcnle da Hep\1-
blica, por mensagem de 18 de setembro ultimo, constando ela 
exposir;üo de motivos que na lei de orçamento vigente na ver
ltn [i" foi eonsigrmdo t:t•cdito apenas para or:col'l'et' ao pagamento 
dns garantias de juros ele um semestre de cada 1cstrada ele ferro, 
tendo ~iJo a rcspct:Liva. tabella rcgisl.ra•àa pelo 'J;ribunnl de 
Con Las JH'SBll e,1ni'ol'micladc. ·· 

Demais disto, cm mais de uma consignação o credito vo · 
lado nã;:, ü sufficicnte nem mesmo para attcncler ruor paga
mento corrcsponclcntc a um semestre, por terem sido depo-



SEi':iS.i.u E.\1 :.!0 IJI\ IH;zt:.\IIJIIU llE !UI:! 

. slL<uLlas, de accoJ•llo com os couLracLos, novas sonuna.s, t"JLlC ven
cem ,iUL'OS. 

A Commissilo• de Finanças, con.:;iderando os comrH'::>missos 
que 10 Governo assumiu e dos quaes não se pôde eximir, ú de 
vnt·eeet· qnu su;ia concedido o ermlilu e avvrovnda, po.r·LanLo, 
a lH'oposir.'ãO rei'erti da. 

Sala Llns Cunorn issües, 1D de de~·~rnln·o <.lo 1012. - Peli
dauo Penua, Pt·esidenLc. - L. de Bulhões, Helatot·. - U1·úauo 
8anlos. - A. A:.eN:do. Ji'. Gluecriu. - Bueno de Paiva. - '1'a
·va1·cs de Lym, - V'ielo1·ino Monkiro. - P.raru.:isco Sâ. 

PllO!'OSIÇÃ::> D.\ C.\1L\I\A !.lOS DllPU'J'.\DOS N. J7iJ, UB 1 \H2, A QUI, 
SI' HEFEHI> O P.\llECElt SUPllA 

O Cong'l·esso Nacional resolve: 
Arl.igJ llll ico. E' o Pu:1clcH' Exermllivo au l.ol'izado a nl.H·i r·, 

11elo l\linislerio da Viar.;ão c Obras Pub!icas, o ct·eclil.o suvple
wenl.ar de 5.1!05: 121$0!Jit, ouro, e dt) no;, :850$'d:1, 1Hll1el, <L 
vet'lm t:'" do al'L. 33 do or<;.amenl.o Yig1ente, para attende1: a::> 
pagamento .'ele ,juros clt.J um semestre t.lu t:acla csLr·ada ele fel'ro; 
revogadas a:> disposlit.;ões em ~:ontt·ario. 

Camat·a cbs Deputados, G ·ele dezembro de :l012. - Saúiuo 
Barroso .lnnioJ•, Presidente. - .Auton:io Simcüo dos .saulos 
Leal, -1" SecretarkJ. - Raul de Moracs V doa, 2" Secretario. 
A imprimir. · 

N. 5iG-1912 

'l'enclo examinado os documentos of.fitJiaes que aeompa
nhnram a proposição da Camar·a dos D<)J)U Lado:;;, n. -li li, do 
1012, que autoriza a abertura elo et·ecliLo de 127 :<iüO$, sup
plemonlnr ú ve1:ha 2" -Correios- do art. :33 ela lei n. ~.5-\.í, 
de 1, de. janeiro ultimo, eillh Commissão é ele par·ceut· que a 
mesma fli.'Oposição soja approvacla. · 

Sala elas Conunissües, JO elo clezcmlll'o de I 012. - Pcli
ciano Panna, Presidente. - Francisco Sâ, ·Jlclator. - Yiclo
I'ÍIIO Jlonteiro. - Taval'cs de L1J1'a. - F. GlycCI'ÍO. - UrúallO 
Santos. - A. Aze1'edo. 

PfiOPOSIÇ.'iO D.\ CAM,\llA DOS DEPUTADOS N. 1'iG, DE 101:? .\ QUE 
SE lli>PEHE O P.\HECEll SUPllA 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unieo. E' o Poder Executivo au Lot•izado a nbrir 

o credito ele 127 :GGO$, snpplemontnL' ú verba :!" -Corrc.ios
do art. 33 da lei n. 2.5•\'J, de Janeiro ull;imo, para aLI.ender a 
despezus CJ.ue correm pelas sub-consignaçõus-«Gratii'icações 
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aos empi·ngauos dos eot·re.ius :tiiJlJulanl.es» e «Aiu;,ruel e eUIIi'lCJ.'- · 
vaç~.o de e asas pura J.'e]mt·Li~'úus postnes»; J·evor:;·adas ns clis..; 
posic.úes crn eon trnrio. · . 

Ctwwt·a dos Deputados, G de dezembro d1l HJJ2. - Sa
bhw Barroso' .fnn:io'l'. Prcsiclenl.r!. - A:ntou:io Simeão dos San
tos Lr:al, J" ScereLario.- 11aul de .1/o'l'w.:s Vt.:iua .• 2" SceJ•uta!'io. 
-A imprirnli'r. 

N. 517-1912 

'J:undo n SI'. 1\linisLro dn. Yia~,fio r, Olll'aH Publiens ele..; 
Jllnnsl.t·ndo, nu ~.:xpusiçfin de JHOLivos quu api'I':'WnLou no St· .. 
Pl'o~ifl,~nb! da llf·pulll iea, a nuee,;,;iclndn ela ab,•r·Ll~t·a dn e1·e..: 
dil.o do ;{ ;fi!l:J$!l!l!J, i'ltlpplellwntal· ;í v~.,~.·l!a ta" tln ·;u·J.. ::::3 ela I•Ji 
de OI'I.:·UIIteliLn vigc.•nLu, pnl.'a al.l.undul', no ~.,ut'l'unL•J CJXüi.'Liit:io, 
no pngumonLo de aluguel de um predio, no qual pnssou a. run
eeinli;H· a lnspeetol'ia Gm·al ele Navo~;nu;ão, .J'ni cli~:ig·ida. nu Ccm
B'I'I)~sn Nacional a SCQ'uinte mcnsag•~m corn it qual wne01·dou 
a Cnmmissfio de Finanças da Camara, appl'ovando a Jll'OJJO
siçiin n. J82, deste nnno: 

Si·>;. ?llombt·o~ do Cnngt"e,;so Naeional - '.l.'uulw a l1um·a 
cJ,~ snbmui.Ltw ú vossa IJnnsiderar;.ãn a .inelusa uxposi~.;.i:í.o du mo
f.iyo~ que 1110 :J'az o MinisL1:n da Viação u Obms Pnblieas sobru 
a. 11ueussidade dn Mjl' ailerl.n ao mesn1n 111'i11 istol'io u t:l.·udil.o do 
''·('f)''$')1)() 'l'll'l··]u'LllC.tll''l' ··1 ''nl,.b't ·I'·'" 'll'l· "" rJ·1] '111 '' "" o.) o J, ,-)f o. o . 1 ~.-'I . .JI.l<.- I• 1..;. (. .. t.J' (. 1 0 o)o) I t_! , 0 ,..,,J•l•J, 

rln IJ de .hnoit·n .-!o :10:12, eon:;igna~.;.ão - Alug·uel riu Janehas, 
~~.u:<l.1do de l'IIJIH lanehu, uxpediunte u .uut1:a;;; cluspczas. 

Hio de .Taneit•o, ·1:! de S1d.omb1:o du 10:1:!,. (J:l" dn. lndupun
cluneia o :!it" da Hupublh:a. -Hermes R. da Fonseca. 

De aceôt·clo Lambem eo1n a cxposir,,ão de motivo:; u nwn
sagorn, aeimn Lranseripla, esta Commissão é elo parocer: que 
se,i n approvada a proposição. 

Sala elas Conunissões, J!J de de:-:embrn ele JOJ2. - FeU
C'iww Penna. Presidente. - Pi'lutC'isco Sá, Helatol'. - Victo
l'in.o Jlontei-1;0. - Tavm·es rlc L111'a. - Bueno de Paiva. - L. 
de nu.lh(Jcs. - F. Gl'I/CU1'ÍO. - A,. Azeredo. 

PJ\OPOS!I)ÃO DA L!,\l\1,\HA DOS DEPUél'ADOS N. 182, lm 1. !H2, A QUI!: SI!: 
HBl"J~RE O p.,.\H.l~CI~H. SUPHA 

O Con;;Tesso Naeioual re:;olve: 

Arl.igo unico. W .o .Poder JTixecuLivn auLorizado a. :abt•il', 
pelo Min isL.;eio da Vin(;.ão e Obras .Puhl i e as, o el'ediLo ele 
:l :G03$00!J, supplementar ú. verba 1.3" do art. 33 da lei orçamen
taria vigente, para nLLender, no corrente exercicio, ao paga,
mento do aluguel de um predio no qual passou l[l. funccionur a 
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Inspectoria Gemi de Navega~ão ; revog"Udas as di:;posicões em 
contr~ario. 

Gamara dos Deputados, G ele dezembro de 1!H2. - Sabino 
Barroso .lnnl01·, Prasiclente. - .:1-ntonio Si'tnuão dos Santos Leal, 
1" SccJ·etario. -Rau.l de "llo1·aes Velaa, 2• Secretario. -A im
primir. 

N. 5"18 -1912 

A Commissüo de Finanças examinando a pt·oposJ()ao da 
Gamara. elos Deputados, n. l!ll, do corrente anno, que autoriza 
a abertura do credito de 80:000$, supplementat' á verba 2ft" 
(ajuda de cus lo l da. lei or~~amentaria em vigor·, ,j de parecer 

CfUJl ella se,ja approvadn. . 
Esse credito :l'oi p·edido por mensagem a que "wompanha 

uma exposição de motivos demonstrando a insufl'iciencia da 
dotac.ão com que foi contemplada aquella verba, tendo o The
som·o lambem demonstrado ·a. necessidade do mesmo credito. 

Sala das Commissües, 1!) de dezembro de 1912.- Feliciano 
Penna, Pr·esidente. - L. de Bnlhõcs, Relator. - F. Gl·ycen:o. -
Btteno de Paiva. - 1'a·1!ares rl.e L11ra. - Víctorhw ;l(onteiro. -
A. A:eredo. · 

PHOPQS!ÇÃO DA CA;\LIHA DOS DEPUTADOS N. '191, DE HH2, A QUE SE 
REI•'EHE O PARECER SUPRA . 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Poder ExeeuLivo .a.utorizado a abrir, 

pelo Ministorio da Fazenda, o cr·edito de 80:000$, supplemen
tar ú verba 2!t" ·do art. 93 da lei orcamenta::-ia vigente ; revo
S'adas as disposições em contrario. 

Gamara do~ Deputados, 6 de dezembro de 19'12. - Saõ-tno 
Bw·roso .funior, Presidente. - A.nton'io $i·m.eão dos Santos Leal, 
1" Secretario.- Raul de J101·aes Veiaa, 2" Secretario. -A im
primir. 

N. 519-11912 

A proposição da Gamara dos Deputados n. 192, deste anno, 
aul.oriza a abertura do credito da quantia de 704:662$200, 
supplementar ás verbas 11" e 29" da lei de orçamento vig·ente, 
para occorrer ao pagamento de operarias do Arsenal de Mari
nha da Republica, relativamente aos domingos e dias feriados. 

Este credito foi pedido por mensagem, a qual acompa
nham a exposição de motivos e duas demonstrações solicita
da-s pela Commissão de Finanças da outra Casa do Congresso. 
Consta da primeira que o art. 97 da lei n. 2.544 de 4 de ja
neiro ultimo mandou abonar. o salario nos domingos e dias 
feriados aos npcraJ·ios, j{)rna.!eiros, diaristas e trabalhadores 
da União que trabalharem durante ..00 dias uteis da semana. 

Yo1.' i'l!I •2 

I 
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O que se dá com os ouLr"s ministerios em 'r'P.lacão a es.se 
assumpto tambem se dá com o da Marinha, sendo, portanto, a 
Commissão de parecer que seja concedido o credito, e conse
quentemente approvada a proposioão. 

Sala das Commissões, 19 de dezembro de 1912. - Feli
oianiJ Penna, Presidente. - L. de Bulhões, Relator. - F. Gly
cerio. - Tava1·es de Ly1·a. - A. Azercdo. - Victorino Mon
tei1·o. - Btteno rle Paiva. - Urbano Santos. - Francisco Sá. 

Mensaaem a que se 1'ete1•e o parecer supra 

Srs. Membros do Congresso Nacional - A inclusa expo
sioão de motivos, offerecida pelo Sr. Ministro da Marinha, que 
tenho a honra ele passar ás vossas mãos, demonstra a necessi
dade, para cumprimento elo disposto no art. 97 da lei n. 2.54.-í, 
de 4 de janeiro elo corrente anno, da abertura de um ·credito 
supplementar ás verbas 11 ~ - Arsenaes - e 20• - Directo
ria do .Armamento - do oroamento vigente, no total de 
704:662$200, afim de attender á despeza com o pagamento 
dos operarios dos Arsenaes ele Marinha da llepublica e Dire
ctoria do Armamento, relativamente aos domingos e feriados. 

Em vista dessa necessidade, tenho· a honra de solicitar do 
Congresso Nacional se digne conceder autorizaoão para qué, 
pelo Ministerio da Marinha, seja aberto o credito referido.
He1·mes R. da Fonseca. 

PROPOSIÇÃO DA CAMA&\ DOS DEPU1'ADOS, N. 192, DE :!.912, A QUE 
SE REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: · 
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministerio ela Marinh'a, o credito de 704.:662$200, supple
monLar ás verlJas H • e 20" da lei oroamenLaria v1gente, afim 
ele aLtender a clespezas com o pagamento de operarias dos Ar
senaes de Marinha da Republica, relativamente aos domingos 
e feriados, ex-vi do disposto no art. 97 da lei orçamentaria vi
gente; revogadas as dispodções em contrario. · 

Gamara dos Deputados, 6 de dezembro de 1912. - Sabino 
Ba1'roso ,Junió1•, Presidente. - Antonio Simeão dos Santos 
Leal. _;_ 1• Secretario. -·· Raul de Moraes Veiga, 2• Secretario. 
-A imprimir. · 

N. 520-1912 

A Oommissão de Pinanoas é de párecer que seja approvuua 
a pl•oposiçâJo da Canim·a dos Deputados n. Hl6, de HH 2, que 
concedó um mino cle·licenc.m, eom o Ol'(!enarlo, ,no Dr. Hen,1J.dic~lo 
Galvfio Percii•a Buptisfm, dil'ector da E:>f.atistica Gomrncrc~.ia 1. 
por ve1•ificar que o requerime.nto do me.smo ·:runccionario esLá 
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acompunliauu i.lu uu1 luuuu ue exauw ü..t Dü·ecLo1·ia Ge1·a1 tle 
Saucle lJu!;lieu, IJUjos medicas que o subserrwem opinam soH•re1· 
o mesmo funeiJionul'io de arter'io-scla·rosc e preeis•a.1· daquelle 
p1·nr.o de tempo JllU'U seu LmLamento. 

Sala das Commissões. 19 de de)(embro de 1912. -- FaU
C'iano Parma, l' 1•esidenLe. -· - A .. A.zc1'edo, Relator. - Franc-isco 
Sá. - JJucuo de fJai'VI.l. - Crbano Santos. - F. Glyceri.o. --
1' a uarc,; lle L'tJru. 

Pltüi'OSl~:Xo U,\ GAi\lAIL\ DOS DEPU'l'ADOS 'N, ilHi, DE 191::!, A QUE SE 
HEI·'EitE O PAHECElt SUPRA 

O Cong'l'Csso Naei onal resolve: . 

A !'i.. I." .l!'iea u .Pmsidunl.o d•a. lteJJUbiiea aul.oi·ixmln a 
euiit!lodol' a11 U1·. Heliutl ido (ia! viiu l'w·o i l'•il J3ajJLisl.a, ti i "'''t\lolll.' 
da J~sLaLi~Liua CoiUJJJCl'eiaJ, um •anuo de lieew.'a, eom u!'tlun;tdo, 
pal'a Lt:nL;ununto de ;mude ·onde llle oonvie1·. 

A!'t. 2." Hevog-um-se as disposições em contrado. 

Gamara dos Deputados, :13 de dezembro de 1912. -Sabino 
Bar1'oso lunior, Jl.residen te.- Anton·io Simeão dos Santos Leal, 
·L" Secretario.- Raul de Moraes Ve·iga, 2" Secretario. --A 
imprimir. 

N. 521-1912 

Rcr.lacçrlo j',:nal rJ.o Jii'Ojcclo do Senado n. 79, de ·1912, que regula 
a concessão de licença aos (unccionarlos p·ubz.lcos c·lv'is da 
Unüio c de accôrdo com a emenda approvada no debate 
sobre a 1·edacr;üo antcrio1·. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. L" As Jicenr;as .aos :J'unecionarios publicos, ·ClVlS ou 
mi I i t.a1·iJs em J 1 y IHJLIH~:;e al;,;-u.m:.i d;:uoflO di reiLo ú perl!epção das 
gmLi l'ieaçõus du e.Xl!l'eieiu •J ueverão ser concedidas: · 

i", .quando por motivo de molestia comprovada, com o 
ordenado ou soldo, atü seis rnezes, e com a metade do ordenado 
ou soldo por mais seis, em prorogação; 

2", quando por qualquer outro motivo jus Lo· e attendivel, 
seli1 Yeneimento algum c até um anno. 

'§ L" Em todas as ·coneessões de licenças marcar-se-ha o 
prazo dentro do qual o. funccionario deverá entrar no goso. 
dellas, prazo ·crue não poderá exceder de 60 dias. . 

§ 2." ]];' licito ao 1'unecionario publico ·renunciar, em qual
quer tem pu, ü .!it~enr:.u .que lllt: 'foi r}O'IlCtJdida ou nrn cu,io goso 
~e adiU, l't:laSi:llllflllldO U UXf.\l'lliCILI dO SeU l!argu, 

· § :~." Niic~ o;erão eunl!ediclas lieen~'as uos 1'uneciouarios in
-teJ.·inos .e bem assim a0s que, nomeados, promavidos ou remo
Yido$, Í1iío !Jouverem assumido o exercicio do respectivo cargo. 

§ 4." Nenhum funccionario poderá gosal' de uma licença 
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uma ver. esgotado .qualquer dos pt·a:ws a que se referem os 
ns. J" e 2" deste artigo, antes de decol'l'ido um anuo da ultima 
que llie foi eoncedida. 

Art. 2." São compolcnlus pal'a .conceder licenças: 
a) o Suprrrno·· Tribunal Feclel·al ao seu prcsidont.o; eslo 

a lodos os mcmbt·os do ·mrsmo tr·ibunal, aos l'unceionar.·ios rle 
sua sefJl'dar.·ia, aos juizes 'I'Nleraes e seus substitutos; o pro
cumdor geral da ·H.epublica aos membt·os do minisl.crio publico 
da União; os juizes J'cdera.cs aos oscrivii.cs c demais serven
~uarios da .i~st.iça que . de.~empenhM·em qua;esquet· funcções 
JUnto a cada .'JUJZO; 

b) a Corte ele Appcllação do Dislricto· Federal ao seu pre.,. 
sidente; este a todos os membros da mesma côrte, aos i'unccio
narios de .sua scerelal'ia, aos juizes de direito e aos prctores; 
o procurador gemi ·do Districto Federal aos membros do Mi
nisterio Publico local; os juizes de direito aos cscrivães c 
demais serventuarios que desempenharem quaesquer i'uncções 
perante. •Seu . .iuizo ou preto rias de sua .iurisdic()ÜO; 

c) ·os tribunaes de appellação do Acl'e aos seus respectivos 
presidentes; cada um destes aos membros do tribunal que pre
side, aos i'unccionarios de sua respectiva secretaria, aos juizes 
de di.reito e juizes nmnicipaes dentro· do territorio de sua .iu
risdic()ão; o ·procurador de cada tribuno.! aos membros. do Mi
nisterio l)ublico, tambem dentro do territorio de sua jurisdi
c()ão; .os ,juizes de direito aos escrivães e demais .serventuarios 
que desempenharem quaesquer :f'unc()õcs perante seu juizo ou 
termos ,iudiciarios a elle subordinados; 

d) .o Tribunal de Contas ao seu presidenLc; este aos mem
beos do mesmo tribunal e a todos os funccionarion que perante 
elle servirem; 

e) as Mesas do Senado e da Gamara dos Deputados aos 
seus respectivos empregados; 
. {) o Presidente da Republica, os Ministros de Estados e 

os chefes de repartições .ou de serviços a quem competir, de 
accôrdo com a legisla()ão vigente, a todos -os demais i'unccio
narios. 

Paragrapho unico. Exceptuando:; os casos ·em que as li
cenças fdrern concedidas pelo Presidente da Republica e por 
:Ministros de Estado, a autoridade que as -conceder deverá com
muni.cal-o, dentro do prazo maxi.mo de 15 dias e sob pena de 
responsabilidade, ao ministerio a que está subo.rdinada a re
partiQão ou servi()o, procedendo de igual modo, ~entr!l qo 
mesmo prazo e sob a mesma pena, .quando o funccwnarw h-

. cenciado reassumir o exerci cio. 
· Art. 3." Os funccionarios que substituírem os licenciados 

perceberão apenas, além do seu ordenado, a gratificação do 
substituído. . · 

Paragrapho unico. Esta disposição será .observada em todos 
os casos de substituição, de maneira que o substituto, em hypo
i.hese alguma. venha a perceber máis do que o substituído. 

}>J~·t. 4." QualCJU(!I' pedido· de licenr..a dirigido• ao Congress-o 
Nadonal deverá ser encaminhado pelp minjsterio a crue es-
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tiver subot~dinacla a repal'Li\,'ão ou servic.o a que pertence o 
i'unccionario; e o respectivo minist;r·o não lhe darú. andamento 
sem que o recruer.ente junte prova de ter obtido das autoridades 
competentes as licenças que estas lhe podiam conceder, nos 
tr~rmos do art. 1 ", ns. I e II. · · 

Sem o preenchimento destas exigencias nenhum pedido 
ele liecnça poderá ser tomado cm consideração. 

Ar L 5." As I iccnças ao Presidente e Vi ce-Presidente da 
Republiea serão .reguladas por· lei~ especiaes. 

Art. .(1" Revogam-se as disposições em contrario-. 
Sala das Commissões. 20 de dezembro de HH2.- Wal

frr:r.lo Leal.- Oliveim ValladiJ.o. 
Pi·ea sobt'f! a Mesa para ser discutido na sessão seguinte, 

depoi:'l de publieado no D·iario do Conrtrcsso. 
E' novamente lida, posta em discussão- e sem debate appro

vada a .redacção final .cJo pro,ieeto do Senado, n. 75, de 191·2, 
substitutivo da proposição ela Gamara n. 48, de 1907, que manda 
desananchar os eni'ermeiros-môres graduados que tive·rem mais 
de 20 a:nnos de serviço, e dtt outt·as providencias. 

O Sr. Presidente- Acha-se sobre :r l\Iesa o ·requerimento 
hontem apresentado pelo Sr. Senruclor Victorino Monteiro, que 
•í concebi•clo nos seguintes termos: 

« Hequeiro que, por intermedio do Ministerio do Interior, 
se requisite o processo existente no Juizo Federal de Ni-

. t.h eroy sobre o assalto á cidade ele Vassouras, na madrugada 
de 30 de ,janeiro, de oncle resultaram ferimentos e mortes 
:l'l'iamente premeditados e pr·aticados por i'acinoras militar
mente organizados, sob o commando ·do individuo Mauricio 
de Lacerda, que ostentava o fardamento ele voluntario especial.~ 

Os senhores que apniam esse requerimento, queiram se 
levantar. (Pausa.) 

Foi apoiado. 
J<:stú. em ·discussão. 
Os senhores que approvam, queiram se levantar. (Pausa.): 
Foi approvado. 
Vem á M·esa, e lido e fica preenchendo o triduo regimental 

o seguinte: 
PRO .TECTO 

.N. 82-'1912 
O Congresso Nacional .resolve: 
Art. L" Os cargos de directores do Thesouro e pro.curador 

geral 1da Republica serão provid~s ei'fectivamente .. e. os func:.. 
cionarios .que os exe!'cerem gozarao dos mesmos d1reltos e ga
l'antias elos demais empregados do Thesouro. 

Art. 2." O cHrector do gabinete exercerá o Jogar em com
missão, sendo ele livre escolha do Ministro ela Faz.enda. 

Art. 3." Revogam-se as disposições em contrario·. 
Sala elas Com missões, 20 ele dezembro ele t!H 2.- Victo

rhw Monteiro. 
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O Sr. A. Azeredo (•)- Sr. Presidente, ~i eu estivesse offe
ctivamente na imprensa ·de cer·to não viria occupar a atton!)ão 
do Senado para responder ou antes .respigar proposioües ca
lumniosas da imprensa r•el'erontos ú minha humilde indivi
dualidade. 

JJ;' certo, .Sr·. Presidente; que a folha a que me refiro não 
mencionou nas suas injurias o meu nome, mas insinuou de 
t.al fórma· ·que i·neonl.ostavelmente qui;, .referir-se tl minha pes
soa, e como devo :'l Casa a que tenho a honra de perl.encer a 
satisfac.ão de meus actos não quero· deixar ele responder ;ís 
:.tl'eivosias desse jornal que, certarnente procurou forü;-me mais 
por ser eu governista e elle opposh:ionisl.a ao Govor·no, ou 
antes por· contar eu com dc~al'fcctos gnwiosos .que far.em parto 
cln:quella :!'olha e que, por· essa ou por aqur.lla rar.ii.o, eada um 
dos seu;;; r·eclaC!tores se julga eorn o direil.o de in,iurim·-rn<!, 
eomo ,i;i. Le<!lll :l'eilo em l'l!lar;ão a V. Ex., Sr. Prcsidrml.e, n a 
outros mombrns do Partido ltepuhl i cano Conset·varlor. 

Eu não tinha tido n. fortuna, ou o infortunio, do lêr o 
jornal a crue me refiro. Foi o meu illustre amigo represen
tante do Estado de S. .Paulo que, ao terminar a sessão de 
hontem, c·hamou para o facto a 'minha attenção. 

Realmente, Hr-. Presidente, encontrei. nas columnas daquelle 
jornal as inJurias que não .quero lêr ao Senado para que ellas 
não fiquem escriptas nos nossos Annaes; e, si não fôra a re1'e
J•encin. que fir.era ao Senador que ;defende interesses do Es
t:ado . de l\fatto Grosso, certamente eu não estaria ·na tribuna 
tomando o precioso tempo desta Casa com o intuito .de justi
:f.iocar-me de in.iurias ou antes ele calumnias que me não podem 
attingir. 

. O jornal, Sr. Presidente, r.efere-se a' solicitações de ne
:;ocios feitos não sei com quem, porque não o diz, mas que 
envolve a ll:strada de Ferro Central do Brar.il, citando o in
teressado, o Sr. Bertholdo Waenhadlt. cujo nome não sei a quem 
pertença, individuo que abusolutami::mte não conheço, que ,já
mais ·rccommendei ao Sl'. Dr. Paulo de Frontin, ou a quem 
aucr que se,ia. Ji:', entretanto, natural que cu pudesse recom
mendar ao ii lustre director da Estràda de Ferro Central, a quem 
me ligam estreitas · c velhas relações de amizade, qualquer 
individuo, como .iá tenho feito muitas vezes e ainda fiz hontem. 
dirigindo-lhe duas .cartas, recommendando-lhe .pessoas que me 
procuram solicitando empregos ou Javores.- E, como todos 
sabem, estou sempre prompto a attenclcr, desde ·que possa. 

Mas, como o jornal a que me refiro declara que o serviço 
foi . .feito ao Sr. Bcrf.holdo 'Vaenhadlt, a quem .não tenho a 
honra de conhecer, sou forcado a declarar solemnemente que 
isto não passa de uma invenção, e si porventura, cit.ando como 
citou, que até houve intervenção do Sr. J\:!inistro da Belgica 
junto ao Sr. Ministro da·S Relações Exteriores, si porventura, 
dizia eu, tal se tivesse dado, .certamente cu terla tido conhe
cimento diRso, porquanto os nomr..s citados dos Srs. Dr;; .. Laura 

.r; Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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l\Iüllet· e ~~.néa? Mti·i'Líti:>: s·ão. ele dous amigos meus, que natuml
!f!~nle me lel'lam commumc;trr€lo alguma cousa nesse sentitlo. 
VJStl~ Hl'itfll'"Se o meu nome Ml'Valvido nessa pretendida rccla
ma()ao. 

Nilo solicitei, SJI, Presidente, a nlnguem, absolutamente 
nada cm J'avo1::. desse St·. Dtfl.holdo, a quem não ()Onhc()o, repiLc•: 
c, /)ortanto, ·nao passa ele umá ~nus·a imaginaria o que affirma 
n . Ot•nnl a que me venho refer·indo. 

. );;' dosner:e8sal'io dizer que se aproveil.ou desse incidente o 
i.lti .Joi·nid pin·a !lggrcdh·. o Governo e n. V. Ex., Sr. Presidente, 
11 illei!clo fJLW el'tt riatuml a inJluencia que pol'vcntura eu pudesse 
tdi' .ILuitrJ áo •Govet•no e Junto a V. Sx., porque nós somos velhos 
eompanhcir·os ·I.! e pocker (ri.w), como si nisto ·pudesse havel' 
algTIIn mal ou como sí no:í:o: Jossomos obrigados a ;dar· contas 
ao publko do que fmwtno.;; pl'ivadamento. 

Srs. Senadores, na minha vida intima emprego meu tempo 
l•ni-tio ben} entendo, j'og·ando muitas vezes o pocker ou o hrigde, 
do CJL!H i!lhts gosto muito. 
·· O SR. li'rtxNcJ>.'co GLYCJl.Rio- Desde que é a le-ite de pato. 

não ha mal ~1enhurr1. · 
O SH. A. Azmgoo-Não, ~enho'r; é a dinheiro. E já agora, 

Sr. Presidente, elevo dizer ao honrado Senador que me inter
rompeu com o seu aparte que o facto de jogar não impediu 
aos grandes homens ele prestarem ·.relevantes serviços aos seus 
paizes. 

Nem :foi a leite de pato que o meu nobre amigo jogou o 
solo na ultima viagem que fez a S. Paulo a bordo do. Asturias. 
Ao lado elo honrado Senador mesmo senta-se neste momento 
um antigo companheiro meu de pocker. (Riso.) 

Entre •nós, V. Ex., Sr. Presidente, sabe que. os unicos jogos 
prohibiCios são a roleta e o dado. gosanclo, entretanto, qualquer 
dos clous da mais :franca liberdade por parto da Polícia. Desses 
cu não sou apreciador. , 

E sabem os nobres Senadoreó' quem foi que· instituiu CJ 
jogo de dado? 

Poi AI exanclre o Grande, que new por isso deixou de ser 
o primeiro politico e o primeiro homem do. seu tempo, sendo 
o mais moço dos generaes e o mais :fo·rte dos homens daquella 
~poca. Era a diversão por olle preferida depois das victorias 
alcançadas. 

O facto de jogar tambem não impediu que subisse ao su
premo posto na liJJerri:ma Inglater1:a, um elos homens mais no

- taveis claq.uclle tempo, Pox, o grande rival de J:'itt. 
Entre nós, o eJÚinente estadista ba1:ão de Cotegipr. lambem 

gostn.va de joga1·, cousa que ninguem ignora. · 
O SR. FRANCisco Gr.YCJmJO ....... O marimbo. 

O Srt. A. AzEHEDO- O marimbo e a manilha. 
Um dia até, Sr. Presidente, se repetiu aqui, o todo o mundo 

o sabe, e S. l\lagestacle o Imperador, querend.o cl1n.mar á ordem 
o seu notavel primei.ro ministro, lhe dissera, quançlo este lhe 
apresenttíra um 'Pa];lel para assignar, que lasthúava .que o~ 

• 
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IJOmcns de eerta responsabilidade pet~desscm tanto tempo ao 
jogo. A isto respondeu apressadamente o Barão de Cotegipe: 
V. Magestade se engana. O tempo que se perde ao Jogo é em
quanto se dão as eartas. (Riso.) 

O Imperador riu-se tambem e nunca mais fallou ao BaT";io 
de Cotegipe sobre o tempo ·que, porventura, se possa perder 
ao jogo. 

O Jogo não impediu que um antigo membro· desta Casa, 
que .i tí vinha com nome :feito do Imperio, o illustre Sr. Dr. 
Rosa e Silva, fosse ú .Presidencia da Republica, ·presidindo com 
elnvnt•ão de vistas ós tr·aballios desta Casa. 

O .iogo não impediu que o meu nobre amigo, .que me o!11a 
nesle momento cofiando os bigodes, o Sr. Pedro .Borges, (·risos) 
deixus·se de pertencer ao Senado, quando S. Ex. tambem gosta 
Jo jogo, que é incontestavelmente uma bellissimu div.;rsão, 
tendo unicamente como inconveniente o dinheiro .que se perde, 
indubitavelmente isso •é muito melhür do que perder o tempo 
em outras cousas crue pódem preJudicar o moral e a saude. 

Não ha, portanto, mal nenhum e nem me sinto injuriado 
quando a imprensa diz todos os dias que eu jogo. Jogo e não 
tenho que dar satisfação a ninguem. Curnpro ·com o meu dever 
como homem publico, e quando ;jogo, si perco, perco o meu 
dinheiro. 

A questão tl saber si se· joga Jisamente e si se .cumpre o 
dever pagando dentro das 24 horas o dinheiro .que se perdeu 
na vespera. 

· Não ha, portanto, razão na imprensa quando diz que as 
nossas relações, Sr. Presidente, foram feitas na mesa do pocker. 

Todo- mundo sabe que a mesa de ,iogo se fazem intimidades 
mas não foi propr•iamente ahi que se tornaram mais so-lidas as 
nossas relações, mas na confusão ·das nossas idéas e na-solida
riedade dos nossos senLimentos politicas, que valem muito mais 
do que o tempo que perdemos ahi.. 

Faco estas observações a respeito do ,iogo para que fiquem 
sabendo .que me não' :ferem quando porventura dizem que gosto 
de jogar o pocker- e eu accrescento- O· bridae, porque ['Cal
mente são dous ,jogos e'rri que. gosto de perder o tempo, como 
igualmente perdia o grande Eduardo VII I 

Estú o ihonrado Selnador por Goya:~. o· illustre general 
Abr:l:ntes, dizendo que eu tambem gosto de jogar <> sólo. Natu
ralmente S. Ex. é velho ,jogador de s6lo. (Hilar1:d.ade.) 

.. o meu velho e .nobre amigo Senador pel'o Rio ·Grande do 
Norte é habilissimo no ,jogo do poclier e do .çólo. (Risos.) 

Aqui ha muitos outros; .monselhor \Valfredo Leal, que 
tambem está me olhando, ,ioga o poclrm·. (Hilaridade aera.l.) 

Sr. Presidente, eu ·podia ·citar muitos outros que gostam 
de jogar e fazem muito bem. 

O Senador Urbano Santos ,joga o lmrro .em familia ... e a 
bi.çca. Lambem. 

Não sei, Sr . .Presidente, porque razão se ha de criticar o 
homem publico por• e~sas cousas mínimas, que não toem signi-, 
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ficação alguma no resultado geral do cumprimento dos deveres 
de cada um de nós. 

Em toda a parle do mundo o jogo é a diversão commum. 
E J'oi ao .iogo que Napoleão IU Jazia os seus idylios du

l'ante o noivado com a imperatriz Eugenia. 
A questão que me trouxe á tribuna foi á calumnia que se 

me attribuiu. 
Esta, repito, não tem razão de ser, porque os indivíduos 

que aqui Jiguram eu não os conheço. 
E pa1·a se vêt· como a imprensa opposic.lionista. trata destes 

assumptos, bastaria referir um caso de hoje em que V. Ex., 
Si'. Presidente, ti atacado, porque um empregado ,;eu lleu pan
<;adas na mulher, .quando nem era um empt·egado de V. Ex., era 
um simples pintor, tratado por terceiros, que entendeu fazer 
das suas com a esposa. Isto foi motivo para que V. Ex. fosse 
citado ele maneh·a a mostrm· o desgosto contra o honrado Pre
sidente desta Casa. 

Emi'im, Sr. Presidente, acredítci que o Senado fique edifi- , 
cado com estas expressões dos jornaes, e agora para não tomar 
mais o precioso tempo desta Casa, previno tí redacção daquella 
folha .que, quando se tratar da minha pessoa e eu julgar con
veni.ente responder, ella me fará o fa\'or de receber ·OS meus 
artigos, POl\'CIUe ·desta fórma serei defendido por mim mesmo, 
ma.'i nas columnas dos jornaes que me atacaram. 

Ji:ra o que tinl1a a dizer. (Mu·ito bern; muito bern.) 

O Sr. Sá Freire (·)-Sr. Presidente, como V; Ex. sabe, 
.la f'oi rcmellido ao Senado o projecto de Codigo Commercial, 
clabor·ado pelo illuslre jurisconsulto br:v.ileko Sr. Dr. Inglez 
ele Souza. 

Este trabalho foi commettido a S. Ex. em virtude de auto
rização legislativa; é importantíssimo e de fórma alguma póde 
ser tratado na presente sessão. 

Como se fr~z ·com o Codigo Civil, cuja discussão foi ini
ciada na Gamara dos Deputados, .iulgo indispen.savel apresentar 
uma indicação ao Senado, a:fim de estabelecer as bases da dis
cussão do pro.i ecto de Codigo Commercial. 

A indicação é a seguinte: (Lê). 

Sr. P·resiclente, a reforma do Regimento que indico para a 
discussão do projecto do Codigo Commercial não é outra cousa 
sinão o regímen adoptado na Gamara elos Deputados para a. 
(liscussão e votação elo Codigo Civil. 

Como V. Ex. sabe, o honrado Sr. Clovis Bevilaqua foi o 
encarregado de elaborar o proJecto do Codigo Civil que antes 
de ser remettido tí Gamara dos Deputados, foi su.ieito a uma 
commissão de notavcis .iurisconsultos brazileiros, dentre os 
quaes poderei citar Aquino e Castro, Bulhões de Carvalho-, La
cerda ele Almeida c conselheiro Bat•raclas, que :fizeram a re
vizão elo projecto. 

( •) .'Rstc discm·so niio foi revi;;to 11clo orndor. 
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Depois de NJVisto este tl'Ubullw, J'of clle remeLUdo {t Cu
mura dos Deputados acompanhado de uma mensagem do St·. 
l)residonte da llcpublica e de. uma exposicüo de motivos elo 
C!lf:!io !lli'nist~·o do Tnter·i or, Sr. Epita~io Pessoa. Nessa cxpo
sJcuo elo motivos. 8. Ex. Leve oppo.t·tumclnde de mosLrm.· que os 
tr·aball1os ·do Cocligo Civil .iil vinham do longo tempo sendo 
preparados desde o primitivo trabalho de Teixe.irll de F1'eitas 
ató o trabalho de Clovis Bevilaqua. . 
. A Gamara ·dos Deputados votando uma indicação quusi 
Igual a esta que tenho a honra ele apresentar neste momento 
:í consideracão do Senado, remettet:. o projecto de Codigo Civil 
a todas as cor·por·açõcs ·Scientil'icas e triburmes .iudieiados, e 
nôs podemos dizer que quando l'oi nomeada a commissão dos 
21, gJ·ando trabalho ,iú linha sido feito, S'L'ande estudo ti.ni1U 
sido dot.lieudo ao eodig·o, pre:-:tandn-se desta arte exLl·aot•cli· 
JJai·ios auxílios ú eommissão elos 2J. . 

Assim sendo, sem necessidade de fazer· out!'Us conside-
.' ·)·ações a respeito do assumpt.o, solieito de V.· Ex. que sujeite 

aos tramites regimentaes a indicação que ora submetto ú. con
sidm·a()ão do. Senado, amparada com o voto de todos os membros 
da Commissão ele Lcgisla(.lão {~ Justiç~a o de alguns outros Se
nadores, . afim de que ella seja opportunamente approvacla. 
(Muito bem.: ·rnnito bem.) 

Vem ~í Mesa, é lida c apoiada a seguinte 

JNDIC,\ÇÃO 

N. 5-1912 

Indicamos que na discussão e votaoão do ·pro.iccto do ao
digo Commercial sejam observadas as seguintes disposições 
regimentaes: 
· 1.• Impresso e distribuído o projecto, será iniciada sua 
d.iscussão na proxima sessão da actual legislatura. · 

2.• No interregno, a Mesa farú enviar exemplares do pro
jecto ás seguintes corporacões e autorj.dades, convidando-as 
a remetterem no prazo de seis rnezes :'i Secretaria do Senado 
as emendas e observações que Julgarem ·convenientes: 

ar Supremo Tribunal Federal, juizes seccionaes, que igual
mente serão convidados a mandar affixar editaes ·e publicai-os 
nas folhas officiaes, avisando do prazo os interessados que 
queiram formular emendas ou observações; · 

b) Tribunaes Superiores do Districto Federal e .iuizes; 
a) Tribunaes Superiores dos Estados; 
r/;) Puculclades ele Direito; 
e) Presidentes elos Estados; 
f) Associações commerciaes: · 
r!) fnstituto da Ordem elos Advogados Brazileiros. e iguacs 

éorporações dos Estados; · 
h) Jurisconsultos brazileiros ·que ,julgue ;oonveniQnt,Q !lUvh·. 
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3." Iniciados os tl'aballios da sessão leg-islativa e termi
nado o prazo ·de seis mezes, o Presidente do Senado declarará 
que, eslando dislr'ibuido o pro.ieclo, J'icart'l sobre a l\fesa, afim 
CIO l'Of?ChOl' as emendas, clUI'Ullte 20 aiaS, terminadOS OS quaes, 
o pr:o.1ecto ·Com essa,; emendas c as que se rl;fr)l'C o n. 2, depois 
de lnl[1l'CSsos, sct·ú submcllido a uma Cornmissão ele nove 
membros. 

"·" A Cornmissiio sert't nomeada pelo Pr·esidente do Senado 
c elegm·t't na pr·irneira .reunião seu presidente e um relator. 
· 5." A Cornmissão poderá ouvir· no decurso de seus trabalhos, 
além elo autor elo pto.iccto, a quem mais entender conveniente. 

G." O parecm· sobre o projecto scrt't apresentado' no prazo 
de GO dias B ·conlcmplado 11a ordem dos trabalhos 20 dias de
vais :ele rmblicado, podendo es;;c;; prazos serem prorngaclos, 
mediante t·epre;:;()·nlaçiio da Commissiio c voto elo Sm1aclo. 

7." Haver:í. uma s1í cliscussi'io c volaçi'io elo pro:ieclo, po·t· 
Lilulos, podendo ainda ser apresentadas emendas que, depois 
de encerrada a cliscussiío, it·ão á ·cammissiio .clôs Nove para 
sobre ellas elaborar pareecr. 

8." A l'equerJmento de qualquer Senador e voto elo Senado 
a discussão podertí sel' feita por capitulas. 

\J.o Nenhum Senador· poderá fallar ma.is de duas vezes 
sobre cada titulo ou capitulo e o Relator tres vezes. 

1 0·. A redacção final elo pro.i e c to, conforme o vencido será 
feita pela Commi·ssão elos nove, tambem competente para emittir 
parecer sobre as emendas que porventura venham ·da Gamara. 

i 1. os casos omissos, serão applica;clas as disposições elo 
Reg~mento em vigor. 

Sala. ·das sess6es, 19 de dezembro de 10·12. -Sá 'F'rC'ire.
Metello.- G. Campos.- Generoso Man)1teS.- F~ Mendes de 
Almeida.- Tava1·es de L1n·a. 

A' Corilmissão ele Policia. 

ORDE·l\I DO DIA 

Continuação ela votação em 3" discussão da proposição ela 
Camar[l dos Deputados, n. 1, de 1912, decretando o Cocligo Civil 
Brazi leiro. 

São succcssivamrnte approvadas as seguintes 

EMF..NDAS 

Art. SH. A leí da hyphoteca é a civil, e ch•il a sua .iu
ri.sdicção, ainda que a divida se,ia commercial, e commer
ciantes as partes. 

Art. 817. O dono do immo'vcl h;vpothccado póde constituir 
sobre elle, mediante novo titulo, outra hypotheca, em favor do 
mesmo, ou de 011tro credor, 
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ArL. SU"l. A li~·pot:lrc•r;n. nnf.r'r·im· pllcln ser remida, cm se 
vencendo, pelo cr·ednr· ela ~l.';;unda, sr~ n· ciPvetlor nfí{) se o'fferecer 
a remil-u. . 

§ 1." Pat·a a r·emissão,. neste caso, ·Consignnr:í o segundo 
credor a. imporluncia elo i.Jébif.o... . 
. ~ ~·" O segundo er·eclol', que.re.rnit• a llypolhecu qnler•iol', 

frcaca ·1pso (acto subt·ogaclo nos clrr·ml.os clesl.a, sBm fH'e,Juizo ... 
. ArL. 820. "\o ar:fquir·enl.e r.Jo irnmovPJ Jrypol.lwrmrio eahe 
l!:;'llalnwnle o dir•eilo de rernil-o. · 

§ .1." Se ci adquirenlf' quiu~.r· l'ot•r.·ar·-se aos el'l'eiLos ela 
exr!eUI;iío ela lr~·poLiieea, noLifiear·:í .. iudieialrnenl.e, dentro em 
:30 dias, o Rüu eonLr·aeto aos er·edor•rJs hypol.lwe:u·ios, pr·opondo, 
para a r·ernissão, 'IIO nrinirno, o pr·r:•r;o pnr.r1ue aclquir·iu o im
movnl. 

A noLiJ'icação üxecul.ar·-se-ha no ·domieilio inscr·iplo. (Ar
tigo 85fl, pn r·agr·apho u nico), ou por.· cd i Laes, se ali i nii.o esl.ivcr 
o er·eclor. · · · · 

§ .::!." O credor noLificado pôdr', no pr·aw assi!;naclo pul'a. 
a opposicão, requerer que. . . · 

A·rl.. 821 . 
§ :1." . . . propuzer, havr~r-sc-l!a por definilivamen Le :ri

xado pam a remissão do immovel, que, pago ou depositado o 
diLo preço, l'icarú livre de hypotiJecas. 

~'> '' " N- L"l'" d d . L t . L :1' d " -· 1 ao no r wm1 o o a qmren c nos r.•m a c 1as o 
arL 820, § L", os credores hypothecarios, fi.ca ·obriga·do: 

nr. A' dil'fercnça enlr·c a avaliação e a a-d,iudicação, .caso 
e~ta so ei'.J'.ectue. 

· § :3." ... ui·ndn. quo cllc queira pagar•, ou depositar o preço 
da venda, ou da avaliação, excepto se o credor co11senLir, 
se o prc~:.o da venda ou da avaliaçã.o bastar Pt'l!rn a solução da 
l1ypoLheca, ou se o dquirente a resgatar. 

A avuliac.ão não sertí. nunca em preço .inferior ao da venda. 
§ -1." Disporií. de accão regressiva contra o vendedor e 

adquirente, que soffrer expropriação do immovel mediante li
citacão, ou penhora, o que pagar a hypotheca, o que, por 
causa da adjudicacão, ·ou licitação, desembolsar com o paga
mento da hypothecu impo.rtancia excedente ú da compra, e o 
que supportar ·custas c despezas .iudiciacs . 

.Supprima-se o § 5". · 
§ G." ... , figurando pelas pessoas, a que pertcnçer, as 

competen Lcs segundo a legislaçii.o em vigor. 
Art. 822. l\[ecliante simples averbação, requerida por ambas 

as partes, ·poder:í. prorogar-se a hypotheca, até pcr~azer trinta 
mmos, ela data do contracto. Desde que perfaça trmta. annos, 
só podcrú subsistir· o contracto de hypothcca, reconstituindo- · 
se pm· novo titulo c nova inscripção·; e, nesse caso, lhe será 
munl.icla a preccdencia, que então lhe competir. . 

A•rt. 82:3. O credor da hypotheca legal, ou quem o re
l1t'esenL1\ podcrtí, mostrando .a insuf.fi.ciencia, dos imrno.veis 
especializados, exigir• que sc,iu: reforçada ·COm outros, post.e
riornwnt.n ndquil'iclos pelo re~ponsavel. 
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. A1·t. 8:!7. São uu11a~. em benel'it:i.o da massa, as hypotheca;; 
Ci;!lebt·i!LlU:i, ·Cm garantia de el1\bitos anlet·iot·es, nos quarenta 
clms !l'''~e,~dentP:i :í cleclara()ão legal ele insolveneia, ou quebra . 

. AJ·L H~!l. São suSJ!epLiveis elo contt·aeto de hypothe~.:a os 
tJa\'Jn~. jll.l:il.o:i ""'~ ainda em eonstt·uc()ão . 

. ,\:i IJ~'pni.IJI!eas d1! navio:i J'l't;'et·-se-hão IHJIO {iispnsto tle:itu 
eodJJ;I~ " nos J'PHulamcntos espe~.:iacs, que sobre o assumpto .se 
L'Xi't!d IJ'f)llJ. . 

A1·L uovo. O emprestimo ~.:om gal'Untia hypothecaria púde 
S~J1: ufl'et:Luado pot· um ou mais pre.sladot·es ele capitaes, sendo 
!Jt:Jto. a qualqueJ• individuo ou pessoa .iuridica hypothceat· im
movcJs pot· <Jncio ele títulos pat·ccllados, nominativos, emittidos 
de uma só vez. 

P:uagrapho unico. A consliLuicão da hypothcca deverá 
set· selll]Jt•c pot· escl'iptura publica: a cessão dos Li tu los de 
cJ:eclitos hypothecario.s poclerú ser realizada por simples de
claração no mesmo titulo com as assignaturas do cedente e 
do cessionario, feita a devida averbação no registro de immo
veis. 

DA HYPO'l'HECA LEGAL 

Art. 831. 
I. . . . c dos ou~ros bens pat·ticulat·es della,. sujeitos á 

administração marital. 
II. ... sobre os immovei.s do ascendente, que lhes admi

nistra os bens ... 
lTI. ... do casal anterior. (Art. 187, n. XIII.) 
IV. . ... que ·não Lenham a administração ele seus bens, 

sobre os ITnmoveis ele seus tutores, ·curadores, ou administra
elo l'CS. 

VI. Ao oi'J'endiclo, ou aos seus herdeiros, sobre os im
moveis elo delinquente, para satisfação do damno causado pelo 
clelicto c pagamento das custas. (Art. 846, n. I.) 

VII. ... sobre os immoveis elos delinquentes, para o cum
primento das penas pecuniarias e o pagamento das custas. 
. ·Al'L. 832. As hypo.theca.s legaes, ele qualquer natureza, não 

valm•ão em caso nenhum ·contra terceiros, não estando in
scripl.as o especializadas. 

Al't. 833. Qua.nclo os bens do cri mi nos o nfi.o bastarem para 
a solução integral das abrigaçõcs enumeradas no art. 831, 
ns. VI e VII,... · 

Art 83!t. Vale a inscripção ela hypotheca, emquanto a 
obrigação perdtu·ar: mas a especialização·, em completando 
trinta annos eleve ·ser renovada. 

D:\ 1:-ISCIUPÇ:i.O DA HYPOTHECA 

Art. 835. TodaR us hypoLheea~ serão inscripl.as no re
gistr·o predial do Jogar elo immovel; ou no de cada um aelles, 
se o titulo se referir a diversos,. 
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Art. 83i: ::\s inseripr;ões e uverJJa.IJües, nos livros de hypo
tlwcas, segua·ao a ot•dem, em que 1 or·em J•equeridas, vm·ifi
eanclo-se clla pela ela sua numeracão 8Ucl.!cssivarnente 110 pro
toeollo. 
. Paragraplw uuie~ .. o ~umero de ordem determina a prio

rrclacle, e esta a. preicJ"enclU entre as hypotbecas. 
Ar L. 838. Quando o ofl'icial tiver duvida sobre a legalidade 

da inscripc.~o requeriqa, declaral.-a-ha por escripte ao reque
r·ente, clepo1s elo rnencwnar, cm iór•ma de pronotar~uo o pocliclo 
no ~·cspeeLivo _livro. • ' 
. Art. 830. Se. a d~viqa J'~r dentro em trinta dias julgada 
lD1IH'OCedente, a mscr1pcao 1ar-se-ha, ·Com o mesmo· numero 
que teria na data ela prenotacão. No caso contrario, desprer.a·da 
esta, recebm·tí o inseripr;ilo o numero eorrespondentc ú data, 
em quu ;;e Lot·nat· a· r·equm:cr. 

Ar·L 8~0. Ilíão se insc;revcrão no mesmo dia duas .liypn
tlweas, llU lllllU lJypo~lwca o outro di:reiLo real, solJre u IIH!~HIU 
immovcl, em favor de pessoas diversas, salvo determinn.nclo-~e 
prceisamcnte a hora, em que se lavrou cada uma elas cscd:.. 
pluras. 

Art. 8~ '1. Quando, antes ele inscripta a primeira, se apre
sente ao ofJ'icial do ·registro, para inscrever,· segunda hypotheca, 
sol>re estarú elle IH1 inscripcão desta, depois de a prenotar, até 
trinta dias, aguarclunclo que o interessado inscreva primeiro a 
precedente: 

Art. 8.12. Compete aos interessados, .exhibindo ·o translado 
da r~scriptura, requerer a inscripcão da hypotheca; . incum
bindo especialmente promover n da. legal tís pessoas determi-
nadas nos artigos seguintes. · 

Art. 8.1:3. Incumbe ao marido, ou ao pae, .req1.1erer a in
seripção c especialização ela hypotheca legal ela mulher ca
sada. 

§" ·J ." O ofl'icial publi(!_o, que lavrar a .escriptura de dote, 
011 Jarwar nm nota a J'clacaf' .rios bens particulares da mulher, 
1 ~omn1tÍnieat-o-lta « ux-ui'J"icio » ao o!'fieial do J•egi~l.ro fll'rJdial. 

At·L. 8~·1. Incumbe l'i!I.JlWl'OJ' a inseripr;.ão u espedal ir.ar;.ão 
ela hypotheca legal elos irwapazes: 

r. Ao pae, mãe, tuto:r, ou cm•ador, antes de assumi!· a 
aclministracão dos .respcct.Ivos bens, e, em falta ·daquelles, ao 
MinisLcrio .Publico; · · n. Ao inventariante, ou ao testamenteiro, antes de entregar· 
o legado, ou a heranca. · · 

Art. 84.5. O escrivão do inventario, em se assignando termo 
de tutela, remetter~, de of~icio.: . _ 

.Paragrapho umco. Na mscrJr)cao desta hypothcca .se con
:'lidPrar{L interessado qualquer parente suecessJvcl ,elo mcapaz. 
' 'Art. 84G. A inseripcão da hypollieca legal do Mfendit.lo 

· compete, além ·desl.e: , · 

.l. Si ellc for ineapaz, ao ~;eu tutor, ou eu1·ador, pa1·a a 
satiiifar;.ão do. :estaltüclo no a.rl. 831, n. VI. 
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H. Au Miui.slei·iu Jlublieo, JlUJ"U o disposto no arl. 83t, 
n. VII. 

:\ r:t. 8 ii .... IJypollweas poJem pes::;oalmentc Jll"Omo,·eJ-a 
ou .solwilar tl sua pJ·omoç;ão ol"fieial aos eur:1dores gc•I"ai·~ o~ 
ao :.\lilJislerio .Publieo, segundo competit·. ' 

. ,\rL. ::;1,::;. • . • seJ·t"t l'CCJUCI'ida por clles nwsmo.s, in~:uJn
bll1do, eru sua Jalta, aos procm·aclores c l'eJII'csentanLes Jist:aes. 

· :\.t·L Si:iü. A inst:l'ifJ~\itO ela hypotlwca, legal, ou convencional, 
tlcchtt·arú: 

II. A data, a uatureza elo ti'tulo, o valor elo credito .. ·. 
o prazo e os .iul"os estipulado~. ' 

llf. A siLuação, a clenom i nação ... 
.lhtragTanlw unit:o. O credor, além do seu domicilio J'üal, 

pnr.l,·r·ü., de~ignar· ouLJ·o, onde possa L::tmiJem ser .eitado. 

. IJ.I /~X'I'/Ni.:(.:,\.11 /J.\ Jl YJ>u'/'J.I gc,\ 

J. V. Pda rem1ssao. 
:\rl. S!l3. A insci·ipção canee!laJ:-sc-lw, cm ~.:aJa um dos 

~.:as os de ... e conhecidas ao official elo registre. 

DA HYPO"I'HIWA DE VIAS FEHREAS 

:\r· L. 855. O;; t:reelores hypoth ecarios não podem emba
rar;ar a exp!ol'Ur;ão da linha, nem eontrari11r· as mocliJica~.ões, 
que a arlminis/.,·ação delibet·ar·, no leito da estrada, em suas 
cleJ?enrlencias, ou n.o seu material. . . . . . . 

Pm·ag·rapho umt::o. A hypotheca sera ell·cumscripla a Imita 
ou linhas ci'pct:ificullas na escriptura e ao respeetivo material 
ele ~~xvlorac,ã.o, uo estado em .que ao tempo ela execur;ão esLi
vurem. Não ob~lante, os ·credores hypothecarios poderão .oppõr
,;;e á venda ela estrada, ii. de suas linhas, de seus ramaes, ou 
rln part.n e<Hisirlnl·n.vnl cln IIHÜPI'ial dn explorar;iín, !Jl'lll r'n'll'' ;i 
l'usiín 1\DIIl uulm en,npallllia, HUIIIJ.IL'e que a i;'ltl'an/.ia (l:J de!Jil._,· 
ll11•::; pat·c•t·.el' t:u/11 i::;:;u en rraquer~ida. 

A1·L. '85li. Nas execuções dC'ssas IIYJJULIIIJt:as não se passar·ú 
earLa ao maior licitante, nem ao ereclor acljuelicatario, antes 
de se intimar o representante <la Fazenda Nacional, ou do :E:s.
tarlo. a" que f.orm1· a pl.·el'rencia, pm·a, dentro cm quinze dias, 
u J.ilixal-o, se CJU izm·, pagando o prer.\O da anemal.a(:ií.o, ou da 
adjudietw:io fixada. 

Em ve~ de «Registro predial», diga-se: «Do Registro ele 
immoveis ». . 

Arl. 857. O registro ele irnmoveis comprehende: 
L A transcripcão elos títulos de tr·ansmissão ela propl·ir~

elat.le. 
TI. A transct·ipr;ão r./ns titulo:;; enumer·ados no a1·L 53ü. 
rTI. A Lranscrip(;.fio dos títulos eonstituiclos ele ouus 1:eaes 

::;obre· eousas alheia;S. 
IV. A inscripcao das hypothecas e transcripcao. 



. Art. SGO. l~t·csume-se per-tencer o direito real á pessoa, em 
CUJO nome se mscreveu. 

Ar L. SGl. . .. pode1·ú o p1·e iudil.lado reclamar que se re-
ctifique. '.· 

.PaJ.·ag1·aplio uni·!!O. Ji:mquanto se nüó Lt·anscrcveJ• Õ LiLulo 
de Lransm issão, o alie nau Lo !!OnLinúa a ser· havido. !.lo mo dono 
do immovel, e respondo pelos seus encargos. 

Art. SG2. Serão feitas as inscripções no- registro corre
spondente n:o Jogar, onde estiver o immovel. 

DO DIREITO DAS OBRIGAÇõES 

Das modalidades das obrigações 

Do\i:l OBHWAÇÕES DE DAH COUSA CEHTA 

Ar L. 864. O credot· de -cousa cúla nãO' pó do ser obrigado 
a receber outra, ainda que mais valiosa. 

Ar L 865. A -obrigação <!e dar cousa ·cerLa abrange-lhe 
os accessorios, posto não mencionados, salvo se o contrario 
!resultar do titulo, bu das circumstancias do r-aso. 

Art. 866 . 
. . . pelo 'equivalente, mais as perdas e darnnos. 
Art. 867. Deteriorada a cousa, não sendo o devedor cul

pado, poderá o cr-edor reso·lver a obrigação, ou acceitar a cousa, 
abatido ao seu preço o valor, que perdeu. 

Art. 868. Sendo culpado o ·dev.edor, poderá o ·credor exigir 
o equivalente, ou. acceitar a cousa no estado, em que se ache, 
com .direito a reclamar, num ou noutro caso, indemnização das 
perdas e damnos. 

Art. 869. Até a tradição pertence ao devedor a cousa, com 
os seus melhoramentos e accrescidos, pelos quaes poderá exigir 
augmento no preço. Se -o .credor a elle não annuir, poderá o 
devedor resolver a -obrigação. · 

.Paragrapho unico. Tambem os -fructos percebidos são do 
devedor, cabendo no credor os pendentes. . 

Art. 870. Se a obrigação fõr de restituir cousa cor La, c 
esta sem culpa elo devedor, se. perder antes ela tradição, sof
fredá o credor a perda, e a obrigação se ,resolverá, salvos, 
porém, a elle os seu~ direitos at.é o dia da perda. 

Art. 871 . . . . v1gorarú o disposto no art. 866, 2• parte. 
Art. 872·. · Se a cousa restituivel se deteriorar sem. culpa 

do devedór, recebei-a-lia tal qual se ache, o credor, sem di
. reito a indemnização; se po-r culpa do devedor, observar-se-ha 
o disposto 110 art. 868.· 

A:rt. 8714•. Se para O· melhoramento, ·ou augmcnto, empregou 
0 devedor trabalho, ou dispendio, . vigorará o estatuido nos 
arts 522··-a. 52·4~. .. · . ._ 

··Paragrapho unico. ·Quanto aos fructos percebidos ... 
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AI'!.. 8'iG. A eousa ineet·La SI!I':'t indicada, ao IIII' fio~. p:!lu 
gellfJl'O e quunlidude. 

,\,rL. 8'ili .... obt'Iga1:-iio. :lia~ uiio poderú dat· a euusu peiut·, 
nem ::;;m·ú obrigado a prestar a melhor. 

ArL. 877. FeiLa a escolha, vigoL"aL·ú o di~poslo utt sucr·.ão 
anLut·im·. • 

Ar!.. 878. An trJs da Pscolila, não sert't escusa ao duvudot· a 
]Je!·cla ou deLel'iora~,;ão da cousa, ainda .que por cuso l'u!'luiLo, 
Oll J'Ot'l,\a 'IJ1aiO!', . 

· Ar L. 87\J. . •. a aceeiLar de Let·ceit·o a pt·estaçi'io ... 
At•!.. 880. Se a presLa1;.ão ·elo J'ucLo se impos~ibililat· sem 

eulpa elo devedor, resolver-se-1m a obl'igação; se j)O!' culpa 
do den-'r.IOJ•, respondorú este peJa,.; pet·c!as l\ damnus. 

At·L. 1:!81. Incorre Lambem 11a ohrigaçi"to ele indiJHlllizar 
]lerdas e damnos o devedor·, que recusar a presta~iio a elle 
sú imposta, ou ~cí por elle exequível. 

Ar!.. 883. Jo;xLingue-se a ohl'igaçiió de não l'azer, desde que, 
Sl!lll ·culpa do dcveelor, su lhe torne imvossivel ab~lel'-~e do 
Jacto, que se obrigou a não JH'ali~:uJ·. 

Art. 881. PraLi·cu,clo pelo :devedor o acto,' a eu,ia alJsleiii\ÚO 
~o obrigal'n, pôde o ·credor· ·exigi•r-lhe que ·o clcsfa,:a, solJ péna 
de se desfazer ú sua custa, resarcindo o culpado vereias c 
damnos. 

Art. 885. . .. se outra cousa não se estipulou. 

§ L" Não poded, porém, mau gL·auo ao credoe, pt·eslar 
partu nuHHt eousn, ou num J'aelo, pal'tc no outro l'actn ou .cou~a. 

§ 2." Quando a obriga1;.ão l'üt· de pl'estações annuas, sub
entender-sc-ha, para o devedor, o dit·eito ele exercer eada auno 
a opcão. 

Al'L. SSG. Se uma das duas presta~•ões não puder ser 
ob,iedo de obriga,:iio, ou ~e tormw inexequível, subsislini o 
debito ·quanto ú outra. 

Art. Sfl7. Se, por· culpa· do devedor, não si puder cumprir 
nenhuma elas presla~.úcs, não compelindo ao crcclot· a escolha, 
:J'iear(t o dcYedor obrigado a pagar o valO!' da que por ulLinio 
si impossibilitou, mais as perdas c clamnos <rue o caso dele!'-. 
minar·. : 

Se, por culpa elo devedor, ambas se tormu·cm incxcqu i veis, 
poclr•J.•:i o ct'üclor reelam:u· o valor de qualquer das duas, além ela 
indemnização pelas perdas e damnos. 

Art. S\JO. Ainda .CJUe a obrigar;.ão tenha pq1· objecto preslw;.ão 
clivi~ivel, 11iio p1ícle o et'cdO!'· ser obrigado a i·ecclJCl' vor parles, 
se assim não a,iustou. . 

Art. 801. . .. quantos os credores, ou cleveclorcs. 
Ar! .. 8!12. Si, havendo varios devedores, a Jll.'esLac.ão núo 

fur divisivel, cn,da um seni oht:igaclo pela divida toda . 
. :Art. 803. Si a plumlidado l'ôr.· dns et·cuo!'e~. podc!'lt cada 

um· destes exigü· u divida iulciru. l\lu~ .•• 
Vol. VIII 43 
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Ar[. Rfll. Si urn sri dos et•t•dot'r•s. t·eecoiJeJ: a pt•r•sl:u_;:io por 
i11L1oit·n, a l'llda um dos nul.t·os a~si~!.it•:'t o dit•tdl.o "" ~:xigit·-Jile 
ell! rlinlwii"O a vnr·tc•, qtw Jlw eaiba 1111 Lolal. 

~\r·L. H!JG. ~i um do,; et·edOI'I.!S l'emilLil.' a divida, a o]Jl'J
;:;a~:fio uiio fiea I'Ú I'XLi nda Jllll'tl er.11n o;; ou L1·n~; nms I.'SLJ!~ sô 
a podc•t·iio r•xit;i 1', r!J•seonl.acla n quota do ct't!dO!' o~·emiLLenLe. 

§ :!." Si fi',t· de um ~ü a eulpa, fieariin L'XOUel'ados os outt·os, 
respotH.Iendo sü esse pelas peruas e clamnos. 

Al'L. 8!)7. 
PamgrapiJo u 11 ieo. H a sol i dader.lade, q uanclo na mesma 

Obi'Í 0W;ão, t;Oilt.:OI.TI.'Ill diVO!'SO~ t;t·edO!'f!S, Oll ·diVOI'SOS devedores, 
cada um uorn clit·c•ilt' ou obt·i!;;nd,J ú divida Locla. 

0.\ SOLIU.IlllllD.\Dll .\C'J'.lVA 

AJ'L !iOO. Elllquanto algum dfls c;rmlore:; solidarias nfio 
dt•m;wd:JI.' u devNIOI' eummum, a qualquer· clelles pocled. e!le 
pag·af·. . . 

- ,\r L. uo:J. Convertendo-se a prestar:-iio em perdas e damnos, 
subsiste a solici~U'ii~Liacle, cm tJroveHo dr. lodos o:> ereclores cor
rem os .im·os da mol'a . 

.Art. 90-í. . . . responclerú aos outro.:; pela parte, que lhes 
caiba. 

1.1.\ SOLIUAIUim.\JJI> P.\SSJVA 

AJ"L. 005. O CJ"edor tem direito a exig-ir e reeebe:r de um 
ou algt)IIS dos devedot·es, pat•eial, ou lolalmenle, a divida com
m uu1. 

Al'l. no;. . .. , seuiío aLé o eonuutTencia cJ:~, quantia pag-a, 
óu relevada. 

ArL. no-s. Qualquel~ 1:lausula, eondi1;fin, ou ol)l'igacii,o adcli
r;ional. estipulada ~~lll.t·e um elos devcdo·res :;oli-dal'ios ... 

At·l.. 000. frnpossihiliLando-se a presl.a~:iío pot· culpa de 
um -dos cleveclores solidat·.ios, subsiste· para todos o encargo 
ele pagar o equivalente: mas pelas perdas e clamnos só res
ponde o culpado. 
. .ArL. !HO., ... ; mas o eulpado responde a-os outros pela 
obrigar.~ií.o acct·escidn. . 

Art. OU. A acr;ií.o proposta a um dos devedores solidarias 
pelo c!'nclol' nfio o inltibe de accional' os -outr•os. 
· ;\1'1,. !H 2. . . . as pcssoaes a ou tr·o -en-devedor. 

Ar L. O I :L O ct·eclor pó~Jc J'emmeittl' a soliclal.'iedade cm :favor 
de um, alg·uns, ou todos os devedores. . 
. Parag-mpl1o unieo. Si o credor exonerar da soliclat·iedacle 

u 111 011 mais {]evnqores, aos outros só lhQ Tiéar:í o dit·eito do 
aecionar, abatendo no ·debito a pa•rLc co-rrespondente aos clc
veclot·cs, c;u,ja obrigação rcmitl.iu. (Art. 915.) 
. Art. O 1-í. O devedor que satisfez a divida por inteiro, tem 
direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, 
dividindo-se igualmente por t?dos o da insolvente, si o houver. 
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Pt·esurnem-sú iguae~. no debil.u, as parles de todos os co-devt.!
dot·es. 

ArL. !lliJ. No .ca~q 1.!1; t·aleio1 enlt·e ,os w-devedores, pela 
pat·Le quu na o!Jt'lg'tt()UO l!JCUtnlJJda ao utsolveute (arL. !Jl!t) 
eun L1· il.1u il.·iín lamlle·m os exonemdos da solidariedade pel~ 
crcdm·. (A1·L. !JJ3.) 

ArL. !H!J. Quando ~e c,; Li pular a clausula penal pat·a o 
caso de Lotai inarJimplerneuto da obt·iga()ão, c~la c.:onvcrtcr
se-lm e1n alternativa a benef.ieio do ct·cdor. 

Art. !l20. Quan.do si estipulat· a clausula penal pa1·a ü 
caso de mora, ou em seguran~:.a especial de outm L'lausula 
deLcrmiuuda, Lel'Ú o ct'r!r.IOt' o ariJitl'io d··~ exigir a satisl'ac.ão da 
pena euJnuJiuucla, ,iuutanwule com o descmpen!Jo da o!Jriga()ãu 
)JI'ill!.:LIJUI. 

Ar·t. !l21 •· O va!OJ' da cornmina()ão imposta ua clausula 
JJCual não póde exceder o da obrigação principal. 

ArL. !122. Jneorre ele pleno direito o devedot· na dausula 
JH!JJU!, desde que se venr;a o praw da· oiJI'igar;ão, ou, su o niio 1m, 
(lr!sde que se ·constil.ua em Jlltít·a. · 

ArL. 021. Resolvida a o!Jrigar;.ão, não tundiJ culpa o de
vedor, J'csolve-~c a tJiausula penal. 

ArL. !l2::í. Quando se ~.:umrn·jt· em parll! a o!Jriga~ão, po
der;'t o .iuiz reduúr proporeionalmentu a pcua estipulada para 
o caso ele môra, ou ele iuaclimplcmento. · 

Al'L. 026. Sendo inclivisivel a obl'igar;ão, todo~ os deve
cloJ.•es e seus herdeiros, 1;ahindo cm J'a!La um delles, incoL·
reJ·ão na pena; ma~ esta sú se poder;'t demandtu· i n tegt·almcnle 
do r.:ulpado. Cada um dos outros sr:1 responde pela sua. quota. 

Pm·agrapho unico. ,\os não tJulpados .l'iea r·esalvacla a acr;ão 
l'e;;t·essiva eonLt·a o que deu causa ú applimtçiío da pena. 

O de\'cciOL' não püde cximit·-~~! da pena, a pretexto de 
ser excessiva. 

Dos effeitos das obrigações 

Arl. Ü2!l. A obriga1.~ão, não sendo pcrsonal issi ma, opera, 
assim ·entrr~ as 11artes, como entre o:s seus herdeiros. 

AI.' L. !l30. . .. responderá por perdas e damnos, quando 
cs te não o exccu ta r . 

DE QUEM DINE PAGAR 

ArL~ !l31. Qualquct· interessado na extinecão LI<!· diviclà 
pôde pagai-a, usando, se o Cl'üdor se oppuwr, dos mcws uon-
clucen l.es ti exoneraciío do deveqor: · . _ . 

Parar;rnpho unico. Egual d1rello cabe ao tci'CI'Il'O nao In-
teressado, se o fizer em nome c por conta do devedor. . . 

Art. 932. . .. tem direito a reembolsar-se do que pagar; 
mas não se subroga nos direitos do credor. . 

Parar;rapho unico. Se pagar at:tes de vencida a divida, só 
tertt direito ao reembolso no vencimento. 
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Al'l. 03:1. OpviJIIdo-se o t.le,·et!oJ', t:uJrt .iuslo rnoLivo, ao 
paganlf!LLlo do sua divida JlOI.' uulrom, su ellc, não oJJ::;lanLc, 
se efJ'ccLuat·, não scr·{l o drwcclot· oi.Jrigaclo a reembolsa·l-o, senão 
alé a imporlancia em que JJ.re cllo aprovcllc . 

.:\.L't. ll3L Sô valCI'ÍL o pagamento, que impol·Lat• cm L!'Un
SJllissii.o de JH·opriudarJc, quando Jeito por.· quem possa alienar 
o oL,iecto, em que cllc consistiu . 

. l'ar:tg'l'nplw unico. Se, pot'éln, se det· unr pagamento cuus:~ 
J'UII.!,;Í\'1.'1, niio ~!'. J.lOdei'i't Jllais l'Ol\Ülllla!' (JO t:I'UciOl', que, de JJOU 
fo\, a reee!Jcu, e eonsumiu, aiuda que o solvente 11úo Llves::;c o 
dü·eilo. de. allJCial-u. 

i 
"\l'l. !l:JG .... raLifit:adu, ou Lauto quautó J:evel'let' un1 scn 

]Jl'O\'ei lo. 
"\r L. !J:3li .... ainda provando-se depois que uflu cm ct·ctlot·. 
A L' I.. !1:37. . .. se o devedor niio JH'OVlll' que em JJcnel'leio 

deli e ci'J'eeli Yanwn L c rcvc1'leu. · 
At·l. !J3H. Cunsiclut·a-se anlori:mdo a l'et:cLer o pag·anwuLu 

o pur:ladur ela qull.:u.;iio, execplo se as eit·euluslaneias euulra
!'iarem a pt·esunlp•.;iio claltl resullunlc. 

Ar L. !J3!J. Se o devedor: pag·at• ao ,t:l'edo1·, upezat· de inli
Jnaclo da pcnlrora J'eila ~oJJt'e o credito, ou du impuguu1;.úo u 
clle uppostu JWL' teieeit·os, o Jmgatuenl.o não valcrú eoutra e::;l.es, 
que podl!rão eouslt·uuger o duvedot· a pagar du novo, :J'icun
do-lhc ..• 

DO UUJ gc•ru DO 1'.\UA,ll!gNTO 1!: SU,\ PHOVA 

Ar·L. !l-10. O devetlol.', que pa~;a, tem dil'eilo a •Inila•;.ito 
rog-ultl!' (urt. OH), c pôde reler o pagunwnlo, cmquanLo llw 
JJiio l'llt· dada. · 

Art. !J.U. A quilal.)ãO designarú o valor· c u cspceie da 
divida quilacla, o nome do devedor, ou quem por este pagou, 
o tempo c Jogar do pagamento, com a ussignalura do et·eclol', 
ou do retu·csenlanlc. , 

ArL. !J.í2. Rceusanclo o ercclor a qulta~.flo, ou niio a dando 
na de vi da J'llrrna (a L' L. \J .\.1) , púd c o d evcclOl' c .i La l-o para 
esse J'lm, e :J'icat·ú quitado pela sentença, que condcmnur o 
ct•edor . 

. Art. !H3. Nos debilos, cuja ·quitação consista na dcvo
luçii.o do titulo, perdido este, poderú o devedor exigir, l'e
iendo o pagumcnlo, cl•!elar::tl.)ão do eredor, que inutilize o titulo 
sumido. 

ArL. \J.í-1 .. Quando o pagamento 1'ôr cm quotas pcriodicas, 
a quif.U•;.iio da uiL.ima cslabclcce, até prova cm contrario, a 
J>rcoumpciio ele estarem solvidas as anteriores. 
· 'ArL. · 0~5. ·Sendo a quilal.)ão do capital :;em reserva dos 
juro~, estes presumem-se pagos. 
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ArL. 0:\G. A entrega do Ululo ao dnvedot· l'iema a JWC
sum p!)[ío do pagamento. 

§ L" Fkai'Ít, pOI'''Ill, som r•t'l'r~ito a quila1;fio a;;;~im opet·tula, 
srJ o ct·edot· l>t'OYHI', dentro cm sessenta dias, o nfio pa~amonln. 

§ t." Não so pct·milte esla pl'O\'a, quando se dor a qui
Ü11Jií.o i>OI: ~~sct·iptura publica. 

Ar·!.. fH7 •.•. logat·os dil'ff'l:enles, COI'J.'üt'(t por eonla fi,J 
et·ednt• a despeza aecr:eseida. 

Ar: I.. \HS. . .. da espccie, i'ar-sc-lra em moerla cor'l'üll J,-., 
1111 lo;;at· OIH!o se aju;;lou rmllltWit·-su a ol11·i;,;·a,,;ão. 

~ L" , .. eslipulat· qun se el'l'erJLuo em e1!t·t.:• e dc•let·minada 
e~pc•t:i'! rln moeda, naeional ou esLt.·angeim. · 

~ 2." ... Pl'nva!l~eel':í. a immedintarnf'nLe anlct·ior. 
§ I;." ••• póclo optat· l'Ot' um clelles, n:io su hayendo .~sli

pularlo enmbio 1'ixo. 
§ ri." Se a :cola,;fio vnr.iou no mesmo dia, lomat•-se-ltn por 

l>a;w a 1111'rl i a elo mercado n os;;n ela ta. 
:\J•t. OríO. Sn o pagamento sc'hom•nt• de razc1' pm· mcdirla, 

nu pe,.;n, tmtrmdet·-sc-hn, no silroneio dn.s pn1:tn~. qne aeeuilat·em 
o~ do Jng·t11' ria execução. 

DO T.OGo\ft DO P,\GA:MEN'J'O 

Al't. OGL Effectual'-se-ha o pagamento no domicilio do 
devodot', salvo se as pat·te;; convo1wionnrom diversamente, ou 
se o contrario dÍstmzoi·om as circumstandas, a nal.m·eza ela 
obrigUf;fio, ou a lei. 

PnragJ'apbo unico. Designados Ynrins Jogares, cahe no 
er·edm· on f.t•e olles n oscolha. 

A1·1 .. OG2 •••• ou em prestac.õcs relativa;;; a illllllll\'el, fa1'
se-Ira no ln~ar onde este se ache. 

DO 'J'llMPO DO P.\OAMEN'.I'O 

Ar L 053- nedi.iu-se nssi m: 
« Al'L. OG:3. Salvo clisposioão especial closl.r. Coclig-o o nfío 

tendo sido a,jusladu época para o pag·nment.o, n crerlol.' p•írla 
exigil-o immediatamente. » 

Supprima-se o paragrapho unieo. 
Ar!.. \JGL As obriga~;ões eond icionaes cumprem-se na ela ln 

do implemento na eondiçfio. incumbindo ao cr·odor a 1wovn. de 
que dos to houve scioncia o devedor. 

Art. 05G. Concedido o prazo do art. fHi3, não se poderá 
exigir, nem pagar a divida antes de vencido. 

§ .1." AnLes delle, porém, tertí o devedor o nrbilrio de 
paga1·, se o prazo se ostabelcceu em seu favor. 

• § 2." .Po!' outro laclo, ao ereclor nssistir(t o direito de cobrar: 
T. Se, execu Lado o devedor ,se abrir concurso credit.m•in. 
TT. Sn os hnns, hypotlwcndo;;, eni pcn h ado~. ou tia rios em 

an ti uh t·e;;c•, I'Ol'f.'lll pen hol'nrlos em exceu~.fi.o por ou Lro .llredor •. 
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nr. Se cessarem, ou se tornnt·em insul'J'icientes as gamn
Uas do debito, Jide,iussorias, ou reaes, e o cleved01·, intimado, 
se negar a r•efor~'al-as. 

§ 3." Nos casos do paragrapho antecedente, se houver, no 
debito, solidnl'iedade passiva (arts. 005 e 01 G), não se ropu
tar·:í vencido quanto nos outr·os dl'vNJOl'I!S solventes. 

DA M.ÓHA 

. Arl. 956. . , . no tempo, Jogar e J'ór·ma convencionados. 
(Art. 1.059.) 

Art. 95i. . .. pre,Ju rzos a que a sua môra der eausa. 
(Art. 1 , 059. ) . 

Paragrapho unico. Se a prestação, por causa da m6ra, se 
tornar inutil ao ;Credor. este poderá en,ieital-a, e exigir a sn
tisra~'ão das perdas e damnos. 

Art. 958. O devedor em móra responde' pela >impossibi
lidade. da pr·est:wão, embora essa ii11posRibilidade r·eRulto de 
easo l'or·tu it.o, ou l'or·ça maior, se estes ocem:r·erem durante o 
atmw; salvo se pr·ovar isenç,ão de culpa, ou que o tlnmno so
br·evir·ia, ainda quando a obrigac;ão fosse oppo!'tunamente cles
empenliadn. (At·t. '1. 050.) 

Ar·t. O!iO. A móra do- er·edor subtrac o devedor isento de 
rlolo :I responsabilidade pela conse1•var;ão da cousa, obrig·a n 
eredot: a ·r·psar·eir· ·as despezas empregadas em conservai-a e 
suJeitando-o a l'eeebel-a pela sua mais alta f~stimaoão, se 
o seu valor oscillar entre o tempo do contracto . e ,of.l do pa-
gamento. · 

Art. 960 .. 
I. .Por parte do devedor, oJ'ferecendo este a prestação, 

mais a impol'tancia. dos pre,iuizos decort·entes atr:l o dia da 
offerta. 

Art. !161. O inadimplemento da obrigação,· positiva c li
quida, no seu termo comtitue de pleno direito em m6ra o de-

- vedo r. , 
Não havendo prazo assignado, começa ella desde a inter-

pellação, notifieação, ou protesto. . 
Art. 962. as obrigacões negativas incorre o devedor ern 

móra, desde o dia eín que praticar o acto, de que ajustara 
abster-se. · . 

· Art. 061 .. , . ao devedor, não incorre esl.e em móra. 

DO PAGAl\IEN'ro INDEVIDO 

Art. 066. · Ao que voluntariamente pagou o indevido in .. 
cumbe a prova de te l-o feito por erro.· 

Art. 967 ..... indevido, applica-se o disposto neste · qo
digo. arts. 516 a 52ft. 

·AI't. · 068. Aquelle, que, recebendo indevidamente um im
movol, o alheat', será obrigado a auxiliar o propriel.ario nn 
rectificaçüo do registro, facultada pelo urt. 80!. 
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Ar! .. OGO .•.. pt'I!(!O J.•oce!Jido; mas, se• olH·ou t.l1~ 1n:'t 1'1;, 
além elo valot· do irnrnovol, l't!S[Wlldt)f'Ú pot· pt;l'(!as 1• darnrrus. 

Par·ag·t·apho unico. Se o imrnnvel sr; allreou pot• l.it.uio ~r·u.
t.uilo, ou se, alltcanclo-s1; por· Lit.ulo ontn•o,;o, nhr·ou t.l1• rnit !'1': o 
lor·coiro at.!quir·unL1•, ca!Je ao qun pagou [IIIi' l!l't'O u t.lireiln t.lt) 
r·e i v i trd ieat;fw. 

· Al'L. UiO. F'iun isento de resliluil' pa~:mnwnl.o inclnvidn ... ; 
mas o que pagou, dispüu d1.• ae\;üo J•t•e;'l'~:ssiva ·l:nttl.ra n Vl~t·da
doi 1'11 rleveclot· c seu Jiaclor·. 

ArL. Oi::J. Considel'a-so pagamcnl.o, e extingue a nbl'igrrr;ií.o 
o deposito .iudieial da cousa devida, nos casos e Jórntas lt;gaes. 

Art. Oit.. 
ll. Se o credor.· não l'ôt•, nem mandar.· r·eecber.· a enusn no 

Jogar ... 
rrr. Se o et•edor· J't')r· dusconlrr~eido, J)SliVC!l.' deelar·aclo au

Sf!lrl.c, ou rnsidir· r;m lo:;:~:n· incrr·lo, nu de aet:t!sHo p1_origosn ou 
dil'l'ieil. 

vr. St! houvt•r· i!Oiii:lli'SO cln pr·rd't•!'l'lleia ahror·l.n t!Oitl.t•a iJ 
er·et.lor, ou sr! esl.t! l't'ol' irwapax r]t:, !'l't:t!ltt~r· o pag:tlltt'IILo. 

Ar·l.. !17(',, Nos ea;;n,.; do :u·t. \!/.\, ns. I. li n III. t'il.ar·-sr-lra 
o CI'Ninr·, par·a vir·; rHr manda1· J'f't:r>llt:·r·, 1: 110 elo rut:RIIIfl ar•l.ign, 
n. 'IV, par·a pr·nvar· n sr•ti fiir·eil.n. 

At·L. 077. O drr,osil.n l't!(ILII-'l'r:r·-sr:-ha 110 log:rr1· do paga
mento, t:I'Ssandn, t.arrlu que sn d'froetur,, pa!'a 11 d1•pnsil.attl.1:. 

Ar·L. 070 .... o deveclol' .i:í rrão pnder·:'t lt!V:tlllal-n. 1'!1'1-
bora o e1·eclor.· t'OII,;irrta, senii.o de aeet~t·do <:0111 os ui!LI'O.~ dnve
dot·es e l'iaclorcs. 

Art. 080. . .. fieamlo pam Jogo dcsobeigados os ce-dt•vr
dorcs e fiador.·cs, que não annuif'arr.. 

:\rt. os:3. ... quando ,julgado fH'OCcdenlc ... 
Arl. ORr.í. Se a divida se vencer, prmdr•rHJo lilig-io r:nlr·c 

cl'eciOI'rs, que ;;;r: p l'el.endam nru Luanwn te exu lu i I' ..• 
AI· L. 087. 
r. ... , r: expt•cssarnPnl.r• llw Lr·ansl't'I'P todos os S('lls rli

r·ci tos. 
H. Quando lcr.·eeim pessoa ernpl'csLa an deYN.lnr· a quanLin 

pr.·ueisa paJ·a solver.· a divirJa, sob a concliçiio expr·r>ssa do• fit·at• 
o mutuante sub.mgado nos dit•eitos do·er·edor· saLisl'eito. 

Arf .. 088. Na ilypof.lrese cln artigo anLrcedenl.r•, n. T, vi
gorm·ü. o disposto quanto ú l.lessão rln ercditos. (Ar!;;. LOGG 
ã 1.070.) 

Al'l.: \l8D. A sulwngat;ão l.ran;;l'l!i'l' an novct t'l'r•tlor· Lodos .•. 
r· gat'antin~ do pr·inritivo, L'lll r•t•la!,'iill ;'1 rlivida. t':t'>IÜI':l n rlt•\'l'dfll' 
pr·irwipal " os l'iador·e~. 

Ar·L. !l!H. O r:rl'dOI' rwigirrar·io, stí r•m pal'l.t• rr•r:mhol;;ado, 
terá pruJer·orrcia ao ~ulll'ogadn, na coJ)l·ança da rJiyirJa rr•slante, 
so os br:ns do devedor não elregarem, pum saldm· inLnir·anwntc 
o que a urn e nutro dever·. 

·Ar· L. 00:?. A pe;;;;ou nbl'igada, por· Yal'ios rlnlli l.n~ da mesma 
naturoza, a um stí er·rdrll', Ll'm o direito d1' irrrlica1· a qual 
de )lcs offereee pagume111o, se Lodos fot't)m !irtu idos c ycnciclos. 
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Ar L. 993. . .. con lru a imputacão i'eiLa pelo credor, salvo 
p!·ovaudo !lave r elle corn rneLLiclo v iol enlliU ou dolo. 

A1·t. !l!l1. Devendo-se J•t·ineipul e .im·os, Jll.!sf.es, se :forcn1 
vencido;;, se impulat·:í. pl'imeiJ•o o pagnnwntu, ;;alvo SIJ o con
tral'io ;;e usLipulou, ou se u el'CdOJ' voluntat·iamenLe der pl'i
meiro tJUiLa(;iio elo capital. 

AI· L !J!l5. Se o de\'NIOI.' não f'izet· a cl1~cln t·a•.:iío do UI' L. DO~, 
e u quiln(;iio Jut· omissa i]lllllll.o ú illlJHII.n•:iio, usl.n ~u Janí 1ms 
dividas, que pl·inwii'O se velleiJ/'aUI '-' Jiquiffal'tl/11. 

J'al'agl.':lf'IIO uni1:u, Se ns diYidas fot·um l.111las liquidas n 
tod!lS vuneidns a ll/11 J.empu, impulal'-oH!-lm n png·anlflllf.u 11J 
liHliS l.llllli'OSU. 

Art. !l!lG. 
devia, p6de o 
ganwn to. 

I 
Em Yü% ele JH'csla~~ií.o om dinl1cir·o, que se lhil 
Cl'l'dOI', l]UeJ'e/lcJO, /'l'IJ!!bel' OUf.l.';l 1COl/Sll em pa-

A1·t. O!JS. Se ,.,-,,. titulo ele cJ·cdilo a cousa dada em paga
mento, a f.l·ansfel'eneiu impol'lat·:í. IJill eessiío. 

A1·t. 0\lO. Se o eredOI' f'ôl.' evido da eou;;a J•eee!Jida om 
pagam enlo, t'•Jiõlnl•e I f'ec·I·-s•J-IIa olJI.' i;,m(;ií o lil' i mil.ivn, l'knnrlo 
sem ef'feilo a quila~ii.o cinda. 

Art. 1. 000. 
I: Quando o elevador cont.J•ac com o ct·cdor nova divida, 

para extinguir c substituir a anterior. . 
li. Quando novo devedor suecede ao an Ligo, fi.r:ando ... 
III. Quando o antigo se substilue pot· outL·o et·eclol', obl·i

gando-se pa,·a com este e ficando quite com aquello o elcverlor. 
Art. 1.002. A novanão po1· substituic;iío elo clevedot· (al'

tigo I. 000, n. ri), pôdo Ôpol'ar-se sem· acquiescencia sua. ' 
AI·t. J. 003. Se o novo clevedot· 1'ôr i nso!vcn te, não tem o 

credor, q u c o aeecitou, ac(;.íto rcgross iva con Lt·a o prime i 1'0, 
salvo sn este obteve por m:í. f•í a substituioão. . 

Art. 1. OOü. . .. que contrahir a nova obr.iga~~ií.o subsistam 
as pr·el'el'cncias c gai·anLias elo ct·oclito novado. . 

llarag,·apho unko. Os ouLI'OS devedores solidarias ficam 
por esse facto exonerados. 

Art. L 007. Jmpot·ta exonol'açiío do J'iaclor a novar;.ão feita 
sem seu consenso com o devedor pt'incipal. · ·. 

· Ar L. L 008. Não se podem validar rJOr novarJãO obriga-
ções nullas ou oxtinclas. 

Art. 1. O lO. Se duas pessoas ... as duas olJrigaoüos extin
guem-se, at~ onda se eompensarem. 

Art.. 1.011. A compensaoão effeetua-sc entre dividas J.i
quirlas, vencidas e ele cousas :f'ungiveis. 

Art.. :1. .lHZ. . .. não se compcnsat·ão, ver.ificando-se que 
cliffm·em na qualidad•\ quando e~pceificada no contmeto. 

Ar L. J. OJa. • •• elas obrignc.ües o eredor da outra. 
AI'L l.Ol!i .. 
1T. Se ·umn se n1·i~;inar de cnmmodato, ·deposHo, ou ali

l)lf' n I. os • · 
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ITI. Se uma l'ôe de eou;;a Hão ;;usenpliwl elo JICnliora. 
ArL. J .O IS .... de eolnpPnsução, t'Xl'.epto nos cmsn:s do Nl

cont.ro enLI'cJ a admini;;Lruc;ão L' o devecl(lt·, auLo1·ir.nrlo;; 11as )pi;; 
e I'egulnnwnlu~ da Fazenda. 

AI·L. :1. 0.1 n. Não httYI'J'Ú COill(WnSa!:ão, quando fJl'l!dOI' e 
devedor· j)OJ' mutuo aeeôt·clu a exeluit·ern. 

Art. ·I.O:tO. OIH•igando-so JlOI.' tol'cniro lima Jli'S;;oa. 11iin 
pi'Hle compens:u essa di vida enrn a que o el'eLlOI' deli•· 1111• dl'\'1'1'. 

A!'L. :1.022 .... não pôde nppo1· ao ;~~ps;dnn:u·in a eOilliiP!l
Ra(:iio, que antes da 1~essão L!!l'ia podido uppo!' ao e1•rlnni1J. St!, 
]IOJ't;ln, a cessão ... 

AI'L. :1.02:3. Se as dividas não siio pagavcis no mes1no 
· JogaJ·, pocle1·ão compensar-st!, abatcnclo-sc n valor da;; rlespnr.as 
nt•ee;;sut·ias :'t O[WI'aciio. 

Al'L. ·.1. 02·1 .... eompcnsavois, sN·iio obsnrvarlas. no eom
pensal-as, as regt·a;; estalJelr•eidas quanto ú impulat,;fio de pa
gamenl.os. (A1·ts. 002 a 0!15.) 

AJ·I.. '.1.02G. Não se admiLLn a eom,wnsa~.iin f'lll tyre.inizo 
de rli1·eilns de Lül'ecdc·o. O droveclOI', que so loJ·no e1·odm· ... a 
compen;;at;ão, do que eonlm o JH'OIWio eJ.•cdol: di;;111Wia. 

Al't. :I.O:!ti. ]!:' licito aos intm·r•s;;ado;; pL·ev••nil'ül1l, ou Lor
minarcm o liligio mellianto eoneessõc;; mutuas. 

At•t. 1. 027. Nu lia é a trnn;;acr;iio, uma de eu.ias clau;;ulas 
tt)r nulla . 

. P:wagrapho unico. Quando a transacçã.o mwolvnr va1·in;; 
direito;; eontrovet·;;os, e não pl'cvnlceer· quanto a um, valel·:1, 
comtuclo, a rc;;pcito elos outros. 

Art. L 02!l. Se a tr·ansaccão recair sobre direitos con-
testados cm ,iu izo, far-sc-ha: ' 

II. ],O L' insl.r·umcnto pu !.li ieo. na;; obrigar:•it:s cm que a lt•i 
o exige, ou particular, nas cm quc: ella o arlmitto. 

Art. '1. 030. Não havendo ainda. Jit.igio, a tran;;at!r;ii.o rrnli·
znr-se-bn por. aqucllc, dos modos. indicados no art.ig·n nntc
eedcnlc n. n. que no 'caso couber. 

Art. :1.031. ... o cl'l'cilo de cousa ,iulgada, c s•í se l'c;;
cindc J)Ot' dolo, violencia, ou erro csse11eial quanto :í. pessoa uu 
cow;a controversa. 

Art. 1. 032 .... intervieram, ainda que diga l'OSP•'ilo a 
cousa i ndivisivel. 

~ 1." Se i'ór concluicln ... 
~ 2." Se entre um dos credol'es soliclario~ ... 
§ 3." Se entre um do.~ dcvcdore;; solida1·ios n ~011 c~!'codor, 

cxl.inguo a divida em relação nos co-dcvedores. 
Art. ·.1.033 .... pela transacção; mns ao eviclo enbc o di

reil.o de reclamar ]1ct'Cias c damnos. 
Pm•agrnpho unico .... ou transferida, n transn<!çfio :füita 

niio o inh i h iJ·tí do exercei-o. 
Art. :1.03.\. A tJ•ansaeç:.iio concarnenln a olll'ign~•õcs resul

lanlcos dn rlelido não pcl'imo.n acJ(;.ão ponal ria ,iu~Liça pnbliea. 
. :~ri .. ·1.0~5. E' :Himi;;;;ivel, na LJ•ansac(;:io, n pr.onn vnnvcn

clonn.•, 
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Arl. 1. 030. Só quanto a d iroilos patrimoniaos do caracter 
privado se permitte a transacção'. 

Art. t. 037. Nu lia é a L!'ansacr:ão a respeito de liligio 
decidido pot• sen tenc}a que passou em ,iulgaclo, se deli a não 
tinha i;tlienr:ia algum elos tra!lsa:etor·rs, nu se, pcll.' titulo ul
tm·inl'llwnte descoberto, se apul'ar que a nenhum clclles as
sistia clireilo ao oJJ,ii,cto sol!l'e que i.l'ansigil'am. 

Ar L t. 038. As pessoas capazes ele contraclat· poderão, em 
qualqum· tempo, louv:u·-se, mediante compromisso esm·ipto, 
cm arbitras, que lhes resolyam as pendene·ias, .iudiciaes, ou 
extra-judiciaes. 

Art. '1.039. 
O primeiro .pócle celebl'ar-se por tel'mo nos autos, por·

ante o juizo ou tribunal, por onde cor•r·er· a· demanda; o se
gundo, por in.stl'umenlo ... 

Ar·t. l.OitO. O compromisso, alt:•m do objecto do litigio 
a ello su brnettido, oxar·m·:í. os nomes, sob!'enornes. n r.lnm iei I icl 
dos arb i l.r·os, bem como o;; do;; sub~li Lu tos nonwnclos para os 
.5llf'JWir. nn "-'llFW de Jall.a ou impedimento. 

Ar·l. l.tl.IJ. O eurnpromisso podm·ú tamhern df'illar·:H·: 

TI r. A pt:rm a que, flaJ'a L'om a out1·a p::u.·l.e, :l'iquc obri
gada aquella que reeor·r·er da cleeisiio, não obstante a clausuia 
«sem r·eem·so ». Não cxcccler:t nsta pena o ter·r:o do valor.· do 
pleito: · · 

IV. . .. por equidade, Jóra das regras c i'órmas de .direito. 
V. A aulor.idadc, a elles dada, pal'a nomearem terceiro 

::wbitro, caso divir,jam, se as partes o não nomearem. 
A1·t. :1.0~2. Os arbitr·os são juizes de facto c direito, não 

senrJo sujeito o seu julgamento a alçada, ou recurso, excepto 
se o eontrario ennveneionarem as partes. 

Ar·L. J .Çllt3. Se as par:Les não tiverem nomeado o !.ereeiro 
arbi!.r·o, nem llw aulorilmdo a nomeação pelos outros (art. LO!t I, 
n. V), a diYer·gr!rJCia entre os dois nomeadoR resr:indit·ú o eom
JWOm isso. 

Art. J. OH. Púdc set• arbiLr.·o, não lh'o vedando a lei, 
quem quer que tenha a conl'iançn das parles. 

Art. 1.0~5. Instituído, judicial ou exLra.iudicialmente ,) 
'.iuizo aJ·bitr·al, nelle correrú o pleito os seus tetmos, segunclt; 
o eRLabeleeirJo nas leis do pr·oces<;o. 

A1·L. t .OitG. A sentença arhit.ral stl se executar·:'1, rlf'pois 
de hornologada, salvo iw 1'1'11' pl'ol'el'ida vur· .iui;: de pl'inwira 
ou srgunda instanda, t'omo ar·bitro nomeado pelas par:l.e;;, 

Ar·t. 1.. Olt7. • .. C! pena eonvencional rlonlra a par.·l.e in-· 
submissa Lm·ú est.a o uireito de r.•ceorrer para o tribunal su
perior, quer no caso ele nullidaclc. ou cxt.inC()ão do .compra
m isso, quer no ele ter o arbitro u Itrapassado os seus poderes. 

Pnragrapho unico ..... ela pena, ou prestação do :l'ianca 
iclonrm ao seu pagamento. 

Art. '1.049 .... se appliear:í. quanto posAivel, o disposto 
acerca cln L•ransacçüo, (Arts, L 02G-l. 03i.) · 
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Art. 1. O riO. . .• desde que na mesma pr!ssoa se con l'unclam 
ns qualidades ele eredot· c devcdot·. 

Art. :1.051. A conl'u:'<iio p•1de ver·ifie:u-sc n l'espeilo de 
toda a divida, ou sô de parte dell-.1. 

Art. '1. 052. A confn;;ão oper·ada nn 11e;;soa do credor· Oll 
clí!vcclor· solidat·io sô cxliu:;ue a oi.Jl'igaçiw al.t'• a eoneur·r·••ncla 
da r·o::;peeliva pm·te no er:cclilo, ou na divida, ~ubsislinclo quanto 
ao maiR a solidal'iccladc·. 

Art. :l. 053. Cessando a confuRão, pura logo se reslabé
Jcce, com todos os s•Ius ncccssorios, a obrigação anlel'im·. 

Art. 1.05G. :\remissão concedida a um dos co-clevedm·cs 
extingue a divida na parte a elle correspondente; êlc modo que, 
ainda I·eservanclo o credor a solidariedade contra os outros . 
.i à !h cs não pód(• enhrar o debito sem dedue()ão da parle re
metLida. 

Art. 1.058. ~os contrados unilatf>l'aes responde l)OL' 
simples eulpa o 110ili.I'Uhenl.í!, a quem o e'nnlmdn apr·nvc•il.n I) 

s<'t por dolo, aquelle a quem não ravor•'l:a. 
Suppr·ima-sr: o. pal·ag·I·npho uuieo. 
Art. LOrí!l. 
P:u·agr·apho nnir,o. O C!a;-.o JOI'Luilo, ou rlr.• força mainl', 

r.onsislf" no ftwl.o inellfl•layrol, .,n,jn;; f'fl'cit.os sr.irt irnp•lssiv,!l r:r:
lllrodial', ou pJ•r:venir. 

Art. l .OGO. Salvo ns rxeepçúes pJ•rvisla;; nr!slr' eodigo dn 
modo expr:rss6, as ]Wt·clas c damnos d(•vidos ao er·edor· aln·angcm, 
nl•)m do que oll'' eiTect.ivamen te perdeu, o que raZOU\'I!lmcnle 
deixou ele lucrar. 

Pamgmpho unico. O devedor, porém, que não pa:;ou no 
tempo e fórma devidos, s{t responde pelos lucros, que fot·am 
ou podiam ser pr·evistos na data ela obrigação. 

Art. 'l. OGl .... as per·das e d.anmos só incluem ·os prr
.iui?.os cffect.ivos e os lucros cessantes por el'l'eito clclla, dit·ceto 
e immediato. 

Art. l .OG3 .... quando não convenrdonada (al'l. '.I.Cili2~. 
Al't. :l. OG·i. Serão lambem de seis por cenl.o ao anno nR 

juros devidos por Jor~'a de lei, ou quando as partes os enn
vcncionarem _som Luxa estipulada. 

Art. :1.065. Ainda que se não allegue prejuiw, 1! oln·i-
gado o devedor aos juros da mríra, que se contarão assim :'ts 
dividas em dinheiro, com as prestações de outra natm·cw, 
desde que lhes esteja fixado o valor permninrio por· srnl.rn(;a 
judicial. nl•hit.mmrnlo, ou neeôrdo entre' a;; par·lp;;, 

· Da cessão de credito 

Al'L. 'L. OGG .•.. , a !ri, ou a conven«:;.ão com o devedor. 
Art. 1. 067. Salvo disposição em con t.rario, na eessiio de 

um credito se abrangem todos os seus accessol'ios. 
Art. L OGS. Não vai r em relação a tet·ceir·o;; n trans

missão de um m·edilo. ge sr não celebrat• mediante in;;Ll'n
mcnto publico, ou o instrumento l)aJ'Licular nfío l'OVCRI.ir n;; 
solemnidudcs do urt. HO, (Art. 1. OG!l,) 
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Arl. l.. OGO. A dispo~ição elo arLig·n anLecedcnLe, parle pri
meiJ·a, não se appliea ú tJ·ansf'ot·eo,ein de et•edi.los, OJ"l'fll'acla poe 
lei Oll Sl~lllen1,'1l. 

Art. J. Oü7. A cessiio ele• cr·eclilo niio vale em J•nlação ao 
devedot•, senão quando a esle notiJ'ieada: mas flOL' llotil'ieado 
se tmn o devedoJ·, que, em est:riplo pu!Jlieo ou J!Ul'Li,:ul:u·, S•.) 
tleelaJ·ou scitml.e da !!e:>8fto J'eita. · 

Al'L. J. 07 I.. (Jt:,,ot'l'l'lldo vat·ias cessões do mesmo er·edil.o, 
pJ·ovaJuce a que ;;o eompleltw com a tl'aCJil;.iio do Li Lu lo do 'cJ:r!-
(JiLo eedido. · 

A1·L. 1. 072. . .. ao cessionat'io, que lhe apt·csenl.a, eom ,J 
titulo da cessão, o da o!JJ·ig·twão eNlicJil. 

ArL. J..071. Na ecs;;ão pot· Lilulo oneJ•oso o cedente, aincl::l 
que se niio responsabiliw, :l'iea J•e;;pon;:;avel ao ces~iomU'iO pela 
exisLnneia dn et·Nlilo ao tempo cm CJlte lh'o eecleu. A mesma ... 

AI.' L. J .07li. O ceclenle, responsavc! no cessionario pcdn 
solvcneia do cli~vedor, n~o l'C,S!JOitclc pOt' mai;; do que _daquelltl 
J'f•.t!C!LH!ll, com OS I'CSpeeLlVOi\ .llll'O>;; l11aS lem de l'eSlti'IJll'-lllü a;; 
despc:-:as da ccs;;ão e as que o cessiouar:io houver: :l'eilo com a 
coiJ t·ar,~a . 

.ArL. 1.07.7. Quando o Lmnsfeeoneia do credito se opet'::t 
J1Qt' l'ol:f.'a ·de lei, o t:redot• ol'igi11al'io não l'nsponcle pela J·eali
clade ela c! ivicla, nem pela snlvencia elo devedor. 

ArL. 1.078 .... da penhora; mus o de,·eclor, que o pngnr, 
;nfio Lendo noLil'ieação clella, :l'iea exonerado, subsist.indo sl!
mente eont.J·a o credor os clil·eilos de terceiro. 

Dos contractos 

Arf.. 1. 080. . .. pódc ser taciln, quando a lei niio r.xigir 
que su,ja OX]li'CSS[I. . 

Ao m·l .. 1.081-Elimine-sc. 
ArL.· :1.082. A Jllioposla elo 'CollLl•ado obriga o pi:oponünte, 

se 'o cnntrat·io não resullar elos Let'n1o;; clelln, tia nal.ure;r.a <lo 
negocio, ou das cit•cmnslancias elo caso. 

Ao :u·t. J • osa: 
Elimine-se a segunda parle do n. r. 
II. Se. :feita sem JH'a;.:o a pessoa ausente, houver decor

rido tempo bastante, para ehegar, e não chegou, a resposta 
ao conhecimento do proponente. · 

liT. So, feita com prazo. a pessoa ausente, nüo se houvrr 
dentro nelle expedido a resposta. · 

Ar L. :l. OS". Se a acceilação, por circum;;Lancia imprev.isla, 
ehegae tarde ao conhecimento do 11roponente, este commu
nieal-o-ha immecliatamenle ao acceitante ... 

Art. oL. 085. A acceita~'ão :fôrn elo ·prnzo, com concli!)ões, · 
i·estrições, ou mocliricacões, imporl.:lJ•tÍ. nova proposta. 

Ar! .. :L. 08G. Se o negocio :l'ôr (Jaquelles, em qun nii.o l'e 
cosf.uma a acceilaiJfiO expl'essa, ou o prnrnnente. a tiver dis
JWnsaclo, repul.at·-,;e-hn eoneluidn o eontraeto, nfío chegando a 
tempo a recusa.. · · 
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AI'!, I .OHi. CHIISiclel·a-iw inPxisi.1~11Le a :wecilaçfin, RI! itnl.es 
ch•lla ou COIIt olla ()ill!g"at· ao proponc11le a rr.Lt·a()ltu;fio do :weui
tanle. 

A 1-L. I . 088. Con~ide1·nm-;;n Jr~i tos os eon Lraelos por cor
re~pondeneia Ppislolal·, ou tl!le;;Tapllica, dPsde quu SLJ cxpcr;tt 
a aeeei ltll:fio, f!Xeeplo: 

I I r. Su e lia niio ellf•gnl" no Jll"axo enneencionado. 
:\1·t. J. OH!l. HupuL:u·-sc•-lm eeli!lH·aclo ... 
A1·L. I .O!lO .. Quando o insi.J.•unwnt.o puhlien l"tw PXi;.ddn 

eolno 1 ll"nva dn ennll-:wlo, qualquer das pa1·Lcs púd1! al"l"f'J.H'II
dl•t·-se, antes de o assignat·, l"l!ilareiudo :i. outra as JWl'das 11 
damno,; rcsullnulcs do arreprmdimenlo, sem JWejuizo do csl.a-
Luido nos arls. :I.OOi a. 1.000. · 

At·l. L O!l2. Os contractos berwJ'icos inlerprelat·-se-hüo 
csll'idamenle. 

Art, ·l.O!l:L A impossibilidade da preslar;ão nfin invalida 
n con Lraelo, sendo rrJlalint, ou cos.,;ando antes de realixada a 
condic.iio. 

Ar L. J. 00.\. os eonl1·:wLos llilaleme~ nenhum dos r:ont.l·a
llenles, antes de cumpt·ida a :;ua obrigtwão, p1"•de l!Xig·it• o im
plenlf'ni.n da dn outro. 

~ :l." Se. depois de cüli,])J'aclo o contracto, sobrüVÍI!I.' ao 
pat.t·imonio de um dos contralwntes dimi.nuiçiio, eapaz de pt·e
.iudit:at·, ou p1il' cm rist:o a pt·e~ta'"ão, a que se obri;;nu, aquellu 
a quem incumbir prestação anterior a essa, podei-a-1m reler, 
até que o oull·o satisfaça a sua, ou a garanta. 

~ 2."A parte lesada pelo inadimplement.o púde requerer ... 
ArL. 1. 005. O distmcto i'az-~1) pela mesma fúrma que o 

conll'acto. Mas a quitação vale, qualquer que se,ia a sua fúrma. 
,\r L. 1.. OOG. O signal, ou arrhas, dado por um dos con

ll':tllentes, .firma a presumpção ele accürdo final, c to1·na obri
g-alol·io o contracto. 

Art. :l. OOi, Podem. pot·ém, as parles estipulai' o direito 
de sê arrependei', não obstante a:;: al'J'Iras dadas. Em caso tal, 
sn o m·rcpendiclo fr'JJ: o que as deu, perdel-as-ha cm pt·oveilo 
do outro; se o que as rcceheu. resLiLuil-as-ha em doht·o. 

Ar'L. :l. 008, Salvo PSI.ipulac.ão diversa. as nrrhas em di
nlleit·o consideram-se prinr~ipio cJc paga. N'iio o sendo, rcsti
tuit·-se- )liio, qtmndo o contf·aclo se celebrar, ou desrizet·. 

"\rt. 1.. 000. Se o que deu arrhas dor causa a se impossi
bilit:u· a prestação, ou a se rescindir o contracto, perdcl-as-ha 
um benel'icio elo outro. 

Art. 1.100 .... 
. Paragl'apho unieo. Ao teJ'ceiro, cm favor de quem se es

tipulou a obrigação, Lambem rl pel'miLLido exigi!-a, ficando, 
Lochwia, su,jeilo :"is conclil;õcs e 110I'mas do t:onLJ·aclo, se a elle 
annuir, c o estipulante o não innovar nos termos dn arL. L 102. 

Art. ·:f. -LO I.. Se ao LeJ·ceiro, em :favor· de quem se fez o 
contracto, se deixai' o clit·eito elo reclamar-lhe a oxceu~fio não ... 

AI.'L 1.-102. O estipulante pódc resel'var-sc o direito de 
substituir o terceiro designado no contracto, independente-
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mente da sua annueneia e da do outro eontrahente. (Art. '1.100, 
JHlJ'ttt:J•a p 11 o u n ieo.) 

At·l. 1.10:3. U adqui1·enLu po1· t:nntnwto IJommul.alivo púd13 
cn.i e i Lat· a eou:m l.'ecd1ida, Lendo v idos ou del'eitos eu!JoiJerLos, 
que a Lot'lll'Jll imtH'OJII'ia ao seu dl!stino, ou llie desfalquem :1 
valo!'. (AI'L. 1:-l~, §~ ~" e ~", n. IV.) 

l'aragrapho un ieo. Appl ica-:;e o disposto neste arLi 0o ás 
dOl\l;f1es !JOD1 en<Jtnogo. 

A1'L. 1.:10!o. Sal\•o dausula exptou,;:;a nn uoJJLJoaclo, a igno
raneia de taes vieios pelo alienante uüo o exime ú re::;ponsabi
lidadeo (A1oL. 1.105.) 

.:\I'L. lolllflo ::'·•J o alienante' ~.:onlweia o VÍ!JiO, ou o del'oilo, 
resLiLuirú o qu•J Jot•celwu. o.: s•J· o n'i'io eonllf!<Jia, Lüo sümcnlc 
rr!sLituiní n valu1. 0 roeebido, mais as de:;;pezas do conl.raclo. 

Al't. 1.100 .... ainda quu a üousa pereva em podei: do 
aliL•nalol'io, se peJ'et:er por vieio oceulto, .iti existente ao tempo 
da Lmclif;üo. . 

,\i 0 Lo J. :107. Em vez de l'l'oieitar a eousa, redhibindo o 
contrato (a1°t. I o Hl:3), fHÍdü o adquiJ·"nLe t·•~clamat· abatimento 
tlll pt•e~;n. (AI 0 L. 18~, §~ ~" c 5", n. IV;) 

"\1°L. I. J os. Se a· t.:onsa l'oi vendida em !tas ta publiüa, 
nüo cabe a acr.~ão redJ·tibitoria, nem a cic pedir abatimento no 
pl'PPO ' 

•• :\·1·1.. 1. I 0!1. . .. ou uso, sc1o:í obl'igaclo o. alimmntc a rcs
guaJ·dalo o adquiJoenLe dos l.0 iSüOS ela evie1;ãn, toda vez que SI) 
uão tenlla exelu i dn explof'ssamen Le esta 1. 0osponsab i I idade. 

A1·L. I .I J O. Não obstante a elausula f'JUI.J ex~; lu i to a ga
JoanLia !Jf.111tm a evic~ão (art. lo-LO!J), Re esta se dei', tem cli
rr~i(.o o evido a reenhJoat· o fJl't>~;.o, que pagou ·pela eousa evicLa, 
"'! nün :;oube elo riseo da evie!)ito, ou, deli e i n'l'ol'maclo, o não 
as:iumiu. o 

:\1°1.. I o III . ~ah·o PsUpulai,)ão. fJill eonLtoaioio, tum cJilotJito 
o evieLu, al,;m ela L'IJsLil:!.iil;úo intugtoaJ do fll°C\:·O, ou das quantias, 
que pagou: 

Substituam-se os al'Ls. J. 112 c L H3 J)e]o seguinte: 
Art.. Si a cousa evicta tiver soffrido dclcriol'ação, 

responclení ao evietot· pot· esta o alienante ou o evicto qu:! 
lhe houver dado causa, ou ,um c outro pela parte que lhe 
nella IJOubcr o 

Arts o L J H e L H5- Substituam-se por este: As bem· 
feitorias neeessa1oias e as utcis serão indemnizadas pelei evidor 
ao alienante ou ao evi!Jlo, que as hOU\'[)l' executado. 

At·tigo additivo- Se a {!OUsa evicta tiver o seu valor cou
sidcl'avel"mcnte nugmenlado, em eonsequeneia de bcmfeilotoias 
ini.J.ooduzidas pelo evielo ou pelo alienante e não conviet· ao 
cvieloto inclemnizat" a importancia desse accrescimo, a cvicçüo 
se J•esolverú recebendo o evietor do alienante, se este se achava 
de hoa J'IS, o valor da cousa ante::; das bemfcilorias, c .se de m:.'L 
l'ü, o dobro desse valor. ·. 
· Art. L H6. Se a cvicc.ão mr parcial, mas. eonsidct·avel, 

poderá o eviclo optai· entre a rescisão do contracto c a resti
tuição da .parte do preço correspondente ao desfalque soffrido . 

• 
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Ar·t. I. III. "\ irnpoel.arreia do de,;l'alqu•;, ua I'JypoLIH~Se elo 
arl.ign atllf'<Wri<Hr LP, :s<;r•li, eal•:ulada •~m pr·upur·~itu du valot· da 
uuusa au L••rnpo enr que sn ev•~nueu. 

• J\r·t. I. 11~. i'am poder• exur·uilar· u clil'eilo. que da ovie(;,ão 
ll11~ l'I'SLJII.a, "nrlquir·Pnt<• notil'il~ar·:í do liLigiu o ali•:uanLt•, quanll·J 
U I:Orllfl Jli'O d<•tc•r·rninttr•nrrr ll:'; lf'i,; do pr!OUI-':S:SO . 

. Ar·L. I. I J!J. :'í~n p•'•d" u adquit·errL•; d<;mandar· [ll;la oviu~ão 
o alJI'IIl\llLe: 

l. Se da eousa. :J'oi lll'iva.do, nüo por· via. .iudieial, mas ... 
1-:\uppr·ima-so a clispo:-d•.~ão do ,li. ~ do al'L. I .ll!J, pot• .iü 

esl:rr· eompl'elwntlida a matr:r·ia JJU at·L. 1.110. 
At·L. I. 1:!0. :::,,. o •:ontmdo l'<'•r· all'iaturio, por· diwr· r·e,;

peilo a •:ousas J'ul.ur·a.,.;, uu,in J'i.wn ,],,• niin vit'l'llt a PxisLir· as
suma o adquit·•;nLI', lur·:i dil'eito o alit•na.nlu a todo o pr·e•,~o. 
desde que ele sua lllll'Le não lenlm havido culpa, a,inda que 
clüllas não veirlm a ·existir: absolularnenl.e nada. 

Al'l .. 1.'121 .... Ler·;í, Lambem dil'eiLo o alienanl•• a Lodo o 
)Jl't'(!O, desd•• tJII<' d•: sua par·L•~ nã.o l.iv,.r· •:nrte<H't·ido 1:U!pa, 
ainda qut: a cousa veuli.a a ·~xisLir· ern quanlidade iul't•r:ior :í 
e,.;peracla. 

Par·ag-r·apho uniw. Mas, ,.;e da. enusa nada viet· a existir·, 
ali ena(!ão n fio lnwcrü, e o ud qui rente' t·estiLu i t·;í o [H'úL'O r e
cJollido. 

Ar L. J. :1:?2. Se 1'/11• al,ml.or·io, por sr: 'r·el'et·ir· a rJnusas exis
tentes. mas t•xposta:'l a riseo, assurnido Jll!lo adquil·••tlt<:, l.ur·ú 
igualmente dit•eit.n o aliPnanl.c: a l.ndo o pr·er;o, po:;Lo qu•• a eousa 
j;í não existisse, e111 parle, ou de lodo, 110 dia do eollll'ado. 

At·l .. J • .123. . .. como do lusa pelo pr·e.iudi'cado. su lH'O\·ar· 
que o ouLr·o coutralrcnL1: não ig'JII1l'ava a consumma(!ão do rh;e,l, 
a que no contracto ainda se considoeava espoxta a ... 

Das varias especies de contractos 

"\r·L. ,, . 12ft. Pulo eonl.raclo de COllliH':t e venda Ulll da:; 
conlralwntes se obriga a transferir o dominio de cet·ta. 
consa c ... 

Art. :1. '1:?5 .... salve quando ·aceordarom os contra h entes 
de,;ignat· ou Ll'a pessoa. 

A1·L. '1. J26. Tamlwm se poderú deixar a l'ixa~,;ão do pl'c•:o 
ü taxa do mercado ou ela ... 

Ar·L. 1.1:?7. Nullo ü o contracto ele compr·a e venda, 
quando "'l deixa ao twbiLrio exclusivo de uma da:; pal'los a 
taxação do pl·eço. 

A l'l, 1. :l :2 O . 
§ 1." Todavia os casos fol'Luilos, orx:orronles un acto· elo. 

contar, marcar·, ou assignar· l:ousas, 'que eommummenlc... . 
, ArL. J. '1 30. Se a cousa fôr expedida para logm· divm·sQ 

])Ol' ordem elo compl'aelor, por :ma contri correl'ão os riscos, 
uma voz entregue a quem haja ele transpot·tal-a salvo se das . 
instrucções de !lo se afastar o vendedor. 

• 

'' -I 

. ,., 
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At·l.. :I.I~JJ. SaiYu elau~ula t'IU ennl.rat·iü, l'illnl'iiü as des
pe:t.as da e;;eri pltH'tL a cal'gu tlu WlllJJl'adot·,. e a cat·go t1o ven
dedor as da l.t:aui(!ão. 

Al'L. :1. J 3:?. . .. a onlrcgm· a ~:ousa, antes de rocclJcr o 
}ll'ei.:O. 

At·L. J. :1:3:3. Não ohstaul.e o prazo ajustado ptu·a o ]laga
JJIL'III.o, ,.;e autc:; ela tradit;iio o eompradot· eair ern in~olvenuia, 
Jll.ll.li'l'Ú o \'tolldednl' soJJI.'PCslar na t!lll.!'ega da eousa, alé lJUll o 
culllPI'adot· llw d(• llaw;ão ele pag·at· no tempo ajustado. 

At·L. J. :1:3-1. Os a:.;ecntlt!lll.c:; não podelll vendet· a du::wen
Liunles, sem que os oult·os elescendeuLes cxprussamenLe cou-
sinLanJ. · 

At·t. 1.135. Não podem set· compmdos, ainda c1n l!aslu. 
vu!Jika: 

I. PP los lutot·us, cm·adores, testamenlciros o aclministra-
clot•t•s os J.H•us cnt1l'iaclos ... 

JI. l'elos mtutdatarios os bens, tlt! euja admitlislt·acão ou ... 
An tu·L. ·L :1.:35, n. UI- nodi.ia-sr, assim·: 
JH. Aos ernprr!gaelos publicas, em relat.:ão ao~ l.ll!!ls quo 

t·~LiVt!l'em so!J sua adminisLJ·:wão, dil'eda ou indirecta, da União, 
dos E~Lados e dos munieipios. 

J\lanlem-sc a seg·uncla parl.o do ·per iodo. 
JV . .Pelos ,iuizcs, empregados cirJ J'azenda, sect·elarios de 

l.t•ilntmws, oscl'ivães o oul.ros oJ'J'iciaes dn justiça, o:; Jwn;;, ou 
direitos, sobre que se litigat· em tribunal, ,juizo, ou consdllo, 
no Iogat· onde esses funccional'ios servirem, ou a que se es
teudet· a sua autoridade. 

Art. -J. :1.:3!5 •••• cr·eelilo, excepto Ro i't'1r ou enü·o co-lwr
doiros, ·ou cm pagamento elo el i vida, ou pai' a gal'an tia de JJens 
jt'L pet·tcncentcs a pessoas designadas no at·Ligo anteriot• n. IV. 

Art. J .l3i. . .. que o vcndedot· assegura ter a cousa \'en
elida as qualidades pol' c lias apresentadas. 

"\o art.. L 138- RceiUa-sc assim: 
Ar I.. J. J :JS- Se na venda ele um immovcl so estipulat• o 

pl'lH.:o por medida ele extensão ou se clctc•rminar a respectiva 
til.•oa, e esta não eorrosponder em qualquer dos ~Jasos ús cli
unensGes dadas, o compraclot• torá o direito de exigir o eom
J1Ielllentn ela út·ea, e não sondo isso passivei, o ele rcelamar a 
rcsr;isiio do colll.t·acLo ou o abatimento propot·cional do JH'ei10. 
Não lhe cabe, porérn, esse direito, se o immovol l'oi vendido 
como cousa cerla o discriminada, tendo sido apenas enun
ciativa a rei'creimia :í.s suas dimensões. 

Paragrapho unoico- Presume-se que a referencia ús di
mensõos •foi simplesmente enunciativa, quando a difl'oronça on
contru.cla não cxeeclm· de -1120 ela extensão tola! enunciada. 

Art. L 14.0- Não pódc um conelomino em coisa .inclivisivel 
vonclü'l! a sua tJttrte a esLranlws, ·se outro •consorte a quizcr tanto 
por tanto. O condomino. . . havei'- para si a parte voneliela o a 
estranho, ·si o Jeqnercr no prazo do seis. mozos. . 

.Paragrapho unico .... , o elo q,uinhão maior. Si os qui
nhGes for.om iguaes, hu.veri'ío a parte vonelida os compr·om·>iota
t'ios, que a quizorem, depositando préviamcnLe o preço. . .. 
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DAS CLAUSUL.\S ESI'IlCI.\llS .( t;OMPilo\ ll VEND.\ 

Da ·retrrJ'venda 

\1'1.. I. J.\1. O vendecllll.' püdu rest>I:Yal·-su o dil'nilo de 
l'~r.ohnu·, urn eei.'Lo [Jl'U)(O. o i1nrnovul, quo VPildcu, l'usliluindo 
o pret;.o, mais as dt)SJWZns feitas pulo eompt•ador. 

Pal:ag-t·apho uuit!O. Além düstas, l'Büinbolsal':Í L:uniJelll, lii'SSI; 
caso, o v·cncledor ao ~.:omprado1· as ernpl'cg-aclas t;m .JlH)iliOra
mentus do imrnovt;l, até o valot· por: esses mellwrarrrento~ :w
ereseentado (L [)J'Opriedade. 

Art. 1. .1.1J2. O 1n·ar.o para o resgaLu, ou retmt!Lo, não pas
~ar.·:í de lres ann.,s, ~r·b ::Hma de se rer:ular· ulíeo csel'ipl.o: Pl'c
sumindo-so csLipulado o maximo do tempo, .quando as partes 
o não determinarem. 

Parag-raplro unico. O prazo ele relralllo, cxpt·esso, ou pi't;
snminclo, prevalece ainda •contra o incapa)(. Veneido o pr·n.zo, 
uxl.inguiu-se o direito ao rectrato, c tornou-se irretraelavel a 
venda. 

A:l.'t. J. H3. Na rett·ovencla o vendedor eonserva a sua 
act:.lí.o contra tm·ceiros adquirenLes da eoisu rcLI.'ovendicla ainda 
que elles não eonhncessem a elausulu do retracto. 

Ar i;. 1. ·J-14.. Si Yarias pessoas Liver·em direito ao reLI-ado 
sol:H:C a mesma coisa, e só uma o excrct:m poderá o cuii1Pt'lldor 
J'ar.er intimar as outras, para nelle acco~.-darem. 

~ :L:" •.• integ-ral do retracto, cuduear.,..'i o direil.o de Lodos. 
~ 2." Si os clifi'm·entes c.ondominos do fH'Cdio alileado o 11i'ío 

J'.PI.r·ovenderam con,iuhetamente c no mesmo aeto, poder:í earla 
qual de ]Wr' si exereitm: sobre o respeelivo quinilã'o o seu di
reito ele retmcto. sem que o eomprador possa eonsl.t·ant;'cl' os 
demais a resg-atai-o por inteiro. · 

DA VENDA A CON'l'EN'l'O 

Ar L. 1.. 145 ... 
Pm·ag-r:aplro unico. Nesta esrweie de venda se tllassil'iea a 

elos genm.-os, qt.w se eostumam p1:ovaw, medir, [II)Sar·, ou expe
t•imenLar, :wtes·clc.aceeil.os. 

A !'I .. :1.. Hü . .As obrigações do enmpr·aelOl', que reeebeu sob 
enr11.l it.;fio suspensiva a eoisa comprada.. slí.o as du mero comuw
dal.ar·io. emquanto não manifeste acceitul-a. 

Art. :l. :l-17. Si o compl'aclor não :fizef cluclar:wiio alg-urna 
dentro no ·prazo. reputar-se-1m perfeita a venda, qLwr· sc.ia sus
pensiva a -e10nelit:fio, :quer resolutiva; havendo-se, no 'pl'inwirt.l 
easn, o 11agamento do prcco como expressão de que acceita a 
coisa vendida. 

Art. :LJIJS. Não- havendo pra:w estipulado para a doela
J'a~\fiO elo eompraclor, o _vendedor terá direito a intimai-o .iudi-
uiulmente, para que o laça... . 

Vol VIII • 
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DA PHEEMPijÃO OU PHEPEHli:NCIA 

AmL. 1.151. A União, o Estado, ou o munlcipio oí'l'crocerít 
ao ox-propl'ieLai·io o immovel desapropriado, pelo preço .vor 
que o foi, caso não tenha o dosLinp, para c;ue >Se desaproprwu. 

Art. 1.152 ... , quando lhe constar que este vae vender· 
a coisa. · _ 

Art. 1.153. O direito de preempção não .se estende senao 
ús situaoões indicadas nos attfl,s. 1.150 e 1.151~ nem a outro 
direiLo real que não a propriedade. 

Art. 1.154. O direito de preempoão ·Caducará, se a coia_a 
Jôr movei, não se exemendo nos tres dias, e, se for immovoJ, 
11Üo se exercendo nos trinta subsequentes úquelle, em que o 
comprador tiver/ al'frontado o vendedor. 
. Art. 1.155 ... , a favor de varias individuas em commurn, 
só poderá ser exercido em relaoão ü coisa no seu _todo. So al
guma das pessoas, a quem elle toque, perder ou nao exercer o 
seu direito, poderão as demais uLilizal-o na j."órma soba·.edi'ta. 

Art. 1.15ü. Aquelle que exellce a pn•,eferencia, estü, sob 
pena ele a perder, obrigado a pagari, em condioões igU'aes, o 
vreoo encontrado, on o ajustado. 

Art .. 1.157. Responderá por •per;ctas e damnos o comprador, 
se ao vendedor não del' sciencia do J.)reoo e elas vantagens, CIW~ 
lhe oHerecem pela coisa. 

Art. 1.158. O direito de preJerencia não se pó de cedo!', 
nem passa aos herdeiros. 

DO PACTO DE •MllLHOR COMPRADOB 

Art. 1.159 .... 
Paragraplw urulco. Não excederú de um armo esse pmzo, 

nem essa clausula vigorará sinão enbre os conLracLauLes. . 

JJO PAC'l'O COMMJSSOH!O 

Arf;. 1 .. 1.61. A.iustado .que se desfa0a a venda, não se pa-
gando o pro(.•o a.Lé certo dia. . . • 

Pa.ragra.pho unico. Se em dez dias de vonc;iclo o p;ria;:o o 
- vendedor, c mtal caso, não rcclamm· o JWcno, Jica.rú elo Jlieno 

direito desJcita a venda. • 
Arl .. 1.166 .... para o de outra, que os acceila. . 
Art. 1 .167. O doador pócle fixar prazo ao clonatario pr~r·a 

dnc.Jarar .se a.cceita, ou não .. a libeJ•alidadc. fDcsde que o dona
tarro, sr;10nLe do prazo, não fa(.•n dentro nelle n doclarn(;fi.o ... 

Ar I.. 1 .168. ~ cl9aoão feita em contomp!acão .rlo moeecJr-· 
mento do clonaLano nao perde o CIJIIi<"lflter de lrborahrlado, como 
o não perde a doaoão remmuneratoria, ou a gravada. no exce
dente ao valor dos ·serviços remnnrn•aclos, ou ao encnrgo im-
posto. . 

Art. 1.1&9. A do~cão far-se-(t por instrumento publico, 
se fO'l1em de raiz, e particular, se forem moveis, os bens doados . 

• 
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Paragrapho unico. . .. c de pequeno :valor, se lhe .;eg11iL· 
incont~nenti a tradicão. 

Art. 1.170. A doação feita ao nasciLur·o valerá, sendo ac
ceita pelos paes. 

Art. 1.1731, A doacão em fórma de subvenção periodica 
ao beneficiado extingue-se, mor1·endo o doadoD, salvo se este 
outra •coisa dispuzer. 

An:'ft. 1.175. O doador pó de estipular que os bens doados 
voltem ao seu patrimonio, se sobreviver ao donatario. 

Art. 1.176 .... sem reserva da parte ou renda suffi
ciente... . · , · ' ··i 
. Art. 1.177. Nulla· é tambem a doação· quanto á parte, Que 
exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, po
deria dispôr em testamento . 

.Amt. 1.178. ~ .. depois de dissolvida a sociedade con-. 
jugal. Arts. 182, § 7", n. VI, e 225, lili. IV.) . 

Art. 1. 179. Salvo declaracão em contrario, a doacão em 
uommum a varias pessoas entende-se distribuída entre ellas por 
igual. . . 

Paragrapho unico. Se os donatarios, em tal caso, ú"orêm 
marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação Pal!1a o 
conjuge sobrevivo. 

Art. 1.180. . .. nem suieito •á eviccão, excepto no caso do 
art. 292. 

Art. 1. 181 . . . . da doacão, caso forem a beneficio do 
doador, de terceiro, ou do interesse geral. 

Paragrapho unico. Sendo em benef1cio do interesse ge~eal. 
o Ministerio Publico poderá exigir-lhe a execucão, morto o 
doador, se este a não. realizou. (Art. 1.172.) 

DA REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO 

Art. 1.182. Além. dos casos communs a todos os con
tractos, a doacão tambem se revoga por ingratidão do dona
taJJ.•io. 

Paragrapho unico. A doacão on>erosa poder-se-á revogar 
po1~ inexecucão do encargo, desde que o donatario incorrer em 
mora. 

Art. 1.183. Não se póde renunciar antecipadamente o di.
!•eiLo de revogar por ingratidão do donatario a liberalidade. 

Ar,t. .1.184. Só .s<1 podem revogar por ingratidão as 
doacões: 

IV. Se, podendo ministrar-lh'os, recusou ao doador os ali
mentos. de que este necessitava. 

Art. 1.185. A revosacão pol!'l quaLquer desses motivos 
/ pleitear-se-ha dentro de um aooo, a· contar de quando chegue 

ao conhecimento do doador o ,facto, que a autorizar. (Art. 182, 
§G•,n.I.) . · 

Art. 1.186. . . . nem pr,ejudica os do donatario. Mas 
aquelles .podem pro seguir ... 

Art. 1.187. . . . adquiridos por terceiro, nem obriga o 
donatario a restituir os fructos,. que percebeu antes de contes-
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tada a lido; mas sujeita-o a rmg·a,.· os posturioJ':!!S, e., q~mnclo nfio 
possa rosLituit· onJ cspede as coisa~; doada::;, a JudcHJUJ:t.al-a JJOJ.' 
mdu elo seu vulo1·. · 

AJL'L. ·1. ·188. Não se revogam pot· ing·L·aLidão:. 

DA J.OCA(:,\0 DE COJ SAS 

.1\cl'L. 1.180 .... a outra, mediante ccrl.a llompellSttl.:.iin, l!UI' 
l.•·mpo deLm·minado, ou i:n(Jcl.el'minado, o uso c g·oso ele eoJRa 
não Jungivel. 

A.llt. 1. 190: . 
I. ... ao uso a que se destina, e a man tel-a nesse f•sl.ado. 

polu Lompo elo conl.racl.o, salvo ... 
ArL. 1.101. Se durante a locação, se dt!LCoriurar a eoisa. altl

gada, sem culpa do Jocaturio, a este cubeu~;'í. pedil:.redue(!fí.o Pl'~l
porcional elo aluguel, ou rescindir o eontructo, 1Jaso ,i;í. 11an 
sii·va a eoisa pn.r:a o :l'im a que .se destinava. 

Art. ·l.J\12. O loeaclOJ.' J•esguul·cht1'ÍI. o locaLario dos eml.m
ra()OS e turbacões ele tercd11os, ,que tenl1um. ou preLenclelr! !·f·t· 
dil'eitos sobre a coisa alugada. e responclení pelos seus VHJIOS 
ou defeitos, anteriores (L Iocucão. 

~~TL 1.193. 
I. . . . conforme a naturer.a deli a e as ocircurnstwncias, lJcJ 11 

eomo a tracl.al-a com o mesmo euiclaclo eomo se sua fosse. 
II .... e, em full.u de ajuste .... 
TIL .•. as tul'bu~~ões de tm·ce~l\OS, que se pretendam l'un .. 

dadas em clireH.o. (Art. L 192.) 
IV .... salvas as detei:iorações natu:raes ao uso re;;ul:11:. 
Art. 1.. Hll{. Se o locatario emp1•egar a coisa em uso dl

vorso do a,iustaclo, ou elo a que se destina, ou se ella Re damn i
:ril~m· por abuso elo locatrui1io, podel'ú o locador, além de rescin .. 
dir o eontracto. exigir perdas e dumnos. 

Parug.napho nnico. Havendo prazo :estipulado (L dmaç;.fí.o dn 
. etmt:r:.vct.o, untes elo vencimento 11ão poderá o locador rehave1: a 
ooisa alugada, .senão res;Wcindo ao Iocatario as perdas e da
lll'll'OS resu Itantes, nem o Jocuturio devolvei-a locuclor, senão pa

-gando o aluguel pelo tempo que faltar. 
Art. 1.105 .... findo· o prazo estipulado, inde.pendentu

men Lc de notificacü.o, ou aviso. 
Al'.t. 1.107. Se, notificado o locaturio, não restituir a 

eoisa ... e responderá pelo damno, que ellu venha u sof~rm·, 
embora... · .- · 

Subsl.itun-se o t~JII.. :L .198: -Se durante a lomt(;ão :l'ôt· 
ai i e nada a .cousa, não :fi car:í o aclqu iren te obri;;uclo a r e;; pn i f.at· 
o contracto, ,ga nelle não fôr con1signttcla a clausula da ~ua vi
~·!m!.ia no caso de aliemw.ão, constando tt dita clausula de re-
gistro puhli,co. ·. _ 

Paragrapllo unit~u. Nas locacões, porém, de immovei:; nfi.n 
pndcr:í drspcdir o Iocatario, shião obsMvados os prauls elo 
art. 1.210. 

Ar I .. :1 .. I !)fi. Monondo o locador, .ou o locatario, Lmnsl'er•~
sc aos seus herdeiros a locacão por tempo determinado. -
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Ar· I.. :1 . 200. . . . excepto no caso de beml'eitor1ias nrees
sarias, ·ou no dr lwmJ"eiLol'ias ut.eis, se Psl.nR lwnveJ'('Ill ,.;iuo 
feil.as r;om expl'esso eonsenl.imenlo do Joeadol'. 

DA .LOCAÇÃO DOS PH!o:D!OS 

A.rt. 1 . 2GJ. . . • por qualquer prn.7.o. 
Arl .. -1.202. Niío havendo osl.ipulaeii.o exp1·essa cm eon

trario, o locat.nri O•. nas loca(lúes a P·I'U:t.O fixo, JlOdc•J':í =-ulllor~a r 
o Pl'fldio, no Lodo, ou em parl.fl, antes ou depois de havel-n rf'
nnhir.lo, e bem assim emprr!sl.a.l-o, continuando T'r•sponsnvrd nro 
Joe:vlol' pela eonsm·vaoií.o do immovcl e solueiío do aluguoJ', 

~ 2." Sn Ivo o caso deste :u•l.igo, nns rlispnsir:iin::; an IJ•r·inJ•ns. 
a su h Joeaeilo niio flstabel flCC. . . · · 

Ar i.. 1. 206. . . . o loeal.nu\ÍO ser:í obrigado a C\Oll snn t.iJ-as. 
~ 2." ... poder:í. J•escindir o eonLracto. 
A rf.. :1 . 207. . . . de •C[Ufl o predio necessitar. 
Paragrapho unico. . .. que não provo~nham naturnlmeni.P 

r]o tempo, ou do uso. 
Arl.. :1.208. O locat.n:rio tem direil.o a exigir do senhou·:io, 

quando c::;t.e lhe flntrega o preclio, relaoão escripta ·do sen es
tado. 

Art. 1.209. rtesponderú o Jocatario pelo ineendi.o do pre-
rlin ... ou propagação ele fogo o•riginaclo noutro predio. . 

P~11agrapho unico. Se o preclio tive1· mais de um inquilino. 
todos responderão pelo incendio, inclusive o locadO!\ se ncll(' 
habil.ar. cada um em proporção da parte que occupc, exe0pto 
provando-se ter começado o in·cendio na ul.ilizadn por um sr"l 
moradO'!', (j'1Te serú então o unico :responsavel. 

Art.. 1.210. O locat.ario do P'T.'eclio, rwUficado para en
tJ•egal-o, por não .convir ao locador continuar a loeaçiio d~" 
tempo indeterminado, tem o pmzo de um mez. para o des
occupar, se for uiJ'bano, e, se :fo.r rustico, o de s·eis mczes. (Ar-
ti;:m 1. .198, pnma:;rapho unico.) · . 

Art. 1. 211. . . . regular-so-á pelos usos locaes. 
Art. 1.212. O locatario ·do predio rustico utilizal-o-lla no 

mister a que se destina.. de modo que não o damnifique. sol1 
pflna de rescisão do contrar,f.o e satisfação de perdas fl clamnos. 

Ar I;. 1. 213. A locaçií.o de prazo indefinido presume-sP · 
óontractada pnlo tempo indispensavel ao locatario rnwn um:< 
colheita. · 

Art. 1.. 21./f. Na lor,açã.o por tempo indeterminado. nií0 
rruerendo o locatario continu~.l-a, avisal':í o senhorio" seis mo?.es 
antes de a deixar. 

A·rt. 1.215. Salvo a,iust.e em cont.rario. nem a ester.ilidadt.'. 
nem o mallogro da col11eita por 1caso frmtuito autorizam o Jnca
fn.J·io a exigir abate no aluguel. 

Art. ·I.21G. O locatario .que sae, franqnear:í. ao que cnr.m 
o ·uso das accoJ'!lmodações necrssarias. a cst.c pm•a eomPem· o 
I.J•abalho: c, recJprocamrmt.c. o locatarTO, que enln~a. :facilil.m•(t 
ao que sae o uso do Cí'llB lhe for mi·ster para a .coiheitn. srg-undo 
o C)OSf.ume do Jogar. 
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DA LOCAÇÃO DE SERVIÇ:OS 

Art. 1.218. O contracto de locação de serviços poder;í. ce
lebrar-se por instrumento ... ou .sóment.e assignado pelas pa1·-
1.os, com duas tesbemunbas. 

Paragrapho unko. Quando qualquer das partes não soubel' 
lêr, nem escrever, o instrumento poderá ser cscripto c assi-
gnado a /Vogo,. . . · 

Art. 1.219. Não se tendo estipulado, nem cnegado a ac
côrdo as partes, fixar-se-ha ·por arbitramento a retribuioão, se
~undo o costume do Jogar, o tempo de serviço li sua qualidade. 

Art. 1. 220. A retribuição pagar-se-h a depois de prestado 
o serviço, se, por cmivenção•, ou costume, nii.o ltouve:H de sm· 
:uleantada., ou paga em prestações. 

Ao art. 1.221- Redija-se ass.im: 

:Art.. 1.221. A locação de serviços, embora tenha por causa 
:O pagamento de divida do locador ou se dcst.inc á execur;.ão de 
ohea determinada, não se podere oonvencio·nrar por mai.s de 
quatro annos, reduzindo-se a esse t.C:J.imo, qunndo o exceder, o 
pra?. o ajustado. 

· :Art .. 1.222. Não havendo prazo estipulado. nem se po
õendo inferir da natureza do contracto, .ou do cos-tume do Jogar. 
qualquer das partes, a seu rurbitrio, mediante p.r·évio aviso, pódr-! 
rescind~n o contracto. 

•Paragrapho unico.· Dar-se-ha o aviso: 

I. Com antecedencia de oito dias se o salario se houver 
:fixado por tempo de um mez, ou mais. 

II. rCom antecipação de ,quatro dias, se o salnrio se tiver 
ajustado por semana, ou quizena. 

III. De vespera. quando se tenha contract.ado por menos 
de sete dias. · · . · 

Surpprima-se o art. 1; 223 po:r\ ter sido -absorvido pelo 
n. 1.221. · . 

Art. 1.224. No contracto de locação de serviços ttgricolns, 
não havendo prazo estipulado, presume-se o de um nnno agora
rio, c;ue termina com a colheita ou saJfra da principal cultmn 
pelo contrario expl~da. . · · 

Art. 1. 225. Não se conta no pTar.o do contLracto o f.empo, 
em fJUe o locador, por culpa sua, deixou de servir. 

Art. 1.227 .... não se pódc ausentar, ou despedir, sem 
,justa •causa, antes de ·preenchido o tempo, ou conclui da a obra. 

Par,agrrupho unico. . . . . /mas ,Jjespondcrtl. 110r perdas c 
damnos. 

Arf .. 1 .. 228. . .. para dar o locador por findo o contracto. 
I. Ter de exercer funcções publica&, ou desempenhar. ohri

.i\W:.õcs legaes, incompaf.iveis estas ou aquelln:s com a conf.i-
" I . nnn.ç.lO r. O SCl'VIÇO. · . 
rr. Achar-se inhahilif.ado, por fO.r{la maior, para cumprir 

o contracto. 
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Ao arl;, 1.228, 1n. III-Redi.ia-se assim: 
III. Exigir o locaLario serviços contrari_os ús I eis ou aos 

bons costumes, superiores :'is :!'orças rio locador ou nii.o corn
prehendidos no cont~acto. 

IV. Tractruv o locatario ao locador com rigor excessivo, ou 
não lhe dar a alimentação conveniente. 

V. Correr o locador perigo manifesto de damno ou mal 
eonsideravel. 

VI. Não cumprir o locatm·jo as obrigações do contracto. 
VII. Supprima-se. 
VIII. MorreJ•I o locatario. 
Arl .. -J.229. O locador podcr:l dar por findo o contracto cm 

qaulquet• dos casos do arf.igo antceodontc, orn!Jm•a o eo.ntnu·io 
l.en h a convencionado. 

· § 1." Despedindo pol' qualquer dos motivos especificados 
no a!'l.igo anLeceden Le, ns. I, II, V, e IX, terfl direito o locador 
:\. remuneração vencida, sem ... 

§ 2." Despedindo-se J)Ol' alguns dos mot.ivo~ df~signados 
nesse a!'l.igo, ns. IIL, IV, VI c VTU, ou1 por falia do locatario no 
ea;;;o do n. V, assisl.iL·-lhc-ha direito -.í. r·el.!'ibuiçi'io vencida e ao 
mais do art.igo subsequente. 

Art. 1.230. . .. serv.1 obrigado a pagar:-llw por inteiro· a 
;r,cLribuição vencida e por metade a. que lhe 1.ocar<ia de então ao 
ter·rno legal do contracto. . · 

A:rt, 1. 231. 
I. ... que o torne incapaz dos servioos con t.ractados. 
II. Vicias ou mú.o procedimento do locador. 
IV. Falta do loc.ador :i obscrvancia do contracto. 
V .... no servioo conbroctado. 
VI. Of:fcnsa. do locador ao local.ario na honr.•a de ... 
Art .. novo- Na lorm()ii.o ngricola. o locaLa'l'io é oln•igado a 

d:u· ao locador al,tcsl.ado de fj'l.Íe o conbr·aeto cst.:'i findo: e, lllO 
easo de recusa o ,iui~ a quem .compct.ir dever:'! expedil-n, mul
tando o recusante cm 100$ a 200$ a J'avoe do locado:r~. · 

Esta mesma obrigae.iío ,eontinüa a cargo elo loeaLm•io. ~1:' 
ellc. sem .iusta causa, dispensar os serviços do locadm·, on sr 
este, por.· motivo ,imt.ifi.cado, der por findo o conl.racLo. 

Todavia, se em qualquer destas hypothescs o locador es
l.ivcr cm debito, esl.a. circurnstancia constar:'l do attcsLado, J'i
,:.ando o novo locatario rcsponsavcl pelo devido 'rmgamento. 

A r L. l. 232. O locatario poderá despedir o 1oeador.· por· 
rpual,(fucr elas causas especificadas no arl.igo run:Lccedcntc, ainda 
q110 o contrario tenha convencionado. 

§ 1." Se o locador ;f/\r despedido ;por alguma da;; r.ausa::; nlli 
pm·l.icularizadas soh os ns. r, rrr c v... . 

§ 2." Se filr despedido por algum dos fundamento alli 
ndmif.tidos soh os n.~. TT, IV c VI .. terá dirciLo ii tr•ctribui'çiío 
vencida, r~spondcnclo. porém. por perdas e damnos. 

Art .. 1. 233. Nem n locatal'io, ainda que out.ra coisa tt~nha 
wnl.rncLado; podere. tramrfcrir a outrem o direito elos set·vir;oH 
ajustados. nem o locador, sem arn·n?.imr~ll:l.o rio local.nr·io, rlar· 
substituto, que o;;; preste. 
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Art. L23ti. Embora outra eoisa haja estipulado, nfín :pn
dcr;í. o lor~atario cobrm· ao loearlol' ,iw·os sobre as solcJaclas. que 
lhe ndeantaJ.', Jle!Íl·. pelo tempo do eontracto, sobl'C divida al
g-uma, qLw o Joeaclor.eRte,ia 'pagando eom seJ·vic.os. 

ArL. L2:3G. Aquelle que allieim· pessoas obJ·igarJa,;; a on
l.J•om por Joear;iio de ROJ'Yil'OH agl'i·eolas, ha,ia ou niio in;:;LJ·u
ml,ni.o deste eontraeto,-pagal';í em dobro ao Joeataeio Jli'O,hHlil:ado 
a impof.aneia; que ao JocadOJ', pelo ajus!e des!'ei.t.o, houvesse de 
r'ahor durante <1uaL1'0 annos. 

DA EMPREITADA 

Art. :1 • :?:37. . .. pa1·a rlla ou só com o seu t.ralmlho, nu 
c nm e li e e os m ater i aes. 

AI'!.. '1.238 .... de receber. iEL;;!.ando, correrfío os J'iscos 
por igual contra as duas pnrt.es. · 

AcrJJ'esernte-se. depois do a ri .. ·l. 288: 
Ar!... A transmissão do predio agrícola ond() n locn(;fín 

do,; serviços se opera, m.ã.o importa rcsc:isii.o do contracto: 
salvo ao locador opoilo para eontinual-o eom n aclqu iren!.e rla 
Pl'OJ)l'ieclade ou .com o loeatwl'io anl.erior. 

A ri.. L 23·!1. Se o em1weiteiro ·só forneceu a miio .i c ohra, 
todos os riscos·, em Cí'll.e não 1.iver culpa, .COJ~rerão :pot• eonl.n 
do dono. . 

Art. 1.21·0. Sendo a empreitada unicamente de lavor 
(art .. :1.239), se a coisa perecer antes de entregue, sem mol'n 
do dono, nem cul·pa elo empreiteiro. este percleJ•ú Lambem o 
salm:io. n não provar que a perda .resu!Lou do de:l'eit.o dos ma
teriacs, c que em tempo reclamúra con l.rn. n sua rruanl.idadr; 
nu rrualidncle. 

Art .. L 211. Se a obra constar de partes distinel.as, ou ftn· 
rias que se determinam por medida, o empreiteiro l.er;í. direil.o 
a que lambem .se verifique por medida, ou seg.undo as partes 
em que se dividir. 

· Paragrapho unico. Tudo o que se pagou, salvo accõrdo es
pecial, 'Presume-se verificado. 

Art. 1.212 .... o a,iuste, ou o costume do Jogar ... Poderú·. 
porém, enjeitai-a, :se o empreiteiro se afastou das instrucoões 
l'flr~obidas c dos planos dados, ou das regras t.eclmicas em l.ra
.halhos de tal natureza. 

Art .. 1.243 .... ·com abatimento·no preco. 
Art. 1 .. 21.5. . .. o empreiteiro de materiaes e ex:ecuoiio 

respondert'í., durante cinco annos. pela solidez e seguranc.a do 
. trabalho, assim em razão dos materiae-.~, como do solo, c:xceptci. 
f'i'nando este, se, não nchrundo firme. preveniu em tempo o dono 
da obra. 

Art .. 1.240. O architecto ou constructor, que, ror em
preit.ada, se incumbir de executar uma obra segundo plano 
acceit.o ror quem a cncommenda, não tm·;í. dirr.i!.o a exigi" 1 
ac'twescimo no p1·e~.n, ainda que o dos snl:Jrios, ou n do mat.()
l;ial Pnca.rec.a; nem !1-inrla lj•tw $e alt~re ou augmenl.e, em J'olac.iio 
a planl.a, a obrfa n.Jusl.ada. salvo Sl se augmentou~ .. ou all.nrou, 
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por i:Jrsf.ruc()ues cscript.as do onl.ro eonl.rnr:Lant.e P. oxhihiclal' 
pelo emprei1.eir·.o. · 

Ao :u·l.. L ~-17 - Redi,ia-se assim: 
Ar·l .. :1 .2'r7. O dono da obra que, Jórn dos 'cn,sos csLabele

oidos nos ns. III, IV e V do ar!.. L2:31., rescindir o ennt.J·act.o, 
aper.n:t·! rle eome~'arla sun oxeeuçfio, imlcmnizarú n empr·r•ilrdi'O 
das despezas e do trabalho feit.o, assim eorno dos luer·o;; qrrr"• 
pocleJ•ia Ler, se üOncluisse a obra. 

DO CO;MMODA'l'O 

Art .. 1.2/J.S .... ·perfaz-se com a tradição (]O ob,ier:Lo. 
Art .. :1.. 2/d). ... não poderão da:l' em r:ommodalo. Sf'rn nu-

t.orização QSpecial, os brms confiados :í. sn:1 ;;uarcla. 
·Art. :1. .250, Se o eommodal.o não t.iver· prfar.o eonvP-nniio 

podendo o commodant.e, salvo necessidade irnp1·eyist.a e m·gr:rllo, 
recO!n:heeida pelo ,juiz, suspender o uso n ;;oso ria eoi~n {'J)l

pJ·estad:JJ. antes de findo o pmzo eonveneional, ou o q1w so riP
t.eernine pelo uso outorgado. 

Ar! .. 1. 251. O ·commoclat.ario r) obrigado a eonservar. eomo 
se sua Ptk!pria fCwa, a coisa empresLadà, niio podenclo usai-a 
senii.o rle aeoeürclo ·eom o cont.raeto, ou a .nat.ureza dolla. soh 
pena ... 

Art. :L. 252. . .. , além de por, e lia responder, pagnT:í o 
n.lugtuel da coisa durante o tempo do atrazo em restitui!-:<. 

Art. '1.253. Se, correndo risco, juntamente. com ob,iret.ns 
do eommodat.n.r~o. o do eommodato, antepuzer aquclle a sal\'rttiio 
dos sons, nh:unclonanclo o do commorJante, responrler·:í. ~~r:·lo 
rlamno or:cor.·r:ido, ainda· que se 'POSRa at.Ll'ihuir a ea~o Jort.uitn. 
on Jm·cn. maior. 

Ar L ·1. 25-1. O commoclatario não podcr:í. j:ímais J'er~ohra!· 
elo eommodant.e a:s clespezas feitas com o uso c lg'OSO rla c:oi~n 
mnp·rlesl;adn. 

DO ·MU'rUO 

Art. 1. 256 .... O mutuaria é obrigado a restituir ... 
Art .. 1.. 257. Este emprest.imo transfere o clominio da coisa 

emprestada ao mut.uaTio, por c11,ia conta concm todos os 1·isco~ 
rlr-lla desde a tmdição. · 

Art: 1. .258. No mutuo em moedas de otTro e pmt.a pc'írle 
r:onvenmonar-se que o pagamento ·Se effeeLue nas mesmns e~
pceios c ,quantidades, (jualquer que se,ia ultr.riormentc a MCii
Jn.r,.ii.o dos seus valores. 

Art .. 1. 259. O mutuo feito a pessoa menor. sem 11révia au
Lm•ir.açfi.o daquelle sob cuja guarda estiver, não pôde. ser re
haviclo nem elo mul.nm•io, nem de seus JiarlOJ'P-S, on ahonnrlm·c~. 
(Ar! .. 1. 504.) 

Art.. 1.. 260. 
T. Se a ])Cssoa rle cuja auLoJ•izaçiio necr.~.<til.ava o mlll.tlrario. 

para contrahir o emprest.imo, o rn.t;iJicar posteriormente. · 
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II. Se o menor, estando ausente essa pessoa, se viu obri
ga}". a contrahir ... 

III. ... :Mas, em tal caso, a exor~u(Jão do P.redor não lhes 
pnrlel'á ultrapassar as forças. 

Art .. 1.261. O mutuante póde exighi ga!'ant.ia ela resti
tuição, se antes do vencimento o mutuario sol'frer notaria mu
dauca na fortuna. 

Art. :1..262. E' permit.tido, mas só por clausula expressa, 
fixar ;juros ao emprestimo de ... 

Esses .iuros podem fixar-se abaixo ou acima ela f.axn. legal 
(:WI. i.061t), com ou sem capitalização. 

A rt .. 1. 26:3. O mutuaria. que pagn.r .iuros não est.ipulados. 
nfío os poderá rehaver, nem impul.ar no capit.al. 

Ar~ .. '1 .264. Não se tendo convencionado exprcssamonf.e, o 
prazo do mutuo será: 

I. Al.é ti proxima coi!Joil.a, se o mul.uo J'ôr rle produdos 
ag•r·ieolas. assim para o consumo, como para a semcadiJr•a. 

TI. De l.rin ta r! ias, pelo menos, af.é prova cm con I.J•ar.·.io, sn 
fór de dinheiro. 

TIL Do cs·paoo de t.empo que declarm: o muf.uanf.e, se fOr 
de qualquer outra coisa furngivel. 

00 DEPOSITO VOLUNTARTO 

Art. 1.265. Pelo 'contracto ele deposito J•ccebe o deposif;ario 
um objecto movei, plllro guardar; até que o dcposit.anl;c o re
olame. 

Paragrapho unico. Este contracto é gratuito; mas as pat·Les 
podem cstipuln.r q'lle o depositario se.ia .gratificado pela guarda 
do deposito. 

Art. 1.266. O depositaria é obrigado a ter na guarda c 
oo:nscrvaoão da coisa. depositada o cuidado e di!igcnciw,. que 
eostuma com o que lhe peNtence, bem como a rcsf.ituil-a, com 
todos os fruct.os c aocrescidos .. quando lh'o exija o depositante. 

Art. 1.267. Se o dcposit,o se ent.régou; fechado, collado. 
sellado. ou lacrado, nesse mesmo estado se manterô.; c, se fór 
devassado, incorrerá. o depositaria na prcsumpoão de culpa. 

Art\ 1.268. Ainda que o contracto fixe prazo á. rest.if.u.if:.ão o 
deposil.n:nio ent.regar:í. o deposito, logo que se lhe exi,ia, salvo 
se o ob,iecLo fôr ,iudicialmcnte embargado, se sobre cllc pende 
1\Xccuoão, notificada ao depositario, ou se elle tem motivo ra
r.oavcl de suspeitar que a coisa é furt.acla, on roubada. (Artigo 
i. 263.) 

Art. i. 260. Nest.c ultimo caso, o deposif.ario, expondo ;1 
fundamento da suspeita, requererá que se recolha o ob,iecLo ao 
rloposito 'PUblico. 

knt. 1. 270. Ao depositaria se.ná. :facultado, outrosim, J•c- " 
rJW'rer deposito Judicial da coisa. quando, por motivo plnusivel. 
:t não possa ;:ruardaT·, e o depositante ni'ío lh'a queira receber. 

Art .. 1. 271 .... em seu Jogar, é obrigado a ent.rcgar a se ... 
A"tmda ao depositante, e cedel'-lhe as acoõcs, que no caso tiver 
conf,J'a o terceiro responsavel pela restituição da primeira. 
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Art.. i. 272. O ·herdeiro do depositaria, que de boa fé ve~n
deu a. coisa depositadru, ó obrigado a nssistir o deposit.antB na 
reivindicação, e restituir ao comprador o preoo recebido. 

Art.. i. 273. Salvo os .casos previstos nos ;w~s. 1 .. 2GS n 
i. 2G!'l, não poderá o depositaria furtar-se n. restituição do de
posito, allegando não pertencer a coisa ao cleposit::mte, ou op
pnnclo compensação, excepto se noutro deposif.o se fundar. 
(Ar L. 1. 287.) 

Art.. :l.274. Sendo varias os· àepositant.os e divisivel a 
eoisa, a cada um s6 entregrurá o depositaria a respectiva part.ll, 
salvo si houver entre elles solidariedade. 

Art. 1.275. Sob pena de responder por perdas r dnmnos. 
nfío poderá o deposit::vrio. sem licenca exprl'\ssa do deposi Lan I e, 
servir-se da coisa depositada. 

A<Tjt.. 1. 27<J. Se o ~leposit~io se tornar 5f!CnPa?-. ~· pessoa 
(]ue lhe assum1r a admmJ.sf.raç:to elos bem;, rl1l1gcncw.ra J.mme
diaf.amrmte rest.il.nir a ·coisa depositada, c, não flUOr(mdo., ou nfio 
podendo o clcposit::mt.e recebei-a, :r()C(}lhel-a-á ao rleposito pu
blico, ou promoverá. a nomrmr.üo de outro depositaria. 

Art.. 1:277. . .. ; mas, para que lhe valha a escmm. tcr':Í 
de provai-os. . . 

Art.. 1 . 278. O depositante é obrigado a pagar ... 
Art. 1. .279 .... até que se lhe pague o liquido valor das 

d()sper.n.s, ou elos pre,iuizos,' a c;ue se refere o artigo ::mt.erior, 
Pl~ovanrlo-immediatamente esses pre,iu,izos, ou essas despe?.as. 

Ar I>. 1. 280. O deposito de coisas fungíveis. em rrue o de
positaria se obrigue a restituir objectos do mesmo gcnero, qua
Jirlade c quantidade, regular-se-:'i pelo rlispost.o acerca rio mutuo. 
(A ris. 1. 256 a L 264.) . 

Art.. 1 .. 281.. O depr:Ysito vohmt.n:rio pirovnr-,sr:Hí rwr es
cripl.o. 

DO DEPOSITO NECF:BBARTO 

Art .. 1.282. 
I. O .que se fn::r. em desempenho rlc ohrigonr.íi.o leg-al. (Ar-

f.ig-o 1 .. 283.) · . 
IT. O que se effootun por occasiüo rle algrurna caln.mirladr, 

r1omo o incendio, a inundação, o naufragio, ou o saque. · 
Art. 1 .. 283. O deposito ele que se t1ratn. no arf.igo nnl.o

nndonte>. n. I, reger-se-ti pela disposieíi.o dn respectiva lei. o, 
no silr.n!lio, ou deficiencia della, pelas eoncornontes n.o dcpn
f'if.o volunfmio. (Arts. 1.265 a 1.28:l.) 

Pn.rag-rnpl10 unico. Essas disposições applicam-se, out;J·o
sim. aos dnposif.os previstos ,no n.rt. 1. 282, n. IT; podenrlo esf.cs 
enrf.ifirmr-se por qunlqner meio de prova. 

Arl;. 1.28/L ..• de pensão, onde-,elles nstiverem. 
Pnrngrnpl1o 1micn. Os hospeelo.iiros ou esfaln.in.doiros por 

elln.s responderão enmo elnpositar.ios, bem como pelos furl.os e 
l'ouhos qn.e perpetrarem as pessonR empregadn.:; ou arlrnifJ.ida!l 
nas suas casas. 

Arf .. 1 .. 285. Cessn, nos cnsoR do nrt.igo anf.ccedente, n re
sponsnbilidaele dos hospedeilros ou esLnln.indeiros ... 
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II. Se oceOl'J.'Or :l'or~n mnim•, · eomo nn hypot.hese de escn
larla•, invnsfío r!n enRa, roubo a mfío nr·mnrla, ou violenr.daR so
mf'llhanl.es. 

Arl .. '1.287, Seja voluntario ou nccessar.io o ciO'posiLo, •J 
rlopositario, que o não rosLil.uir. quando exigido, Rerr·(r eom
pellido a :l'a:r.el-o mediante prisfi.o nfio exeode:mte n. um nnno. 
o a r·esm·c-ir os prejuízos. (Art. 1. 27:3.) 

Art. '1. 288. Opera-se o mandato, quando nlgu em rrcobr 
de ou !.rem podewes. p:l.l'a, em seu nome, prat.i;c:u· netos, ou nrl-
m inisl.ra·r interesses. · · 

lu·t .. '1.289 .... no goso ·dos direil.os civis, são npl.a;; pnrn 
dar .procurar,.fio media'lll.e instrumento parUr~tl•i:w do pb·oprio 
punho. 

~ ·I." O instrumento pa·rti·culnr designar:í. o Estado 1\ nrRfW 
.Estado. o Jogar onde :l'ôr osedpto, a data •.. a assignaLull'a elo Oll
l.or·gante o do outorgado e o ob,iecto ela outorga, precisa,n;do n 
naliH·eza c oxtensfío dos poderes ·eonfm·iclos. 

Em vez do «o nome do», diga-se: «a assiA'llatura do». 
§ 2." Concor~rendo no mesmo insllr·urnonto '\•m•ioR onlor

gnnl.es, ser:í. oseripto por um o nssignado r0r l.orlos. 
~ 3." Para o acto que não exigir insl.rumento publico, o 

mandato. nincla quando por i;n;st.rumonl.o puhlico se,ia ontorgnr!n. 
pl'ír!f'l suhstabnlocer-se mediante ins!Jrmmm.Lo partir.ular·:. · 

§ 1,.0 Não vale, em rela~ão a terceieos. a proem·ar::.fío pn.rl.i
cnlar. se não tiver reconheeidaR n lettra e fir:ma do out.opgn.ntn. 

AccPescente-se onde ·convier: « poJ•i not.n.rio pnhli11o no 
pair. 011 ngontes consulares no estrnngeiros » • 

• <\.rt.. '[ • 2!l0 . 
. Parng-r•apho uni-co . .Presume-~i! gra.Ln ito. qua.ndo "r> nfío 

()st.ipulou retribuicão ... 
Art .. i .29:1. · Para os actos que exigem imLr'lllllt,nl.o J)U·

hlico ou prurl.icular. não se admH.te mandato verbal. 
Ar I.. 1 .. 2!13. Jj]liminem-Ro «ou foi ofi'P.roeido mrcliunfe pu

- h li c i dacle ». 
Art .. :1..291,. O mandato pócle ser especial a um on ma i~ 

negocias det.er.minadam!1nl.e, ou gernl n. todos os do mnndanle. . ' 
Art.. 1 .. 295. 
§ L" .P::tra alienar, hypothecar. transigiu·, ou ]Waticnr outro.:; 

quncsquor actos, que exorbitem da a!(lmitnistra.cão orclin:u·in. 
deprnde a procura~fí.o ele poderes especiaes r, expressos. 

§ 2." O poclm· de transigir (nrts. 1.026-:1..037) não im
J)Mf.a o ele :firmar compr:omissos. (Arts. 1. 038-1. 0"!1.) 

Al'l.. L 2!lG. Pó de o mandante ratificar ou impugnnr os 
:llt'f.os ]Wati·caclos em seu nome sem poderes sufficiente:;. 

Pamgrapho uniflo. A rntioficaçfio h a-ele ser exprrRsa, ou 
. rrsult.ar do acto inrquivoco: maR, ·sendo valida, rrtrongr -.í data 

do ado. . 
Art. 1. 297-. O manclatario, que exceder ós po'i:lol'ris do man

rJ:l[.o, 011 procede11 r-ont.r:J elle~. rrput.nr-so..::í. me!'o gcRf.Ol' r!r
neg-ocios. r.mqunnl.o o mn.nc!ante lho nfío ratificar os netos. 
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DAi:\ OBHIUA(:ÜES JJO :lllANlM.'l'AlliO 

ArL. :1.:300 .... u applicar· toda a sua diligm11;ia lw!Jilual 
uu uxucw:ão do mandato. . . . . . . 

§ L" ... responderá ao seu ·tJOIISLJLUiliLe pelos proJUJW-l 
octJOI"I'idos sob a gerencia do substituto, emlwra ... 

§ 2." Havendo poderes ele subslabeleüelo., sé> :;urii.u impu
taveis ao manclalario os clumnos causados pelo ~ubstabeledúo. 
:;o :l'ôJ• notoriamente incu·paz, ou insolvente. 

Art. 1. 301. O mandataria ó obrig-ado a clat· caulas de ~11n 
gorencia ao mandante, trarn:si'erindo-fhe as vanlag·ens prove
nientes do· mandato ... 

Art. 1. 302. . . . ('.Olll os p1·.oveilos, .que, por ou Lro lu: do, 
lenlm g·rangeado ao 'it!n con~t.il.ni:ttC'. . 

ArL i. 303. . . . mas emprego li em pJ·oveito seu, pngara 
o maúdatario juros, desde o momento <'JYJ quol alln~:ou. 

Art. 1. :3r04. . . . s·~ nii 1 J'cJr•:·m exp.r·e;;sanwnLü det:I'J.:·adns 
eonjunctos, ou solida.1·i o:;;, 11 r;m e:; pec• i i'rendrunm'l!.•! cll'Si :;nadlo•: 
par·[•. aet.r~ di·r:rer.r••n:tr:s. 

Art. 1.:305. O mandatario é obrig·auo a apresentar· o in
sLrumenLo do mandato :'ts pessoas, eom quem tratai' cm 1norne 
llo mandante, sob pena de responder a ellas por quaJ.c]uc~r- acto, 
que lhe exceda os poderes. 

ArL. 1. 306. . . . do mandato, não tem ac~'ão nem eonlnt '' 
rruun.daLa·rio·, :;;alvo se este lhe prometteu. ratificar.;.ão do man
dante, ou se responsabilizou pessoalmente pelo contrUfJLo, Iwrn· 
contra o mandanLe, sinão quando este houver 1·atil'i.r/ado r. 
excesso do procurador. 

Art. ·L. 307. Se o mandatado obrar em seu. proprio nor11n ... 
,Em tal caso o mandatario ficará din·ectamente olll'i;;adt,, 

eumo se seu fóra o negocio, para com a pesso!l!, com )Ci'Uem 
contractou. 

DAS OBHIGAÇÕllS DO l\{ANDAN'!'ll 

Art. 1.309 .... das despezas necessarias ú execuvão úelle, 
quando o mandata rio lh'o pedir. 

Art. 1. 310. E' o!Jr:jgaclo o mandante a pagar ao manda
tado a ;remuneração ajustada e as despeza:;; de ext•eU!)iio dn 
mandato, .ainda que· o negocio não surta o esperado eJfeilo. 
:<alvo ten;do o mandatario culpa. ' 

Ar L. 1. 312. E' igualmente obrigado o manuanLe a m
:l,ar:llir ao ma.nclatario as peJ.<das, que sof:frer ·üom a exeeu~'ii.o do 
mandato, sempre que não resultem de culpa sua, ou ex(~t)SSO du 
poderes. 

Art. 1. 313. Ainda tlllle o mandatal'io üOllLra.riu as insLru
O\)Ü!'S elo mandante. se não excedeu os li miLes do mandato, fi
earii. o mandante obrigado para com OJquelles, com quem o Hnll 
proem·ador conLract.ou: mas t.m.,í. contra este acçiio pela~ penlns 
e clamnos resu ILwn.tes, ela inobservancia das inslruc~'ões. 

Art: 1. 314. Se o mandato J'ôJ' outorgado por: varias llf!s
soas para negocio eommum, cada um fiocu;l'tí. solidariarnoni.M 
responsavel ao rnaRdatario por todos os compromissos c ei'-
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feiLos do mandato, salvo direiLo reg'!'essivo, pelas quautia:; que 
t:lla pagar, contra os outr·os mandantes. · · · · 

Ar·t.. 1.315. O mandataria tem sobíl'e o objecto do mandato 
direito de reLencão, até se reembolsar do (irue no desempenho 
do encargo despendeu. 

DA EX'!'INCQÃO DO MANDATO 

.A.rt. 1.316. 
III. Por mudanca de estado, que :iJnJJ.abiliLe o mandanLc 

para coní'er·ir os poderes, ou o mandata;l'io, pa1·a os exerecJ•. 
IV ••.• ou pe!a. conclusão do negocio. . . 
Art. 1317. 
I. ... não possa revogai-o, ou ifôl' em causa propria a 

p1·ocuração dada. . 
Diga-se ~cousa~ e nã,o ~causa». 
III. Quando conf·erido ao so.cio como administrador ou 

liquidante da sociedade por disposição do contracto· social, 
salvo se. diversamente se dispuzer •neste codigo, nos estatu
tos, ou em texto especial de lei. 

:Art. 1. 318. . .. ao mandataria, não se pó de oppôr aos 
terceiros, que, ignorando-a, de boa fé com clle. tractaram; 
mas ficam salvas ao constituinte as acções; que no caso lhe 
possam caber, contra o procurador. 

A:rt. 1.319. Tanto crue fôr communicada ao mandataria a 
nomeação de outro, para o mesmo negocio, considet'a.J;·-se-~m 
revogado o mandato a;nterior. 

Art. 1.320. """ renuncia. do mandato será oommunicada ao 
mandante, que, se fôr prejudicado pela sua inopportunidade, 
ou pela falta de tempo afim de prover tí. substituição do 
procurador, será indemnizado pelo mandataria, salvo se a.<;te 
provar .que ... 

A:rt. 1. 32·1. São validos, a respeito dos .contrallentes ele 
boa fé os actos com estes ajustados em ID•ome do madante 
pelo mandataria, ·emquanto esLe igonorar a morte daquellc, .ou 
a extinccão, por qualquer outra causa, do mandato. (Arhgo 
1. 316.) . 

.Art. 1. 322. Se fallecer o ma;ndatario, pendente o nego
ci-o a elle commettido, os herdeiros, tendo sciencia do man
dato, avisarão o· mandante, e providenciarão a bem ·delle, 
como as circumsLancias exigirem. . 

Art. 1. 323. . ... pendentes, que se não possam demorar 
sem perigo. regulando-se os seus serviços, dentro •n esse li:
mHe, pelas mesmas normas, a que os do mandataria estão su
jeitos. 

DO MANDATO JUDICIAL 

Art. 1. 325. Podem ser procuradores em Juizo todos os 
legalmente habilitados. que não forem: 

TII. Escrivães ou outros funccion·arios judiciaes, cor.renclo 
o pleito '!los ju~zes onde servirOOJ.; e não procurando elles 
em causa propr1a. 

\ 
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AJ:t. 1. 325.. N. V, diga-se: «.>\,sccndentes ou descendentes, 
irmãos consanguinoos até o 3" gr·l1o inclusive, e afins até o 
2" inclusive, do juiz da causa:~>. 

N. VI- Supprima-se . 
.Al'L. i. 32G. Substitua-se « .'\. r;r·ocuração ·para o fõro em 

S'!3l'Ul, não confere poderes para actos .que os exiiam espe
Claes. :t> 

Ar L. 1.327. . .. par·a funccionario 'lla falta do outro e 
pela ordem da nomeação, se não forem solidarias. Mas a no
meação conjuncta póde conter a clausula de que um nada 
pratique sem os outros. · 

Art. 1. 329. Sob pena de responder pelo damno resul
tante, o advogado, ou procurador, que a:cceitar a procuratura, 
não se poderá escusar sem motivo justo, e, se o tiver, avisará 
em temp-o o constiLuinte, afim de que lhe nomeie successor. 
. ·Art. 1.330. . .. e do procurador serão determinadas, assim 

pelos termos da procuração, como. e pr:i!ncipalmente, pelo con
tracto, escripto, ou verbal, em que se lhes hou'Verem ajustado 
os serviços. 

Art. 1331 . .A.,quelle, que, sem autorização do interessado, 
intervem na gestão de negocio alheio, · dirigil-o-ha segundo o 
interesse e vontade presumível de seu dono, d.'icando respon
savel a este e ás pessoas com quem tratar. 

A:rt. 1. 332. . .. a vontade manifesta ou presumível do 
interessado, responderá o gestor até pelos casos fortuitos, não 
provando que teriam sobrevindo, ainda .quando se houvesse 
abstido. 

Art. 1. 333. . .. excederem o seu pvoveito. . . ao estado 
anterior, ou lhe indemnize a differença. 

IA.rt. 1.334. Tanto que se possa, communicará o gestor, 
ao dono do negocio a gestão·, que assumiu, aguardando-lhe a 
resposta, se da espera nã-o .resultar perigo. . 

:Art. 1.335. Emqua;uto o dono não providenciar, velará 
o gestor pelo negocio, até o levar a cabo, esperando se aquelle 
fallecer durante a gestão, as instrucções dos herdeiros, sem 
se descuidar, entretanto, das. medidas, que o cas.o reclama. 

Art. 1.336. O gestor i•nvidará toda a sua deligencia ha
Jmbitual na administração do negocio, resarcindo ao dono todo 
o prejuízo resultante de qualquer culpa na gestão. 

Art. 1. 337. . .. ainda que seja pessoa idonea, sem pre
;iuizo da accão, .que a elle, ou ao clono do negocio contra ella 
possa caber. 

'Paragrapho unico. Havendo mais de um gestor, será soli
daria a sua responsabilidade. 

·Art. 1.338. . .. ainda que o dono costumasse fazei-as, ou 
quando preterir interesses deste por amor dos seus. 

Paragrapho unico. Não obstante.. . . será óbrigado a inde
mnizar ao gestor as clespezas necessarias, que tiver feito, e os 
prejuízos, que, por causa da gestão, houver soffrido. . 

Art. 1. 339. . .. cumprirá' o clono as obrigacões conLra
hidas em seu nome, reembolsando ao gestor as dcspezas ... 
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§ 1.0 A utilidade ou necussidat.lc t.la despcza apreciar·
:;r~-lia, niio pelo resu!Lad.o obLido, ·rnas segundo as circum-
sLaneias da occas~üo. em que se i'izerem. . 

li 2." Vigora o disposto neste al'Ligo, ainda ~Juaudu o 
gestor, ern er·1·o quanto ao clono do •negoe.io,· Lier a outra pessoa 
as c o n Las da gestão. 

Ar L. 1. 3-iO. Applica-se, ·ouLrosim, a clisposir;ão elo arLi:;u 
a:u Leeedenlo, .quando a gestão se riroponha acudir a pre,i u iws 
innnh10nLes, ou redunde em proveito do dono do neg"ocio, ou 
da coisa. &.l.as nunca a indemnizacão ao· gestor· excederít enr 
impot·Lancia as ·vanlag·ens obtidas com a gestão. 

·Ali' L. 1. 3/d. Qurundo alguem, na ausencia do individuu 
obrigado a alimentos, pór elle os prestar a .quem se devem, 
podur-lhes-ha l'ehaver do devedor a impo·rtancia, ainda .que 
este não ratii'iquq o acto. 

Art. 1. 3ft2. Aquelle que faz as despezus do enterro, suT11:lo 
rrr·uporcianadas aos usos locaus e ú condil}iio do de:l'un·Lo, ainda 
que este não deixe bens, poder<t cobrai-as da pessoa, a quem. 
incumbiria alimentai-o. 

Pamgrapho unico. ·Cessa o disposto neste 111'Ligo e no an
tecedente, em se .provrundo .que o gesto r :l'ez essas despezas 
tJO!Il o simules intento de bem fazer. 

Ar L. 1: 31J.3. • •• retroage ao dia do comeu o ,da g-oslilJ ... 
Art. 1.3/lft. Se o dono do negocio, •OU da coisa desappr·o

var.· a· gestiio por co;n,traria aos seus interesses, vigol'aní. Q 
dh.;posto nos arts. 1.332 e 1.333, salvo o estatuido no artigo 
1. 8-iO. 

Art. 1. 345. Se os nego cios alheios :l'orem ·. conuexos aos 
do gestor, de tal arte que se não possam gerir separadaweuLc. 
havor-se-ha o gestor por socio daquellc, cu,jos inleJ:c~s.Js · 
agcneiar de ·envolta com ·OS seus . 

.Paragrapho unico. Neste caso t~;quelle em cujo benel'icio 
i•n.lerveiu o gestor, só é obrigado na razão das vantagens que 
lograr. 

Ar L. 1 . 3·.1 G. Mediante o contracto de edição o e di to r, 
obrigando-se a reproduzir mecanicamente e divulgar a ohm 
scienLifica, litteraria, artística, ou industrial, que o autor lhe 
confia, adquire o direito exclusivo a publicai-a,· a explorai-a. 

Ar L. 1. 3117. . .. ou artística, em cuja publicação e di
vulgar;ão se eompenha o editor. 

Airt. i. 3lt8. Não havendo tempo fixado ... 
·Art. 1 .. 350. •rem dil'eito -o autor a faztlr nas cclicões surJ

ecssivas de.suas obras as emendas c nlterncões, quem bem lhe 
pm·ccer; mas, se ellas impuzorem gastos cxtraordimwios ao 
ed i lo r, este havera direito a indemnização. ' · 

.Paragrapho un-ico. O cdilor podertí oppôr-sc ás a!Lcr·uçúm;. 
que lhe prejudiquem os interesses, ofi'eüdnm a reputa~:.ão, ou 
augmcnlcm a responsabilidade. 

Art. L 351. ... sobre a maneira de c:xcrcercut seus di
reit.os, poder;í qualquer dellas rescindir o contracto, sem pro
juizo da cdi·cão anterior. 
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Art. J.3f.í2. Se, esgotada a ultima ediçã.o, o editor, com 
diJ•uilo a outra, a não le·var a el'i'eilo, podr!rá. o autor inti
mai-o judicialmente a que o faça em certo prazo, sob pena 
do pm·(tor aquelle direilo. 

·Ar L. 1. 353. . .. pelo seu trabalho, ser{~ determinada por· 
arbitramento. 

ArL. 1. 354. Se a retribuição do auto!' ficar dependente 
do exiLo da venda, será obrigado o editor, como qualquer 
commissario, á lho apresentar a sua CO'nta. 

AJrl. 1.355 ... de exemplares a cada ecl1ção. Não poderá, 
porém, mau grado ào autor. reduzi·r-Jhes o numero, de modo 
que a obra não tenha circulação b::tstante. 

Ar L. 1 . 357. Salvo disposição expressa ou implícita de 
contracto entender-se-ha que só autoriza uma edição da obra. 

A:rt. L 358. . .. elevai-o a ponto que embarace a circula
ção da obra. 

Art. L 359. O autor de uma obra dramatica não lhe pó de 
fazer alteraçuo na substancia, sem accõrdo com o emprezario 
que a faz representar. 

Art. 1 .. 360. Se não se fixou prazo á representaçuo, póde 
o autor irlli mal' o emprezario a que o 1'ixe, com minando-Ilhe 
em pena a rescisão do contracto. 

IA!rt. L36L Os credores de uma empreza de theatro não 
podem :fazer penhora na parle do producto dos espectaculos 
reservada ao autor. · 

Art. 1362. Sem licença do autor, não póde o emprezario 
communicar o manuscripto da obra a pessoa estranha ao 
theatro, onde se .representa. 

Art. 1 . 363. rCelebram contracto de sociedade as pessoas 
que mutuamente se obrigaJm a combinar seus esforces ou ·re-
cursos, para lograr fins comrimns. . 

Art. 1.36:4. . .. preceitos, no em que não ·contrariem os 
deste codigo; mas serão inscriptas rno registro civil, e será civil 
o seu fõro. . :' 

·Art. '1. 365. Nã.o revestindo nen'huma das fórma:s do ar
~igo n:ntecedente, a sociedade reger-se-ha pelo .que neste ca
pitulo se prescreve. 

Art. 1.366. Nas questões entre os socios a sociedade só 
se pr.ovará por escripto; mas os estranhos pDderão provai-a 
de qualquer modo. 

Art. L 368. E' universal a sociedade, quer abran,ia todos 
os bens presentes, ou todos os -futuros, quer uns e outros 
rnasua tolalidade, quer sómente a dos seus i'ructos e rendi
mentos. 

Art. L 369. .(i simples a,iuste da sociedade urniversal, sem 
outra declaracão, entende-se restricto a tudo o ;que de futuro 
~n.nhar cada um dos associ.adÇ>s; . · . 

Art. ·1. 371. . .. constJtmdo especralmente para executar 
mo eomrnuro eCI·ta CI11JJI'e:~a, explon1.r certa indusLria, ou 'Cxeroer 
certa profissão. 

Vot. virr 
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Art. 1. 372. E' nu lia a ,clausula, que attribua todos os 
lucros a um dos socios, ou subtraia o quinhão social de algum 
delles á comparticipação nos pre.iuizos. · 

Paragrapho unico. Vale, porém, a estipulação do contracto 
que exima o socio de industria a compartir as perdas so-
eiaes. · 

Art. 1. 373. . .. o domínio e a posse delles tornar-se-hão 
oommuns inclepcndentl3me·nte de tradir;ão real. .. 

Art. 1. 37 4. . .. mediante aviso com dous mezes de ante
cudenuia ao lel'mo do :1nno social. Se .... cPI't.o lapso de LPmpo. 
emquanto esse negocio . .ou essa empreza, não se ultime, farão 
os socios de manter a so.ciedade. 

DOS DIREI'l'OS E OBRIGAÇÕES RECIPROCAS DOS SOCIOS 

Art. 1. 375. . .. se este não fixar outra época, o acabam 
quando, dissolvida a sociedade ... 

Art. 1. 37',6,. A entrada imposta a cada· sacio p6de con
sistir em bens, mo seu uso e goso ... No silencio do co·ntra..:io 

·presumir-se-hão eguaes entre si as entradas. 
Art. 1. 377. Se o soei o enLra>r para a sociedade com ob · 

.iecto determinado, q:u,e venha a ser evicto, responderá aos con
eocios como o vendedor ao 'comprador. 

Art. 1. 378 •... ficarão, salvo declaração em con-tJrario, per
tencendo em commum aos associados. 

Art. 1.•379. Pertencem ao patrimonio social todos os lu
cros obtidos pelo sacio, na industria que se obrigou a exercer 
em beneficio da sociedade. · · 

Art·. 1. 380. A' sociedade indemnizará cada sacio os pre
.iuizos, que po·r sua culpa ella soffrer. e não podertí. ccimpen
sal-os com os proveitos, que lhe houver grangeado. . . 

Art. 1. 381. ... entender-se-ha proporcionada, quanto ao.:; 
socios de capital, á somma, com que entraràm, é, quanto aos 
de ~ndustria, á menor das entradas. 

Art. 1.382. O sacio preposto tí. administração pódc exigir 
<la socieoade, além do que por conta dclla despender, a imJ)or
tancia das obrigações em boa fé contrahidás na gerencia dos 
negocias sociaes e o valor dos pre.iuizos. que e lia lhe causar. 

Art. 1. 383, O sacio investido na administração por text.o 
expresso do contracto póde praticar, independentemente dos 
<Jutros, todos os actos, que não excederem os limites normaes 
della, uma. vez que proceda· sem dolo. . 

§ 1.• Os poderes, que exercer, serão irrevogaveis durante 
o prazo estabelecido, salvo causa legitima superveniente. 
. . § 2.• , Se :foram conferidos, . pot'~m. depois elo conLracto, 

serão revogaveis como os de simples mandato. 
Art. 1. 384. Se a àdministração se incumbir a dois ou mais 

socios, :não se lhes discriminando as funcções, nem declárando 
que só fimccionarão conjuntamente, cada· um de per si po
derá prat.icar todos os actos, .que na administração couberem . 

. Art. 1.385. . . . entende-se, a não haver convenção poste
. ;~:ior •. · gbrigatorio q cqncurso de todos, ainda auscritês,. oü iro...,_ 
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possibilitados, na occ3;si~o, ·de prestai-o, salvo nqs casos U!' • 
gentes, em que a om1ssuo ou tardanc;a das medidas pudesse 
oecasionu1· dumno i·rreparuveJ ou grave. 

Ar<t. 1. :38G. Em '!'alta de estipulações explicitas quanto ú 
gerencia social: 

I. Presume-se que cada socio tem o direito de administrar, 
e valido é o que fizer, ainda em relação aos associados que 
não consentiram, podendo, porém, qualquer destes oppO'r-se, 
antes de levado o acto a ei'feito. 

H. Cada sol! i o pôde sm·vir-~e das cousas pertencentes á 
sociedade, com tanto •CJUC lhes dê o seu destino, as não utilize 
contra o interesse social, nem tolha aos outros aproYeilal-a3 
nos limites do seu direito. · 

III. . . . necessarias á consewvação dos bens sociaes. 
IV. Nenhum 3ocio, ainda que lhe pareça vantajoso, póde, 

sem consentimento dos outros, fazer alteração nos immoveis 
da sociedade. . 

Art. 1 . :387. . • . não poderá obrigar os bens sociaes. 
APL J. :388. J>um associar um estranho ao seu quinhão 

social, não necessita o so<Cio do concurso dos outros; mas não 
póde, sem acquie;scencia delles, associai-o á sociedade. 

· · Art. 1. 389. O socio que recebeu por inteiro a sua parle 
em uma divida activa da sociedade será obrigado a coni'eril-a. 
se, por insolvencia do devedor, a sociedade Iião puder a·cabar 
de cobrai-a. 

Art. :f.. 390. Se as cousas, cujo rendimento constitue 'J 
ob,iecto da sociedade, não forem fungíveis, consistindo em 
corpos ·certos e determinados, o risco, que correrem, será p_or 
conta dos respectivos dolllOS. · · 

§ J." ... authenticos, por conta da soeieclade cor·rerão os 
riscos, a que estiverem expostas. 

§ 2.• Per.ecendo a· cousa de importanci.a d«!l.erminada nas 
teorrrios. do pa.ragrapho antecedente, ulLima parte, o dono sr5 
lhe poderá exigir o valor constante do inventar;io, ou balanço. 

Art; i. 39•2. Havendo communicacão de lucros illicitos, 
cada um dos socios terá de repOr o que recebeu do socio de
linquente, se. este fOr condemnado :ó: restituição. 

Art. ·1. 393. • .. conhecendo ou devendo conhecer-lhes a 
procedencia, incorre ein qumplicidade, e fica obrigado soli-
dariamente a restituir. . · . , 

. Art. L 394. . .. ·nas assembléas geraes, {lnde, salvo esti
p,ulação em contrario, sempre se deliberará por maioria de 
rvotos. 

DAS OBRIGAÇÕES DA SOCIEDADE E DOS SOC!OS PARA COM TERCEIROS 

:Árt. 1. 395. São dividas da sociedade as obrigações con
t.rahidas cunjuntrumente por tod()s os socios, ou por algum 
delles no exercício do mandato social. 

Art. 1. 3!16. Se ·o eabeditl social não cobrir as dividas da 
:;noiorillde, J')Or . cllcs reS'Poi:tCiérãó os ássociàdds nà propon:ão 
em que hou';vc;,rem ·de participar nas !J€:rdas sociaes. ·· . . ,. . 
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Par-agmpho unico. Se um dos sacias 1'0r insolvente, sua 
parte na divida serú na mesma ra~ão distribuída entre os 
outros. 

A1·t. 1. sns. . .. pelas d iviüas sociaes, nem os actos de 
um, •não autorizado, Ol)l'igam os outros, salvo redu•ndando em 
proveito ela sociedade. 

IM DI SSOI~Uç,\o DA SOCmDADE 

:ArL. 1.399. 
L .Pelo imvlcmenlo da conclivão, a que Joi subordinada 

a sua durabiliclndc, ou piJlo vencimento ... 
,H. .Pela oxtinccão do ea.pilal so.cial, ou seu desi':üque 

em CJutmticlade tamanlla. que impossibilite de continuar a so-
ciedade. · 

lfl. Pela eonsecucão do J'int social, ou· pela verii'icacão 
de sua inexequibilidade. 

IV . .Pot· 'l'alloneia, .inc;upacidade, ou ;morte de um dos 
so.ein~. , . . . 

V . .Pela reuuu1Jia ·ele qualquer delles, s·e a sociedade fôr 
Jc pt·azo indcLernünaclo. (cArt. 1.40.1.) 

VI. Pelo consenso unu:nime elos associados. 
A·rl. ·.1. 1~00. A proroga~'ão do prazo social só se prova 

por eseripto, nas mesmas eondi~.ões daquelle que o fixou. 
(Arts. 1.304 c L366.) 

Art. -'101. Se a sociedade se prorogar depois de ven
cido o prazo elo contracto, entender-se-1m que se constituiu 
de novo; se dentro no prazo, ter-se-lha por continuação da 
a·i:J·terior. · 

A1rt. 1~02. . .. com os herdeiros, ou só com os associados 
sobrevivas. Neste segundo caso, o herdeiro do -fallecido terá 
direito á partilha do .que houver, .qua;ndo elle falleceu, mas 
não participará nos lucros e perdas ulteriores, que não forem 
consequencia directa ele actos anteriores ao fallecimento. 

Art. 1. ~03. . .. cumprir-se-ha a estipulação, toda vez que 
se possa; m:is, sendo menor o herdeiro, será dissolvido, em 
relação a elle, o vinculo social, easo •O ,iuiz o determine. 

Art. I. "O". A .renuncia de um dos socios só dissolve a 
sociedade · (art. :l.3!'l9, n. V)~ quando feita de boa fé, cm tempo 
opportuno e, sendo possível, ·notifica-se aos socios dous :rnezes 
antes. · . 

Art. L -\05. · ... em commum; e haver-se-ha por .inop
portuna ... 

Art. 1 . "06. . .. de má fé. salvas as suas quotas na van
ta~em esp<Jrada. No segundo, a sociedade ... 

Art. 1 !t07. Subsiste ainda apôs a dissolução· da sociedade 
a responsabilidade .social para com ter.ce.iros,- pelas dividas que 
ll oúver contrahido. ·. · · 

Nüo ~e tendo estipulado a responsabi]jdac!e, solidaria dos 
socios\:para .. c.om terceiros, a. divida será distribuir.la P01' aqúelles, 
em partes proporcionaes ás s"\as entradas. · 
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Art. 1. .ws. Quando a socicdudn Li ver dut·ução 11rufixn, 
nenhum sacio lhe poderá cxigit· a dissollll;ão, antes de expi
rar o prazo social, se não provar algum dos casos do artigo 
1.399, ns. I a IV. 

Arf .. ·J. -100. . .. as rcg1·as da partilha ·entre herdeiros. 
(A•rts. L 780 e segs.) 

Pamgrapho unico. O soeio de Lndustria, porém, s6 ter:'L 
dircif.o a parLieipar nos I uct·os da socier.lmll!, sem responsabi
licladc nas suas JIC't'llas, salvo se o eoni!·ario SI'! estipulou uu 
eo·n.ti·acLo. 

lll\ •1'.\llCJml.\ ,\GHIC:Or.A 

. Art. 1.. HO. Dtt-srJ· a pat·t.:rJt'ia agrieolu, <1uanr.lo uma pessoa 
cede um predio rustico a outro, para ser por· esta cultivado, 
repartindo-se os · i'ructos entre as duas, na p1·opor,ção que 
estipularem. 

Art. L 411. O parceiro hwumbido da cultura não respon
derd. pelos encargos do ]media, se os não assumir.· 

Art. L·HZ. Os riscos de caso fortuitos, ou fo·rça maior, 
correrão em. commum contra o p1:oprictario e o parceiro. 

Art. 1 . H 3. A parceria não passa aos herdeiros dos con
trahetntes, excepto se estes deixarem adeantados os traba
lihos de cu!Lura, caso em que durará, quanto baste, para se 
ultimar a colheita. · 

Art. 1.41.4. Applicam-se a este contmeto as regras da lo
eação c!.~ predios rusticos. em tudo -o .que nesta secção não 
se achar regulado. 

Ar L. 1.1d5. A pa.rceria subsiste, quando o predio se aliena, 
ficando... · · · 

-
DA PARClmiA PECUARJA 

~\rt. 1.. HS .. o parceiro proprietario substituirá por ou
tros, no caso de evicção, os animaes evictos. 

Art. 1 .ld 9. Salvo convenção em eontrario, parceiro p.ro
prietario sofi'rer{t os pre,iuizos resultantes do ;caso fortuito, 
ou força maior. . · 

·Art. 1. 420. Ao p.roprietario caberá o proveito, que se 
obtenha dos animaes mortos, pertencentes ao. capital. 

Art. 1. 4.21. Salvo clausula em contrario, nenhum par
ceiro, sem licença do outro, poderá! dispôr do gado. 

Ar L. :L. 4.22. . .. correm por conta do parceiro tratador. 
Art. 1. 423. Applicam-se a este corntracto as regras do 

. de sociedade, no que não estiver regulado por convencão das 
partes e, em faltas della, pelo disposto nesta seccão. 
. IArt. 1. lt21L. Mediante acto entre vivos, ou de ultima von

tade, e titulo ·oneroso, ou gratuito, póde constituir-se, por 
tempo determinado, em beneficio proprio ou alheio, uma 1·enda 
ou prestacão periodi.ca, entregando-se certo capital, em immo
veis ou dinheiro, a pessoa, que se obrigue a satisfazei-a. · 



7{0 ANNAES DO sgNADO 

!A.rt. 1. -12G. Os bens .dados cm compensação da renda 
caem, desde a tradição, •no domínio da pessoa por que aquella 
se obrigou. . 

Art. 1. 427. Se o rendeiro, ou censuario, deixar de cum
prir a obrigaoão estipulada, poderú o credor da renda accio
nal-o, assim para que lhe pague as prestações .atrazadas, 
como para que lhe dê garantias das ... 

.Art.. 1.428, /ÜI credor adquire ·o direito á renda dia a 
dia, se a prcsta~~ão não houver de ser paga adeantada, no co
meço de cada um dos períodos prei'ixos. 

Art. 1. -129. . .. entendo-se .que os seus direitos são 
eguaes; e, salvo estipulação diversa, não adquirirão os sobre-
vivos direito á parle dos que morrerem. · 

Art. 1. 430. A renda constituída por titulo gratuito pó de. 
por acto do instituidor, J'icar isenta de todas as execuções 
pende.ntes e :futm;as. Esta isenção existe.... · 

Art. 1. 431. ... constitue direito real. .. 
·Art. 1. -132.. • •. mediante a paga de um premio a inde-

mnizar-lhe o prejuízo ... 
Ail:'t. 1.-433. Este contracto não obriga antes de reduzido 

a escripto, e considera-se perfeito ... 
A·rt. 1. 433: Em vez de « remette ao segurado~. diga-se: 

« entrega ao seg.u.rado. ~ . . 
Art .1 . 434. A apolice consignará os riscos assumidl)s, o 

·valor do objecto seguro, o premio devido ou pago pelo segu.,. 
rado e quaesquer outras estipulações, que no contracto se 
firmarem. 

Art. 1. 435. Em vez de «no que não, etc. ~. diga-se: 
« que mão contrariarem disposicões lcgaes. ~ 

Art. 1. 43G. Nullo sert'i este contracto, qurundo o risco, de 
que se occupa, se filiar a actos illicitos do segurado, do be.,. 
neficiado pelo seguro, ou dos rep:r:csentantes e prepostos, .quer. 
de um, cjuer do outro. · - .. 

Aort. 1.-137. Não se p6dc segurar uma cousa por mais do 
que valha, nem pelo seu todo mais de uma vez. E', todavia, 
licito ao segUrado acautelar, mediante novo seguro, o ris.co 
de fallencia ou insolvencia do segurador. (Art. · L439.). 

Art. 1.-138.. . .• o excesso do premio; e, provando· que o 
segurado obrou de mt'i fé, tert'i. · direifo a annullar ci seguro, 
~em restitu1cão do premio, nem prejuízo da accão penal que 
no caso couber. . . . . .. 

•Art. 1.439. . .. recusar o pagamento do ob.iecto seguro, 
· ou recobrar ·a· que por elle pagou, na parte· excedente ao seu 
valor real,· ai·nda que. . . ·. · · · 

!Airt. 1.440.A ~ida· e as fãêuldades humanas tambem se 
podem estimar como objecto seguravel, ·e segurar, no valor 
a,iustado, contra os riscos· possiveis, como o de morte invo
luntaria, inhabilitaoão para· trabalhai. ou outros semelhantes. 

Paragrapho unico. Considera-se morte voluntaria a rece
bida em duello, bem como- o suicídio premeditado por pessou 
em seu juizo. · · 
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rJos antecedentes. 
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• ... fixar o valor respecLivo ... sem prejuízo 

Ar L. 1. !>!12. • •• que Lenha tabella de premi os se pre-
suuw de eonformiclucle com ellu proposta e acceito. . . . 

Ar L. '1 .1113. . .•• são obrigados a guardar no contracto a 
mais eslriclu boa l't; u veracidade assim a respeito do objecto, 
como das cir·cumsLuncias e declarações a elle concernentes. 

cArt.. 1. M4 Se o segurado omiLLir, alterar ·OU figurar 
eircumstancias que poderiam Ler influído para a rejeioão da 
proposta ou para a estipualção de maior taxa de premio, 
perderá no primeiro caso ·O direito ao seguro e ao premio 
pago, e no SOb'Undo, indemnizará em dobr·o, const::ntindo o se
gurador, o valor elo premio que lhe Leria sido sobrado, se as 
suas declarações .fossem exactas. 

AI' L. 1. 4.45. Quando o segurado contracLa o seguro mediante 
procurador, iambem este se faz responsavel ao seguraclJQir 
pelas inexucLidües, ·ou lacunas, que possam in1'luir no con
tracto. 

Art. 1. .146. O segurador. que, ao tempo do contracto, sabe 
estar passado o risco, de que o segurado se· pretende cobrir, 
e, não obstante, expede a apolice, pagará em dobro o premio 
estipulado; 

Art. 1.447. 
Paragrapho unico. Quando no:mi:nativas, exararão as apo

lices o nome do segurador, ou do segurado e o do seu repre
sentante, se o houver, ou o do terceiro; em cujo nome se faz 
o seguro. · 

.Ar L. 1. MS. A apolice declarará tambem ... 
§ 1." Em falta de estipulação precisa, contar-se-ha o 

prazo de CODiformidade com O art: 130 .. 
· :§ 2.• A respeito de cousas qtie se destinem a trwnsporte 

de um paro. outro ponto, os riscos principiarão a correr, desdP. 
CJUe sejam récebiclos QlO primeiro togar e terminarão quando 
entregues ao destinntario, no segundo. 

DAS OBRIGAÇÕES DO SEGURAOO 
··'' o 
J' ~ ·~.:. •. -.~ .... .io ~-- " 

Art. 1. 449. . .. no acto de receber a apolice pagari'L .o 
segurado o premio, que estipulou. 

Art ·1.450. . .. independentemente de interpellação do 
segurador, se a apolice ou os estatutos não estabelecerem 
maior taxa. 

Art. 1. 4.51. Se o segurado vier a fallir, ou fOr declarado 
interdicto, estando em atrazo •nos premias, ou se atrazar após 
a in Lerdir:çiio, ou a ll'nllcncia, l'icar{L o' se'guraclor isento da res
p~msa~iljdacls polos riscos, se. n.. J!la~s~. ()!1 o .r.epresentante do 
mterdwto, ·nuo pagar antes do srmstro os prem1os atrazados ... 

Ao n.rt. 1. 451-. SiJppriJ11a-se ·o periodo fi.jlal: « Pq-
derá ... » · · · ' · 
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Art. 1. 4ú2 .. O facto de se não ter verificado o risco, em 
previsão do qual se fez o segur·o, não' exime o segurado a pagar 
o premio, que se esLipuJ.ou ... 

:Art. 1. A 53. Embora se hajam aggravado os J·iscos, além 
do ·que ora passivei antever no eonl.racLo, nem por isso, a não 
haver lflollrJ eJausu la expressa, terá direiLo o segurador a au
gmento uo premio. 

Art. 1. 454. Emquanto vigorar o contracto, o segurado 
abster-se-ha de tudo ... sob pena ele perder o direito ao se
guro. 

:Art. 1. 455. Sob a mesma pena, communicará ·O segurado 
ao segurador todo incidente, .que de qualquer modo possa 
aggravar o risco. 

tA.rt. H5G. No n.ppliear a dita pena, procederá o ,iuiz com 
e.q.u idade. atl.rml.anllo nas circumsLanc.ias reaes, c não em pro
babilidades infundadas, quanto (L aggrava,ção dos riscos. 

:A.'rt. L 4 57. . .. o segurado, logo que o saiba, communi
cal-o-ha ao segurador. 

Paragrapho Uln·ico. A omissão injustificada exonera o se
gurador, se este provar que. opportunamente avisado, lhe teria 
sido possivel evil.ar, ou at.tenuar, as cotisequencias do sinistro. 

Dc\'8 OBRIGAÇÕES DO SEGURADOR 

Art. 1. 459. Sempre se presumil~(L •não se ter obrigado o 
segurador a indemnizar pr~juizos resultantes de vicio intrín
seco á cousa segura . 

.Art. 1. 460. Quando a apolice limitar ou particularizar 
os riscos do seguro. não responderát por outros o segurador . 

.Art. 1. 461. Salvo, porém, expressa restricção na apolice, 
o risco do seguro comprehenderá todos os prejuízos resultantes 
ou consequentes, como sejam os estragos occasionados para 
evitar o sinistro, minoru•r o damno, ou salvar a cousa. 

Art. 1. -1.62. . .. a pagar pelo valor a,iustado a importan
cia de i-ndemnização. serm perder por isso o direito, ,que lhe 
asseguram os arts. 1.438 e 1.439. 

Art. 1.463. . .. 
'Paragrapho unico. Opera-se essa tra:nsmissão de pleno di

reito quanto á coisa hypothecada, ou penhorada, e, fóra desses 
casos, quando a police o não vedar. 

Art. 1. 464. . .. todos .os meios de defesa, que contra estr. 
lhe assistiriam.· 

Art. 1.465. Se o segurador f~llir antes de passado o risco ... 

DO SEGURO MqTUO 

!Airt. :1.. 46!6. Póde ajustar-se o seguro, pondo certo nu 
mero de segurados em commum entre si o pre.iuizo, que a 
qualquer de!les advenha do risco por todos -corrido. ·. 
. Em tal caso o conJunto dos segurados constitue a pessoa 
· .iuridica, a que pertencem as funcoões de segurador. 
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'Art. 1. 467. . .. os segurados contribuem com as quota~ 
nP.cesarias, . . . Set'lclo omisso,;, presume-se que a ta:xa elas 
quotas se cleterminarú segundo as contas do anno. 
.. :Airt. 1 .. iQS, Será permitticlo trumbem obr~gar a pren:ios 

flxos os segurados, ficando poJ.·,ém, estes adstrwtos, se a lm
porLancia. daquelle não cobri t' a dos riscos verificados, a co
tizarem'-se pela clifi'erenoa. 

Se, pelo contrar·io, a somma elos premias exceder do;; 
riscos veri:ficados, poderão os associados repartir entre si o 
excesso em dividenç!o, se não prei'eri·rem 1c.rear um fundo de 
reserva. 

A Pt. i. 4.69. . .. e os dividendos serão proporcionaes 
ás . .. 

A1•t. L 470. As quotas dos socios serão fixadas conforme 
o valor dos .I"espectivos segm·os, podendo-se tambem levar 
em conta riscos clifi'erentes, ... 

DO SEGUHO SOBRE 1\ VID/\ 
o 

Art.. 1.471. O seguro sobre :J, vida tem por objecto ga
rantir, mediante o premio annual que se ajustar, o pagamento 
de certa so:mma a determinada ou determinadas pessoas por 
morte do segu.rado, podendo estipular-se egualmente o pa
gamento dessa somma ao proprio segurado ou terceiro, se 
elle sobreviver ao prazo do seu contracto. · 

Qu:mdo a liquidação só deva operar-se por morte, o premio 
se póde ajustar por prazo limitado ou por toda a vida do 
segurado, sendo licito ás partes contractantes, durante a vi
gencia .do contracto, substituírem, de .commum ac.cõrdo, um 
plano nor outro, :feita a inclemnizacão de p·remios que a sub-
stituição exigir. • 

Art. 1. 4 72. 'Pó de uma pessoa i'azer o seguro, sobre a 
propria vida, ou sobre a de outrem, .iustificando, porém, neste 
ultimo caso, o proponente o seu interesse pela preservação 
daquelle que segura, sob pena de não valer o seguro, em se 
provando ser falso o motivo allegado. . . 

Art. 1. 473. Se o seguro não tiver por causa declarada a 
garantia de alguma obrigação, é licito ao segurado, em qual
quer tempo, substituir o seu beneficiaria e se:nclo a apolict> 
emittiê!a· á ordem, instituir o beneficiaria até por acto 'de 
ultima vontade. Em falta ele declaração neste caso, o seguro 
será pago aos herdeiros do segurado sem embargo de quaes
quer dispostcões •em ·contrario dos esta.tutos da companhia 
ou associação. 

Art. U7 4.- Redi.ia-se assim: «não se póde instituir ·be-
neficiaria pessoa, etc.» 

Art.. 1 . 4.7'5- Supprima-se. 
Arts. :U76 e 1.4.77- Supprimam-se. 
!A.trt. 1. 4. 78. . .. de modo que só ten1ha direito a elle o 

segurado, se ·chegar a certa edade, ou :ror vivo a certo tempo. 
Art. 1,t,7!), ••• ; mas níi.o se póde recobrar a quantia, 
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que volunLar·iamouto se pagou, 'salvo se foi g·anha por· dolo, 
ou se o pcrclenle é menor, ou i·nterdicto. 

A1·t. 1. .'t80. Não se póde exigir reembolso do que se cm
prestou pum jogo ou aposta, no at:Lo de apostar, ou .Joga1·. 

Art.. 1 . .'t81. 'São equiparados ao Jogo, submettendo-sc, 
como taes, ao disposto nos art·igos antecedentes, os contra
ctos,... c a cota<;.ão que elles estiverem no vencimento do 
ajuste. 

Art.. 1. .'t82. O sorteio, para dirimir· questões, ou dividir 
cousas communs, c·onsidorar-sc-ha sysLcma ele partilha, ou pro
cesso do transacção, conforme o :caso. 

Art. 1..'t83. Dá-se o contracto de fiança, quando uma 
pessoa se obriga por outra, pura com o seu credor, a satis:fazm· 
a obrigação, caso o devedor a não cumpra. · 

Art. 1.'t84. Se o fiador tiver .quem lhe abone a sol-vencia, 
ao ab"onador se upplicar.w o disposto, neste capitulo, sobre a 
fiwnça. · 

Art. 1.·1L85. A fi anca clar-se-ha por escripto ... 
Art. 1. 1.86. Póde-se estipular a fiança ainda sem con

sentimento do devedor. 
Art. 1..'t87. As dividas futuras podem ser objecto de fi

ança; mas o fiador, neste caso, não será demandado senão 
depois que se fizer certa e liquida a obrigação do principal 
devedoJ,>: 

Art. 1.489. 
Quando exceder o valor ela divida, ou fõr mais onerosa 

que ella, não valerá SCI!lão até ao limite da obrigar-ão afian-
cáda. · · · · · · · · • · 
· Art. i. 400. t.A'S obrigações nu lias não são suscepliveis elo 
fiança, excepto. . . · 
· Paragrapho unieo. Esta excepção não abrange o caso elo 
art. 1.259. (Art. 1.259.) · 

Art. 1. 491. Quando alguem houver de dar fiador, o credor 
não póde ser óbrigado a acceital-o, se não for pessoa ielonea, 
domiciliaàa ·no nnmicipio, onde tenha ele prestar n: fia1nría, 
e· senhora ele bens sufficientes para desempenhar a obrigaç[o. 

!Art. 1..492. Se o fiador se tornar insolvente, ou i·n·capâz, 
poderá o credor exigir que seja sul:Jstituicjo. · · · · · · 

DOS EFFEITOS DA FIANÇA 

Art. 1 . .'t93. 
l)aragrapho unico. . .. no mesmo município, livres c des-

embargados, quantos bastem pura salvar o debito: (Art. 1 .. 50G.1 
Art. 1. 494. Não ap.roveita · cstq beneficio ao :fi~çlor; ' 
I. 'Se elle o renunciou expressamente. 
II. Se se obrigou como principal pagador, •OU elevcclor 

soliclario. ·· · 
III. Se o devedor fôr i1nsolvente, ou fallido. 
Airt. 1. .'t95. A fiança conjuntamente prestada a um só 

débito por mais de uma pessoa, importa o compromis~o de 
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solidariedade ontr·o cllas, se delJlai·adarneuLe não se reserva
ram .o beneficio de divisão. 

Paragrapho 1;1nic·o. . .. pela parte que, cm proporção, lhe 
couber no pagamento . 

• >\.rt. i. 400. Pódc Lambem cada fiador taxar, no con
tracto, ... 

Art. i. 497. . .. ; mas só poderá demandar a cada um 
dos outros i'iado.res pela respectiva quota. 

Paragrapho unico. A parte do fiador insolv0n te ... menta .. . 
Art. '1.498. O devedor responde tarnbem ao fiador por .. .. 
Art. 1. 490. . .. e, não havendo taxa convencionada, aos 

juros legues da mora. 
Ar L. i. 500. Quando o credor, som justa causa, demorar 

a execução iniciada :contra o devedor. poderá o fiador. ou .o 
abonador (arL. J. !181·). promoYcr·-lhe' o andamento. 

!Ar,t. L 502. O fiador poderá exonerar-se da fiança, 
que ... ao acto amigavcl, ou á sentença, po.r que for exone
rado. 

Art. 1. 503. A obrigacão do fiador passa-lhe aos herdei
ros; mas a responsabilidade da fia;nça se limita ao tempo de
corrido até á morte do fiador, c não póde ultrapassar as 
forças da !herança. · · 

DA EXTINC()ÃO D.\ FIANÇA 

Art. 1. 505. tO fiador ainda .que solidaria com o pri•ncip(l.l 
devedor (arts. 1:-194 c 1.-195), ficará desobrigado: 

I. Se, sem consentimento seu, o credor conceder moratoria 
ao devedor. · · 

III. ·Se o credor, em pagamento da divida, acceitar ami,.. 
gavelmente do devedor objecto diverso· do que este era obri
gado a lhe dar, ainda -que depois venha a perdei-o por evicção. . . . . . . . . 

•:~rt. L. 500. Se, feila a· nomea(;ão nas condiçúes do artiqo 
1.493, paragrapho uniéo," o devédor, retarda.ndo-se a execucão, 
cair cm insolvencia, fica~á exonerado o fiador, prov:lindo que 
os· bens por elle indicados eram, ao tempo da penhora. suffi-
cientes para a solução da divida afiançada. · · 

Das obrigações por declaração u,nilater!ll da vontade 

Art. 1. 509. Ao portador de boa fé o subscriptor, ou o 
emissor, não poderá oppõr outra defesa. além c]a que assente 
em nullidacle interna ou externa do titulo, "ou cm direito pes
soal ao emissor; ou" subscriptcir, contra o portador. 

· Art. 1.510. O subscriptor ou emissor nãci será obrii;acl() 
a pagar senão á ·vista do· titulo, salvo se este fõr declarado 
nullo. . 

Art. 1 .'5>11. A pessoa injustamente desapqssada de títulos 
ao portador, só mediante intcrvcncüo judicial poderá impedir 
que ao illegitimo detentor se pague a importancia do. capital, 
ou seu interess13. 
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Se, citado o detentor desses titulas, .não forem apresen
tados em tres armos dessa data, poderá o Juiz declarai-os ca
ducos, ordenando ao devedor que lavre .outros, em substituição 
dos reclamados. 

Art. 1. 5:12. E' nu !lo o titulo, em que o signatario, ou 
emissor, se obrigue, sem autorização de lei :l'ederal, a pagar 
ao portador• quanlia cerla em cl.in!Jciro. 

P.uragrapllo unico. Esta disposi()iío ... a;; quaes continua1'ÜO 
a ser regidas por lei especial. · 

Ar L. 1. 512. Passe a 1. 513 e este tí·quelle. 
:Ar L. 1. 513. Se .o titulo, com o nome ·elo .credor, trouxer 

a clausula de poder ser paga a prestação ao po·rtador, embol
sando a este, o devedor exonerar-so-á validam ente; mas podertí 
exigir-lhe qw>. .iusti:l'iquc o seu direito, ou· preste ·caucão. 

Ar L. 1. 514. Aquelle que, ·por annuncios publieos, se com
pr.omettcr a rcr:ompensar, ou gTaLificar, a quem preencha certa 
condição, ou desempenhe certo serviço, contra~ ·obrigação ·de 
fazer o promettido. · . · 

Art. 1. 5:l5. Quem .quer que, nos termos do artigo ante
cedente, fizer o dito servic-o, ou satisfizer a dita condição, 
ainda que não pelo interesse da promessa, poderá exigir a 
recompensa estipulada. . 

Art. 1.516 .... póde o promittente revogar a promessa, 
com tanto que .. . 

Se, porém, houver assignado prazo á execução da tarefa, 
entender-se-ha que renuncia ao arbitrio de retirar, durante 
elle, a offerta. 

Art. 1.·517. Se o acto contemplado na promessa fór pra
ticado por mais ele um. individuo, terú direito t'i recompensa .o 
que primeiro o executou. 

§ 1. • Sendo simultanea a execução, a cada um tocará um 
quinhão igual na recompensa. . 

§ 2." Si esta niLo fôr aivisivel, coni'erir-se-ba por sorteio. 
ArL. 1..5-LS. Nos concursos que se abrirem com promessa 

publica de reüompensas, é condição essencial, para valerem, 
a i'ixacã.o de um prazo; übservando-se, porém,· além .deste, os . 
• seguintes requisitos: 

§ 1. o A decisão da pessoa nomeada, nos annuncios, como 
juiz obriga os interessados. 

§ 2. o Em falta da pessoa designada para ,iulgar .o merito 
dos trabalhos, que se apresentarem, entender-se-ha que o pro·
mittente se reservou essa i'uncção. 

Art. 1.519. As obras premiadas, nos ·concursos de que 
trata o artigo anterior, só ficarão pertencendo ao promittente, 
se tal clausula estipular .na publicação da promessa. 

Das obrigações por actos illicitos 

Art. '1. 520.. . .. : c, se tiver mais' de um :mtor a o:ffensa, 
todos re>;ponderão sol idnriamente pela repm·acão. 
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Par·agrup!Jo u.nieo. . .. -os eumplicos o as pessoas desi
gnadas no art. 1.523. 

Art. 1. 521. ... n. II, não Luve culpa do perigo, assistir
lhe-1m direito tL indemnizal'fio do projuizo, que sofl'reu. 

Art. 1. 522. Se o perigo occorr·er por culpa de terceiro, 
contra este Jica!'ú com ac(!ão regr·essiva, no caso do art. 164, 
n. II, o auto.r do damno, para haver a importancia, que tiver 
rasarei do ao clono da -cousa. 

Paragrapho unico. . .. ·wquelle em defesa ·de .quem ISO 
damnii'icou a cousa. (Art. 16.1, n. II.) 

Art. 1.523. 
III. ... do trabalho que lhes competir, ou por occasmo 

deli o. (Art. 1. 524.) 
· V. Os que gratuitamente houverem participado dos pro

duetos do crime até a concurrente quantia. 
Art. i. 524. ·A responsabilidade estabelecida no artigo an

tecedente, n. III, abrange as pessoas jurídicas, que exercerem 
exploração industrial. . 
· Art. 1. 525. Exceptuadas as do art. 1. 523, n. •V, não ·serão 

responsaveis as pessoas enumeradas nesse e no art. i. 5<24, 
provando que empregaram, por si, .ou seus representantes, 
toda a diligencia e precaução necessarias, para evitar o damn.o. 

Ar L. 1. 526. O· .que resarcir o clamno causado por outrem, 
<>e este não for clescenclen te seu, pó de rehaver, daquelle por 
quem .pagou, o que houver pago. 

Art. 1. 527. . .. sobre a existencia do facto, ·OU .quem seja 
o seu autor ... 

Art. 1. 528 ..... e:-.1cepto nos casos em que este c o digo ex
cluir. 

Art. 1. 520. O dono ou detentor do animal resarcirá .o 
damno por este causado, se não provar: 

L Que ·O guardava e vigiava com o cuida·do preciso; 
II. Que o animal foi provocado .por ·outro; 
nr. 'Que houve imprudenr~ia do otiendido; 
LV. Qw~ o facto resultou de. ,;aso Jortuito, ou forç'a maior .. 
Art. i. 530. O dono do eclificio ou construcção responde ... , 

se esta provier da falta de reparos, cuja necessidade fosse 
manifesta. 

Art. 1. 531. Aquelle que habitar· uma casa, ou parte della 
responde pelo damno proveniente das cousas que della ca..: 
h irem ou forem lançadas em Jogar indevido. . 

· Art. 1. ·3:32. O credor que demandar o devedor antes de 
v•mcida a divida, fóra dos casos em .qu(e a lei o permitta, fi
Ciarli obrigado a i"S!WJ'ar o tempo, que faltava para o venci-· 
mento, a descontar .. . 

j\rt. J.f.i33 .... ficarü obrigado a pagar ao dcvedm·; no 
primiJ!I'O e aso, o .dohr.o do Cft!e. houver cobrado e, .no segundo, 
u c:lftllvalt·:ni.H do ·rJllf' lhe exJgn·. salvo ~o, pur llw e~Lal' prc
~t.:ril>Lo o direito, clecah ir da accão. 
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Ar L. 1. 531;. Não se applicarão as penas dos arts. 1. 532 
c J. 53:3, quando o autor desistir da acção antes de contestada 
a lide. 

Da liquidação das obrigações 

Art. 1 ;G37. Se o devedor não puder cumprir a prestação 
,'na especie ajustada, subs~ituir-se-ha pelo seu valor, em moeda 
corrente, no lngar onde se execute a obrigação. 

•Art. '1. 538. A' execução judicial das obrigações de fazer, 
ou não :l'azcr, e, em geral. ú inclemniza~~ão de perdas e d::mmos 
preceder(t a liquielacão do valor respectivo, toda vez que o 
não fixe a lei, ou a convenção das partes. . · 

Art. '1.539 .... não cumprida, que tenha valor oJficial no 
Jogar ela execução, Linnilr-se-ha a meio termo do preço, ou 
da taxa, enLi'e a data do vencimento e a do pagamento, addi
cionanclo-lhe os juros da mora. 

~ J." Nos demais casos ... 
§ 2. • C oh tam..:se os júros da mora, nas obt·iga~~ões illi

quidas, desde a citação inicial. 
Ad. 1.5-10 . 

. I. No pagamento das despezas com o tratamento do fal
lecido, seu funeral e o luto da familia. 

,Art. 1. 5H. . .. indemnizará o offenscir ao .offeridido as 
despezas do tratamento e os lucros cessantes r.l.té ao fim da 
convalescença, além de lhe pagar a importancia da multa no· 
grão médio da pena criminal correspondente. 

§ 2. • ... ou viuva, ainda capaz de casar, a indemnização 
consistirá em dotai-a, segundo as posses do offensor, as cir
cumstancias do offendido e a gravidade do defeito. 

Art. 1. 5-12. Se da offensa resultar defeito, pelo .qual o 
offendiclo não possa exercer o seu offici<l ou profissão, ou se 
lhe diminua o. valor do trabalho, a. indemnização, além das 
despezas elo tratamento e lucros cessantes até ao fim da ·con
valeseenç.a, inqluirú uma pensii.o correspondente á importancia 
elo trabalho, para que se inhabilitou ou da depreciação que 
elle soffreu. 

Art. -1. 51t3. . .. em ·que a morte ou lesã-o resulte de acto 
considerado crime justificavel, se não fo·i perpetrado pelo 
offensor em repulsa de aggressão .do offendido. 

Art. i. 544. Havendo usurpação ou esbulho do alheio, a 
indemnizac:.ão consistirá em se restituir a cousa. mas o val-or 
das suas deteriorações, ou, faltando ella, em se embolsar o 
seu eq)Jivalente ao preJudicado. (~<\rt. 1.546.) 

Art. 1. 545. . .. em poder de terceiro, este será obrigado 
a entregai-a, correndo a indemnização pelos bens do delin
quente. · 

Art. 1. 5.\6. Par:i se· restituir ·O equivalente, quando não 
exista a propr:ia -cousa (art. 1. 544), estimar.-se-ha ella pelo seu 
preço {)rdinario e pelo de affeição, cointanto. que este não so 
).IVantaj e áquelle. · 
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Art. i. Gn. Além dos jUl'os ordinarios, contados propor
cionalmente ao valor do damno e desde o tempo do crime, 
l.lOmprehcni.Ie a satisfação os juros compostos. 

Ar L. L 5.\8. . •. a satisfazer o damno, sempre .que da im
prudoncia, negligencia, ou imperícia, em actos proi'issionaes, 
resullar morte, inhabiliia()ão de servir, ou ferimento. 

_·\rt. 1 .•550. . .. Que deli as resulte ao ol'i'endido. 
Paragrapho uni c o. Se este não puder provar prejuízo ma

terial, pagar-lhe-ha o oJJensor o dobro da multa no grúo 
maximo da pena criminal respectiva. (Art. 1. 553.) 

•Art. :l. 551. A mulher ag-gravada em sua honra tem direito 
a exigir elo ol'fensor, ... ã condição e estado da offendida.: 

T. Se, virgem e menor, fõr deflorada. 
II. Se, mulher honesta, fõr ... 
Ar L. 1. 552. Nos demais crimes de violencia sexual, ou 

ultraje ao pudor, arhit.rar-se-ha judicialmente a indemniza()ão. 
Art. i . 554. Consideram-se ofi'ensivos da liberdade ·pessoal 

(art. 1. 553) : · 
II. A prisão por queixa ou denuncia falsa e de mú fé; 
III. A prisão illcgal. (Art. 1. 555.) 
Art. L 555. No ·caso do artigo antecedente, n. !III, só a 

autoridade, ·que ordenou a prisão, é obrigada a rcsarcir o 
damno. 

Art. 1. 556. . .. neste capitulo se fixará por arbitramento 
a indemnização. 

Do concurso dos credores 

DAS PREFEREN'CIAS E PRIVII.EGIOS CREDITORIOS 

~-\rt. 1. 557. Procede-se ao concurso dos credores; toda 
vez que as dividas excedam á importancia dos bens do devedor. 

Art. 1. 558. . .. p6de versar, quer sobre a preferencia 
entre elles disputada, quer sobre a nullidade, simular;.ão, fraude, 
ou falsidade das dividas e contractos. 

Art. 1. 550. Niío havendo titulo legal á preferencia, teri1o 
os credores igual direito sobre os bens elo. devedor commum. 

Art. 1. 560. iOs titulas legaes de preferencia são os pri
vilegias e os dire.itos reaes. 

Art. 1. 561. Conservam seus respectivas direitos os cre
dores, hypothccarios ou privilegiados: 

I. Sobre o preço do seguro da cousa gravada •Com hypo
theca ou privilegio, ou sobre a indemnização devida, havendo 
responsavel pela perda ou damnificacão da cousa . 

. U .. Sobre o valor ela indemnização, se a cousa obrigada 
a hypotheca ou privilegio for desapropriada, ou submettida 
a servidão. legal. . · 

Art. :l: 563. pepois das palavras: «a~ pessoal de qual
quer espec1 e~. cllga-so: «salvo a ex,cepçao estabelecido. na 
::;ogunda parto do ar· L. 764. · · 
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Art. 1. 5ii!t .... penh-ot· e mais direitos. r,caes (at·t. üjO)', 
determinat·-se-hn de conformidade com o ·dJsp.osto 110 hvro 
antecedente. . . 1 Art. t. 5ü5. . .. llaverú entre elles ratew, proporcJOJJa 
ao valor elos. . . . . . 

o art. 1. 5GG t•edi···a-se assim: «-os IH'IVtlegws __. exce-
' o ' t ~.' ptuaclo o de que· trata a segunda parte do ar·. 1G·t- se l'e-

1'erem só mente». O mais como está. 
·Art. 1. 567. U)o preco do immovel hypothecado, porém, 

serú.ci deduzidas as custas ,judiciarias ele sua execucão. b.em 
c-omo as despezas de conservafJãO com ellc feitas por tercetrp, 
mediante consenso elo devedor e do credor, clepots de eonstt-
tuida ·a hypotheca. . 

Art. 1. 5GS. O privilegio especial só comprehende -os bens 
su.i e i tos, por expressa disposição ele lei, ao pagam e~ to do· cre
dito, .que elle favorece, e o geral, tod(IS os bens nao ... 

Art. 1. 569. 'fem privilegio especial: 
I. Sobre a cousa arrecadada e liquidada, o credor de 

cuslas e 'despezas judiciaes Jeitas com a arrecadacão e liqui
dação; 

II. Sobre a cousa salvada, o credor por despezas de sal-
vamento; . 

rrr. Sobre a cousa benefidada, o ·credor por bemfeitorias 
necessarias -ou uteis; . 

IV. Sobre os predios rusticos ou urbanos, fabricas, offi
cinas, ou quaesquer outras construccões, o -credor de materiaes, 
dinheiro, ou serviços para a sua edificação, recon~truccão, .ou 
melhoramento; 

V. Sobre -os fructos agrícolas, os credores por sementes, 
instrumentos e· se.rviços ú -cultura, .ou á coJ.heita: 

.VI Sobre as alfaias e utensis ;cJe uso domestico, nos pre-· 
dios rusticos ou urbanos, os ·credores de alugueis, qua.nto ás 
prestacões do anno •Corrente e do antetrior; . 

VIII. Sobre os exemrplares da obra existente na massa 
do editor, o autor della, ou seus legítimos representantes, pelo 
credito fundado contra aquelle no. contracto de edicão. 

Art. '1. 570. Cessa o privilegio estabelecido no artigo an.:. 
tecedente, n. V, desde que os fructos ... 

Art. :L. 571 .. Havendo, a um tempo, credo.res com direit-o 
ao priviiegio do art .. 1.15u0, n. ]II, e ao desse artigo, n. IV, 
applicar-se-lhes-,ha o diSI)osto no art. :L. 565. 

Art. 1. 572. Gosam de privilegio geral, na ordem seguinte, 
sobre os bens do devedor: 

I. O credito por despezas do seu funeral. feito sem pompa, 
segundo a condição do finado e o costume do Jogar; 

II. IOi C!'edito. POf cu~stas .iudiciaes, 01.1 por . despezas com 
a arrecadacao e hqmdaca.o da massa; 

III. O credito por despezas com .o luto do conjuge sobre
vivo e dos filhos .do- devedor fallecido, se forem moderadas; 

TV. O m·edif.o pol' desnezas com a doenr,;a, de que fallcccu 
o cleveclor, no semestre anterior á sua mo-rte; 

' 
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V. O et•edil~o pelo~ ga.;;;los ,uecessa!'ios ú manLenr;u 'doi 
devedor J'ullel.:ido e sua familia no t.l'imesLre anterior ao Jallu
r~iiJ:e,1to; 

VI. o credito pelos impostos .... : . 
VII. O credito pela r·ctl'ilmição dos creados e mar~ pesso~s 

elo ;;:r:rvir;.o dorneslir:o elo cleveciOl·, nos seus .derradeu·os se1s 
IIIUZeS ele Yida. . 

:\ rl. :l. 37:3. :\'a remunemção do arl. L 572, n. V II, se 
i:u:lur: a elos mestres que, clm·ante o mesmo período, en8inaram 
aos (l(•suend•;tlles mcuor·cs elo clevedot·. 

DO DIREITO DAS SUCCESSõES 

Da successão em geral 

Ao al'l. 1..575. Substitua-se pelo seg-uintu: 
·:\1:t. J .575. ,\berta a successão, o domínio e pos~e da 

herança Lransmillcrn-se, desde logo, aos het·deiros legilimos 
·e lestarncntarios . 

.:-\rts. :L. 577 e L 578. Supprimarn-se. 
Art. 1.579. Supprima-se a I" parte. :\ 2", rr;di.ia-se assim: 

«Quando houver herdeiro llCcessario, o testador só. poderú. 
dispür da metade da her·ança ». 

Al't. :1 . 580. . .. da suct:essão, que se regulat·á conforme 
a lei então em Yigor. 

Ar L. 1. fi82. 
(Trau,;fel'ido para o logat· do art. 1. 575, cuja suppressãr> 

se propõe.) . 
Art. 1.. 583. Ao con,juge sobreviyente, no casamento riot• 

communhão de bens, cabe continuar, até á partilha, na posse 
da herao<.ia com o cargo de cabe~~a do casal. . 

§ 1.." Se, porr~m. o conjugo sobrevivo for a mulher, ser{~ 
m istr~r. para isso, que estivesse Yivendo com o marido ao tempo 
de sua morte.· 

S 2~" ... e na administraÇão dos bens. Enll·e ·co-herdeiros 
a prefeJ·encia se graduará pela idoneidade. 

:Art.. I . 5R1. Sendo chamadas simultaneamente a uma he
l':ltH~a varias pessoas, set·ú indivisivr.! o seu d•ireito, quanto ú. 
posse e ao clominio •. até se ultimar a PUil'tilha. 

Parag-t·apho unwo. Qualctuer dos co-herdeiros póde re
clamar· a universalidade da herança ao terceiro, que indevi
damente a po~~ua. não po~Jet~do este oppor-Ihe em excepcão o 

. caraetN' vat·eral do seu rln•ett.o nos bens da successão. 
·Ar!.: l . 58 :i. . .. 

. § 1:" J~'. expressa; a at.:et!ilação, quandu se faca .por de
clarar,.ão cscnpta; tacll.a, quando l'csnlte rlc acf.o.s ~~~ com o 
t~at·alltm· de ilt'J'dcirn~ eornpntivcis. 

§ :? . " l\'ão t•xprimem aceeitacão da l!eJ·~u!l:a os actos offi
c.iu::;o~. como o J'uner'H·I do finado. os nwt·ameJJl;; eonset'\'Ulorios 
ou uti· de :u:lmini~l!·ucão e guar:da (utel·ina. ' 

Vol, VIII JS 
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Al'L. l.::ít:li. Suh~Lil.ua-~t· put· ••,.;[!:: 

Não importa igualrnenLe acwitac;.ilo a ce~silo gral:uiLa, Pl,ll'O. 
e simples, do. herança, aos. demais. co-herdOJros .. 

Art. 1. 587. Nilo se pode accelLa.r ou renuncm~· a herança 
cm parte, sob condição, on a ~ermo; mas o l~ercleJro, a. quem 
se testaram legados púdc acccital-os, renunCiando a herança, 
ou, acccitando-a, repudiai-os. . 

Art. 1. 588. O inLcrcssado em que o herclcn:o c~eclarc se 
accciLa, ou não,· a heran()a, podcrú, vinte dias dCPÇ!ÍS cl6 !!borLa. 
a successão, rcquct·cr ao juiz prazo razonycl, nao m!liOr ele 
trinta dias, para, dentro ncllc, se pr~nunc1ar o herd01ro, sob 
pena de se haver a herm~oa. por a•cccll.a. . 

Art. 1. 58!J. . . . o cln·clLo ele U;ccellar passa-lhe nos 'her
deiros, n. menos que se trate ele instituição a-dstrictn a uma 
condição suspensiva, ainda .não verificada. 

Art. 1. 5!JO. Ou anelo .o herdeiro pre,iuclicar os seus cre
dores, renunciando- a lterun~~a, poderão elles, com autol'ização 
do juiz, acceiLal-a em nome elo renunciante. 

~\rt. 1. 5!J1. . .. Incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, 
salvo se existir inventario, que a escuse, demonstrando o valor 
dos bens herdados. 

Art. :r. 5D.l. Accrescente-sc no final: «Se os credores :Lc
ceitarem a avaliação». 

Art. 1. 5!J2. Ninguem púclc sue ceder, representando her-
deiro renúnciante ... · · · 

Art. 1. 5!J3. . .. a parte do renunciante accrcsce ú elos 
outros herdeiros ela mesma classe, e, sendo elle o unico desta, 
devolve-se aos ele subsequente. 

Emenda ao art. 1. 5%. Substitua-se o art. 1. 504 pelo 
seguinte: 

«E' retractnvel a renuncia ·quando proveniente ele vio
lencia, erro ou dólo, ouvidos os interessados. A acccitação 
pódc retratar-se, se não resultar prejuízo a -credores, sendo 
li.cito a estes, no caso contrario, reclamar a providencia refc-
irrda no art» 1 . 500 '. · · 

III. Se, cm qualquer elos 'casos ])revistos nos dous numcros 
:mtccerlcntcs, nil.o houver collateral successivel. 

ry. Se, v2rificnda alguma das hypotheses dos trcs numeras 
nntcrwres, .nao houver· tcstamcnte~iro nomeado o IIl;omcado 
11ão existir, ou não aéccilar a testamentaria. (Art. 1. 777.) 

Art. 1.597 ... · ... não apparecerem herdeiros. . 
Parag!•apho unico. Esta declm:ação não se farú senão um 

a uno depOJsdc concluido o inventario. 
Emenda ao art. 1.598. Redija-se deste modo:· 

«·A ~cclarac.ão da vacancia da heranr.a niio prn.iuclicar:i 
os. herdc1ros que legalmente se habilit:nem, mas, rl.=•eonidns 
trmto. _ annos ela abertura da. successão, os bens arrecadados 
passarao. ao qomini<? do Esl:a9o, ou ao Districto Federal, se 
o ';lc _cu.111.ç tJve~ s1do domJCJ)iado na.s respectivas circum
:;crit1f.:oC'~, ou· se 1ncorporariío no domínio da Uuiiín, su Q.-do-
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micilio tiver sido em LerL'iLorio não perLenlJente a qualquer 
deli as.» 

Art. 1. G99. São exduidos da sulJcessüo (arts. 1. 713, n. IV 
e 1.7/tS-1.752) os herdeiros, ou legalarios: 

I. Que houverem sido autores ou cumpli·ces ... 
II. Que a awusaram lJalumniosamente em juizo, ou in

col'L'cram em crime contra a sua llorn·a. 
ITI. Que, por violencia ou fraude, a inhibiram de livre

mente dispur elos seus bens em testamento ou codi.cillo, ou 
lhe obstaram a exelJuçüo dos actos de u!Lima vontade. 

•Ar-t. 1 .. 600. A exclusão do herdeiro,. ou legaLario, em 
qualq'uer desses casos ele indignidade, será declarada por ser
tença, em acção ordinaria, movida por quem tenha interesse 
na successão. 

ln·L. •1. .liOJ. O individuo incurso em aclos que determinem 
a exelusiío ela lreranoa (m:t. 1.599), a ella serú, não obstante, 
allrniLLldo, se a JH!ssoa ol'f'endida,. lJU.io het·deiro elle i'ôr, assim 
o resolveu por acto au Lhenl.it:o, ou LesLarnenLo. 

ArL. :1.. GO~ .... ·que elos bcms da heranc.a houver perce
bido. 

Ar L. :L. 603. São pesso:.ws .os effeilos .c] a exclusão. Os des
cendentes elo herdeiro mwluido SUf~cedem, como se elle morto 
fosse. (Ar L 1. 60G.) 

•Art. 1. 60~ . . .. legalmente praticados pelo herdeiro ex
cluído; mas aos coherdeiros subsiste, quando prejudicados, o 
direito a demandar-lhes perdas e damnos. 

Art. 1. G05. . .. e cobrar os creditas, que lhe assistam 
contra a her·ança. · 

Art. 1. 606. O exclu ido da successã·o não terá direito ao 
usofrucLo e á administração dos bens, que a seus filhos cou
berem na herança (art. 1. 603), -ou á. successão eventual desses 
bens. · 

Da snccessão legitima • I 

:.:\t·t. 1. G07. A successão legitima defere-.se na ordem se-
guinte: 

Emenda ao ar.[,. J. 607- Ao numero V- onde se diz: 
A' Un i:1o ou aos Estados-· diga-se: 
.. Aos Estados, ao Districto Federal ou ú Unillo :.>. 
:Art. 1.•609. Para os et'feitos da sulccessão aos filhos legí

timos se equiparam os legitimados ... 
§ 1. • Havendo filho legitimo, ou legitimado, só a metade 

do que a este cúuber em herança terá direito o filho natural 
reconhecido na constancia elo casamento. 

· § 2." Ao filho adoptivo, se concorrer com legítimos, su
pervenienLes. á adop. ção (art. 37r5), tocará s6merite meü1.de da 
heranr.a 'cab1vel a cada um destes .. 
• :\.i·t. !. n l:!.. Havendo igtin-lclade em gr:ío e -diversidáde 
crn linlra, a IJt'r·a;11;a pn1·lir·-8e-ha rnll'l.'. a~ duas .liuhns meio 
pelo ,,,rio. · .. ' ... 

' 
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:\t·L. 1 .lil::l'. Fallt:tJtJ!Idn se1n Lll'Sllt;ttdentJia u l'illw mlopLivn, 
se lhe soiH·cviverem os ]mes tJ o ndopianle, úquelles Loem'ít 
por inLeiL·o a heJ•anva. · . · 

Pa1·agTapho unieo. ·Em 'l'ulLa elo:,; paes, embora ha.JU outros 
aslJenclenLPs, rlevolve-sc a lter•ant;.a ao adopla!J~(J. . . . . 

·ArL. J. GJI,. Quando o descendente illegtLJmo L1Vül' clJJ.:Clto 
;í !'<U~~ecssiio elo asecndenLt:, h;tvct·ú clireilo o ascendente JJle
gitinio ú successão do doseencleuLe. 

:\J·L. J .li'15. Na fulln de descendentes· ou asceuclentes, serít 
clel't~t·icla a sucrJcssiiü' ao eon,iuge .sobrevivente se ao tempo ela 
mot'Le do oul.t.'O não estavam ·clesqu~tados. . · 

1\ t'L. ·i .liHi. Se nfto houve!' ,con,Juge soln·evlvenLe, :Ou elle 
i tWOt'I'Cl' na inmlJÚwidade do a1·L. ·.1 .• li.1E{ serão llhnmados :;. 
Rllt:eeclrr os colli1tet·ues nLt; o sexto gJ•úo. 

At•l. 1 .li 18 •••• hel'clarú metade 'Clo que cada um claquellns 
het'UUI'. 

:\t·L. LO I!). ... a p:u·lc .que caberia ao pae, ou 'ii mãe, se 
VÍV1.1$8('.!11, 
'ltt:t·dnt•i'ío em pat•lt~s iguues cnLt.·e si o5 unilaleraes . 

.-\t·L. J.li2J. 
§ I. n t\e s(J ·l!OlWOlTül'Cm il hel'illH:a :l'ilhos de irmi'íos J'al

leci(]os, hcrdat·i'ío po-r cabeçiL 
~ :3." Se Lodos forem J'ilhos de irmi'íos germanos, ou todos 

de it;rnãos unilaleraes, herdaei'ío todos por igual. 
·Bmcnda ao arf,. :I .. G23. Redi,ia-sc ·assim: 
«Não sohrcvivenclo conjuge, nem pal't:J>n.te algum sucr;es

sivel, ou lendo ellPs l'f'mmcindu ~~ herança, esta se devolve ao 
E~tõl.clo, ao DisLricto 'Federal, si o rlc cu,iu.s tiver sido domi ... 
cil i ado nas 1'éspectivas cireumscripr:ões, ou :í União, si tiver 
$irln domiciliado em tenitorio não incorporado a L']!Ua!quer 
de lias.» 

DO DIHWTO DE REPJU>Sl~TAÇ,\0 

;,\r L. I . G2L ... quando a lei chama certos paren los do 
falleei.do a suet:cder em todos os direitos, em que elle succc
dür.ia, ~c vivesse. · 

Ar!.. :1. ô21>. • •• mas nunca na ascendente. 
Ar!.. l. 62G. . .. quando com irmão dês te c01llCorrel'em. 
Art. l.G:?S •... do representado pa.rLir-se-ha por igual 

entre os J·epresen tn.n tes. . . 
. \J•t. l. G:?9. •O renunciante ú heranra de uma l)e;;soa JJO-d . • era. . .. ~ 

Da successão testamentaria · 

:Arl,. ·I. G30. . .. algucm, de -conformidade com a lei, dis
põr., no todo ou cm parte, -d0 :ffiU patrimonio, para depois da 
stla morte. 

'· 

Art. I .'681. ·:\o n. r, diga-se: «Aos menores do 16 annos~~. 
lll. O~ que, ao te~tar, não e~tejam em 'seu perfeito juizo.·.: 

• 
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r;v. Os suJ•uos-mudos, que não puderem manifestar a su:1 
.vont.ade. 

Ar L. 1 . G:32. Supprima-sn. · 
Ar·t. 1 .fi3:J. A inrmp:widaclr surcrvrnirnte não iJwrtlída 

o testamento l'l'l'ieuz, uem o t.r•slanwnlo dn in1~apa:t. sr• yalílla 
eom a :mpet·vonieneia ela capacidade. 

·,\ri,. L. !i3G. Não se adrni LLem ouw·os t~stamentos espn
ciaes. alr:Orn dos 1•ontompludos ncstn codigo, al'ts. LGli:1 a 1.G70 . 

. -\rt. :l.li:37. Os agentes eonsularc·s brar.ilcir•os poclierãü 
S<H'Vit· de ol't'ic;iacs publicos na celebração e ... estran:;cirD, 
gum·claclo o .que este L~ocligo lll'cscreve. 

no 'l'EfiT,\:ImN'l'() PTJBr.TCO 

A rt. 'L • G38. 
'f. Que seja es1.1ripLo por oJ'l'icial publico cm seu livro de 

notas, ele ae.cô1·do c;om o dicLado ou as declaraf'.ões do testaclm· 
em presença de cinco testemunhas. 

II. Que as t.eslemunhas assistam a todo o acto. 
TTI. .... ou pelo testador, sr~ o quize1', na presença destas 

e do ol'ficial. 
Parag1·apho unir: o. ,\s drelara<;ões do lesladiQr se1·ão feitas 

na língua nacional. . 
Art. J.G:'l() .... o ofl'ieial assim o clcdarad, assignando, 

neste caso, pelo tesl.ar.Ior, c a seu rogo, ... 
At·L. J.Ci'tO. O ol'fieial publico, especificando cada uma 

dessas formalidades, porlart'L pot· ft), no testamen.Lo, haverem 
sido todas observadas. . 

Pa1·agrapho un ico. Se faltaJ•, ou não se mencionar alguma 
dellas, será nullo o testamento, respondendo o oJ'ficial publico 
r:iYil e criminalmente. 

Arl. I. 6H. Considera-se habilitado a testar publicamente 
aquelle que puder fazer d•e viva vor. as suas declaraç.ões, e 
vel'i'l'iear, pela sua 'leitura, haverem sido fielmente exaradas. 

Art. I. G:í2. O individuo inteiramente surdo, sabendo lêr. 
lel'Ú o seu testamento, e, se o não souber, designarú quem o 
leia em seu Jogar. prcsen Les as testemunhas. 

:\1·!.. I .G!,3 .• ~o cego só sr. permitte o testamento publico. 
que lhe será lido em alta voz duas vezes, uma pelo official e 
a oult•a por uma das testemunhas, designada pelo tt~stadoJ•: 
far.enclo-sc de tudo c i J•cumslamciar.la mencão no Lcslanwn Lo. 

Art. I .. liH. 
TV. Que o testador o entregue ao official cm JWesen()a, 

quando menos, de cineo testemunhas. 
:\rt. I.GH, n. V-Diga-se: «·CJUC o of!'icial J)CJ'aiJI.C a::; 

1.eslemunhas, pergunte ao testador si aqurlle ,; seu l.r,slanwnl.o 
n qur;l' {]111' sr•,ia appJ•ovado. qunudo o !1~sl.adol' uão sr! l.eulHi. 
.nn!r•1:ipntln t'l1l dt't!.lru·nl-n: · 
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VI. Que pat·a logo, em JJL'esc•nr;a das testemunhas, o o:ffieial 
exare o au Lo de approvaçilo. . . . . 

VIII: ... o .oJi'icial ponha o seu sJg.nal publico no testa-
mento, e ass.im no instrumento o declare. _ . . 

IX. Que o instrurnrmLo ou nuLo de approvnO\tO sc,fa lido 
pelo oJ'J'ie.ial, assignanclo elle, as LosLomunhtts o o testador, se 
souber, c pu dor. 

At·t. J.G.íO .... A assig·natura ser:'L sempre do propr.io 
testador, ou de quem Jlic escreveu o Lcstamonto. (ArL. 1. .G.'t/j, 
n. I.) 

ArL. :1 .·0'•7. Nfío pode11:í. clispür de seus bens cm testa-
mnnLo eerl'ado rpwm não saihn. ou não possa I ti r. · 

A1·t .. :1. (i/jR. Pl>cle :l'itzeJ.' l.esLamcnto eerrado o surdo-mudo, 
•r:omtanLo que ·o eReJ·cva Lodo e o assi!;'nc ele sua mflo, c que, 
ao cnl.rcgn.l-o no ol':l'ic.ial publico, anl.c n,s cinco. testemunhas, 
escreva, mt l'ace·extcl'Jla do papel, .ou elo onvoll.orJO, que aquollc 
ô o sou testamento, cu,ia ap(!l'ova~\ãO lho podo. 

Supprima-so o ar L. 'I. GGO. 
:Art. :1.. 65t. Rcdi,ia-so assim: 
«O testamento scrtt aberto pelo .iuiz, que o far(t registrar 

c archivar no cm·torio a que Locar, ordenando .que sc,ia cum
prido, se lhe não achar vicio externo que •O torne S11SJ10ilo rio 
lltJ!Iic!adl' ou fal.sidadc.» 

:Ar L. :L. 052. 
No n. r do arL. substitua-se a paln.vra «feito» por « cs

cripLo c assignac]o » c supprimam-sc as pulavrn.s que se seguem 
a. « testador» n.té o fim. . 

IL Que intervenham -cinco tcsl.cmunhn.s, além elo tes
tador. 

:Art. 1. 053. i\Iorto o testa.clor, publicar-sc-ba cm Juizo o 
testamento. com ... 

Art. 1. GM. Supprimam-sc as paln.vra.s: «ou signn.cs », 

DAS 'l'ESTEMUNHAS TESTAniEl\'>l'AlUAS 

Art. 1.657. Redija-se assim: 
I. Os menores do 16 annos; 
J:I. Os loucos de todo o gcnero; 
UI. Os surdos-mudos Q os cégos; · 

. _rv. O hm;deiro instituiclo, seus n.scendcntes c descendentes, 
lrmaos C COll,]Uge. 

Snpprima.m-sc os ns. V c V!. 
VIII. Supprimam-sc n.s pala.vras: «salvo.. . até .finn.l. » 
Art. 1.658. Toda n. pessoa capaz de testa.r podertí. mc-

d.in.!ltc cscriJ?tO particuln.r seu, datado e assignado. fazer dispo
Slçocs espccmcs sobre o seu ent.crro, sobre esmolas de pouca 
monta. e a certas c dcterminadn.s pessoas, ou, indetcrmina
damcnt.e, aos pobres àc certo Jogar, assim como legar roupas~ 
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moveis ou joias, não mui valiosas, de seu uso pessoal. (Artigo 
i.SOG.) 

Art. L G5!l. . .. valerão como codicillos, deixe ou não 
testamento o autor. 

u\rt. L GGO. Pelo modo estabelecido no art. 1. G58 se po-: 
dci·fio nomear ou substituir tesLamcntciros. 

!A rt. ·1. GG:l. Os actos desta cspccic rcvogam-se por actos 
iguaes, c consideram-se I·cvogados, se, havendo testamento 
posterior, de qualquer natureza, os não ·Confirmar, ou modi
l'i c ar. 

Art ... GG2. Se estiver fechado o codicillo, abrir-se-lHI- do 
mesmo mo elo que o lcslnmcnto cerrado. (Art. 1. G51.) 

DO 'l'ESTAliiEN'l'O MA'!UTIMO 

Art. L GG3. O tcstamcnlo, nos navios nacionacs, de guerra 
ou mercantes, cm viagem de alto mar, scrú lavrado pelo com ... 
mandante, ou pelo escrivão de bordo, que redigirá as decla-· 
I'a()ÚCS elo testador, ou as cscrcvcr:.í, por clle dictadas, ante duas 
testemunhas icloncas, ele prcfcrencia escolhidas entre .os pas
sageiros,. e prcsc·n Les a toLh> o acto, cujo instrumento assi-' 
gnarão depois do testador. 

Art. i. GGI. O testador, querendo, poderú escrever ellc 
mesmo .o seu testamento, ou fazei-o escrever por outrem. No 
primeiro caso o proprio t.esl;ador assiguará; no segundo, quem 
o escreveu, com a declaração ele que o subscreve· a rogo do 
testador. 

§ 2. • O commanclanle, ou o escrivão, recebel-o-ha, e em 
seguida, abaixo elo cscripto, certificará todo o occorrido ... 

Ar~. i. GG5. O tcs~amento mar i timo 'caducará, se o tes-
1;ador n5-o morrer na viagem. nem nos tres mezes subs~quentes 
ao seu desembarque cm terra .onde possa fazer, na fórma or-
clinaria, outro testamento. · 

Art. i. GGG. Não valerá o testamento maritimo, bem que 
feito no curso de uma viagem, se, ao tempo em que se fez, o 
navio eslava em porto .. onde o testador pudesse desembarcar, 
e testar na fórma orclinaria. 

DO TESTAMENTO MILITAR 

Art. 1. GG7. ü testamento dos militares e mais pessoas ao 
serviço elo Exercito em campanha, dentro ou fóra do paiz, 
assim como em praça sitiada, ou que este.ia de communicações 
cortadas, poderá fazer-se, não havendo official publico, ante 
duas testemunhas, ou tres, -~e o testante nãio puder, ou não 
souber assignar, -caso cm que assignará por elle a ter 

Art. i. GGS. . •. poderá fazer o testamento de seu punho ... 
ao auditor, ou ao official de patel!l.te, que lhe faça as vezes 
neste mister. . 

Paragrapho unico. O auditor, ou o official, a quem o tes
tamento se apresente, notará, em •qualquer parte clelle, o Jogar, 



din, mez r• anno, nm que· lllf' ftil' apr~s~ntaclo. Esta nota.·.· 
·\.ri. t .llGfl. Caduea o Le,•.lameuln m1lltar·, de~r.le que, deporR 

r];•llP, n li•':I:Hiur ,·,,:lP.i:l lt'P·~ owzr,•.;: ;•;.!;::nirlO:': •'lll Jogar nndc 
lttl~f;:l Jt'·~Jar· lli1 f',',·t'l(l:l Ül'tiÍII:li'Í:l,, .'\11[\'tl ,.;t' f'f;.;;(• J,,;;]aJnNiltl. :lJll't'
SCnlar· as ,.;olemnidades pr·roser·rpLas no par·agr·a.pho unwo r.lo 
m·Ugo anLr.!ceclenLe. . 

Arl. t. G'iO. Esla·ndo empenhadas cm combale, ou fcrrdas, 
norJern Lcslar· nurTeupal.h·amcnlc. eonfianclo a sua ultima von
tade a dua;; teslemunllas, as p()ssoas assignadas no ar· L. ·'i. GG7. 

J>aragra pho u n ieo. Não i,()rrí, pOI'ém, el'feiLo osso Los la
monto, so o tcslado não morr.or· 11a gucrTa, e convaloscer .elo 
fpr·imenlo. 

Ar·L. 1. Gi·l. . .. fttíde fazer-se pura e simplesmente, sob 
]. - . cone rçao;... _ . . . . . 
. -\ri .. 1 ,(i/2. A nao St!r' em elausula fJcle"~omrssor·ra, tm·

sr-lla por· não l!ser·ipla a assignação, que o LeRLadm· faça, de 
nm Lr•rmo, no qual deva eomec;ar· ou ce.ssar o clirüil-o do hcr
dciro. 

Ar L t. G73. Quando a clausula testamentaria fôr susce
ntivel ele interpretações clifferenles, nrevalecertí a que melhor 
assr;;ur·n a obser:vancia ela vonlade do testador. 

1:\rl. :L 67/J. 
I. ·Que institua hm·deiro, ou Jegatario, sob a condiç[o 

napbt.oria ele .que este clisnonha tambcm poe testamento em 
lwnel'i-cio do lcslarlor, ou de l.erceiro; 

n. Que ;;e r·cl'ir·a ·~t pe,~soa incerta, cuja identidade se não 
possa aver·iguar; 

liT. Quo f:wm·.~ca a pessoa inccl'la, commcLténclo a cle
trr·mimwão ele sua idenUclnde a terceiro; 

rv. Que deixe a :u·bitrio ·do herdeiro, ou ele outrem, :fixar 
o valor· ao leg-ado. 

Ar· L. t. G75. Valcrrí, pm·ém, a disposição: 
JT, . . . por, occásião da molestia ·ele que fa.lleceu, ainda 

que fiaue a arbilrio elo herdeiro, ou ele outrem, determinar o 
valor elo legado. · 

Art. L G76. A disposição g-eral em favor dos pobres, elos . 
estabelecimentos pn.rliculn.rl:.'s de caridade, ou ·dos de 1lssis
t.encia nublica, entencler..:se-ha relativa aos pobres elo lagar de 
domicilio do testador ao tempo de sua morte, ou elos estabc-· 
Jeciment.os ahi silos, salvo se manifestamente constar ·que tinha 
em menle beneficiar os de outra localidade. 

Paragrapho unico. Nestes casos ... 
Art .. 1. G77. . .. , salvo se, pelo contexto do testamento 

por outros documentos, ou por factos ineouivocos. se puder 
identificar a pessoa ou cousa, a que o testador alluclia. 

Art .. 1.G78. Supprima-se. · 
Ar·t. L 67fl. Se muitos herdeiros nomear o testamento 

não di>'m·iminando a parte de cada um, partilhar-se-ha por 
igual entre todos a porção disponivel do testador, · 

•Art. 1. 680. . .. a porção disponivel dividir-se-ha em 
f.ant.ns quotas, quantos ·Os individuas e grupos designados: 
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·.\1·l. I . GRI. • •• n nf'tn absorverem. todrr a pol'cão ti i;;po-
llivr.l, etibPrit o J'l'mnneser.nle aos herdeiros Jrgilimos, na oerlem 
rla Voh'~Ji·:-.. ·, ,.,,!J·••rlilnrin. 

:\J•L: l.li8::!. . .. r(uinlloaJ·-sc--lm, disiJ·iliuiunnw.,JLc•, pol' 
igual. a PSlc!~ ullimo3 o CJU() rcslaJ', r.lnpoi~ de <:ornplnta,; as 
poJ'(!iír-R liel·ecliLarias rlos pr·imeit'os. 

A1·L. J. Gf!:J. Di;;r•onclo o Lest.ador· que não ·eaiba ao IH•!'
dr!ii'O instiluido. certo e deLel'minaclo nlljedo, dentre os da lw
J·nn(!a, tor.:ad é• I h· aos herdeiros Jcgitirnos. 

:\rt. 'l. üSJ. ..... l\1-as, se a cousa leg·ada. não perLeneendo 
ao lcsLadOJ·, quando testou, ,;e houver depoi·s tornado, por qual
oC!\lCl' titulo, sua, tcl'li cffeiLn a disposi(;ão, •como se· suü fosse 
a eousa ao tempo, em que clle 'l'ez o testamento . 

.'.rt. L G8ri. Se o testador or-denar que o herdeiro ou le
ga.t.al'io enlreguP cousa de •sua ·pJ'opriedade a outrem, não o) 

cnJnpJ•inclo ellú, fmtendm·-se-ha que renunciou a heran~'a ou 
o legado. (A1·t. :1. íO!l.) 

Art. 'l. GSG. Se tão sômentc cm parle pertencer ao les-
1.ador ou, no caso elo arLig.o anleced(énte, ao herdeiro, ou ao 
Jegalario, a cousa legada, sô qunn Lo a essa parte valerá o le
gado. 

'.\ r·t. 1. GSí. Se o Jeuado ftit' de cousa movei, que se cle
!eJ•minc pr~lo gr•net·o. ou~ pela esnecie, será eomprido, ainda 
que tal cousa não exista entre os bens ·deixados pelo testador . 

.'\rt. t. GSS. Se o testador legar cousa sua,. singulari-
7.ando-a, scí va!eJ.':Í o legado, ·Se ao tenipo do seu 'l'alleeimento 
elln ·se achava. entre os be·ns da herança. Se. porém, a cousa 
leg-ada exisl.i ,. entt·e os bens do testarJPr, mas ·em quantidaclr~ 
inl'erim· ú do legado. este sô valer:í quanto ú existente. 

,\rt. l,(j89. O legado de cousa, -ou quantida:de. ·que deva 
tirar-se de· certo Jogar, só vnlerú se nelle Jôr achada, e até {t 
quantidade, que alli se ·a,char. 

Ar L. 'l . G90. Nullo serú ·o legado eonsistente em eousa certa, 
que, na data do testamento, já era do Jegatario, ou rlCJ10is lhe 
foi transferida gratuitamente pelo testador. 

§ 1." Cumnre-se este legado, entregando o herdeiro ·no 
legat.ario o titulo respectivo. · 

§ 2." E,;;l:e leg-ado não comprehende ... 
~\rt. :1. li92. Nã.o o declarando expressamente o testador, 

não se reputnJ•ú compensaçã-o da. .sua divida -o Jcgn.do, que elle 
:faça ao ct•edor. . · 

Subsistirú do mesmo modo integralmente esse legado, 
se a divida lhe foi posterior, e o testa!d(or a .solveu antes ele 
morrer. · 

Art. 1. G93. O legado· de alimentos abrange o sustento, 
a cura, o vcsluario e a casa, emquanlo o legalario viver, além 
ela educação, ·Se clle fiir menor. 

Art. I. G!H. O legado de usofructo, sem fixação de tempo 
entende-se deixado ao Jegatario por toda a ~ua vida. ' 
. ParngPnphn unieo. Niío .se npplkn. fl dispnsl.o nrsl.e ar-· 

tlg'O;.;.;. 
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Art. 1 .li!lü. O lt!gaclo JIUI'O e simples conl'oro, desde a 
morto do testador, ao logalario o diroHo, transmissiyel aos 
seus successorcs, de pedir aos hcl'Clciros inslitui.clos a coisa 
legada. 

Paragrapho unico. Não pó de, porém, o legatario entrar 
por autoridade propria na posse da coisa lCigada. 

AI· I,, 1. G07. O dil'eilo ele pedir o legado nilo se exercerá, 
omquanto se litigue sobre a validade do testamento, e, nos 
legados condicionaes, ou a prazo, emquanto penda a condi
()ilo, ou ellc se não vença. 

Art. L GOS. Desde o dia da morte do testador pertence 
ao legatario a coisa legada, com os i'ructos que produzir. 

Paragrapho unico. O legado em 'dinheiro só vence juros 
desde o dia, cm que se constituir cm mora a pessoa obrigada 
a prestai-o. 

ArL. 1. GOO .... ou pensão pcriodica, esta ou, aquella cor
rcr{L da morte elo testador. 

'Art. 1. 700. Se o legado fOr de quantidades certas, cm 
prestações periodicas, datarú da morte do testador o primeiro 
JlCI'iodo, c o lcgat.ario terá direito a cada prestação, uma voz 
encetado cada um dos períodos successivos, ainda que antes 
tio termo dei! e venha a i'allcccr. 

Art. 1. 701. Sendo, pcriodicas as prestações, só no termo 
de cada período se poderão cxi1gir . 

. paragrapho unico. Se, porém, forem deixadas a ti CuJo de 
alimentos, pagar-sc-J1ão no começo ele cada período, sempre que 
o contrario nã.o disponha o testador. 

Art. 1. 702. Se o legado consiste cm coisa determinada 
pelo gencro, ou pela cspocic, ao 1herdeiro tocará escolhol-n. 
guardando, porém, o meio termo entre as congcncros da melhor 
c peior qualidade. (Art. 1. 704) . 

:Art. 1·703. A mesma regra observar-se-ha, quando a es
colha fOr deixada a arbítrio de terceiro; e, se este a não qui
:zcr, ou urro puder exercer, ao juiz competirá fazei-a, guardado 
o disposto no artigo artterior, ultima parte. 

Art. 1. 70lt. . . . este poderá escolher, do gencro ou cs
pccie determinado, a me]hor coisa, que houver na heran~;.a: 
e, se nesta não existir coisa de tal qualidade. dar-lhe-ha dessa 
qualidade o herdeiro, observada a disposicão do art. :1.. 702, 
ultima parte. 

Art. ' 1. 706. . . . antes de exercei-a, passará este direito 
aos seus QJ.erdeiros. 

Paragrapho unico. Uma vez 'lei ta, porém, a opc.ão e irre
vogavel. 

Art. 1. 707. Instituindo o testador mais de um herdeiro. 
sem designar os que hão de executar os legados, por estes 
rcspondcrã.o, proporcionalmente ao que herdarem, todos os 
herdeiros instituídos. 

Art. 1.708. Se o testador commetter designadamente a 
certos herdeiros a cxccucão dos legados, só esses responderii,o 
por estes. 
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AI' L. 1. 700. Se algum legado consistir em coisa -perten
cente a hm·deiro ou lcgntario (nrt. 1. 685). só a elle incumbirá. 
cumpril-o, com regresso contra os coherdeiros pela quota de 
cada um, salvo se o contrario expressamente dispoz o testador. 

Ar L. L 710. . .. por conta do legatario, não dispuzer di
versamente o testador. 

ArL. 1. 711. A,_ coisa legada entregar-se-ha, com os seus ac
cessorios, no Jogar e estado em qtie se achava ao falleccr o 
testador, passando ao logatario com todos os encargos, que a 
onerarem. 

Art. 1 .. 712. Ao legatario. nos legados com encargo, se 
applica o disposto no art. 1.181. 

Art. L 713. Caclucar{t o legado: 
I. Se, depois do testamento,. o. t'estador modificar a coisa 

legada. ao ponto de já não ter a fórma, nem lhe caber a deno
minação, que tinha. 

II. Se o testador aliénar, por qualquer titulo, no todo, ou 
em parte, a coisa legada. Em tal caso, caducará o legado, até 
onde e lia deixou de pertencer ao testador . 
. . Im. Se a coisa perecer, ou fôr evicta, vivo ou morto o 

testador, sem culpa do fberdeiro. 
Art. 1. 714. . .. subsistirtÍ quanto iis restantes. Perecendo 

pn.rte ele uma., valerá quanto no seu remanescente o le1~ado. 
· Art. 1. 715. Verifica-se o direito de accrescer entre co

·llCrdeiros quando estes, pela mesma disposição de ·um testa
mento, são conjunctamente chamados á heran<;a em quinhões 
não determinados. (Art. 1.717.) · . 

Paragrapho unico. Aos colegatarios competirá tambem 
este direito, quando nomeados con,iunctamente a respeito de 
umn. só coisa, determinada e certa, ou qun.ndo não se possa di
vidir o ob.i ecto legado. sem risco ele se deteriorar. 

Art. 1. 716. Gonsidera-se feita n distribuição das partes, 
ou quinhõ'es, pelo testador, quando este designa a cada um 
dos nomeados a sua quota; ou o objecto, que 111e deixa. 

Art. 1. 717. . .. , ou de lia fôr excluído, e bem assim se a 
condição, .sob a qual foi instituiclo, não se verificar, accres
ccrtí. o seu quinhão, salvo o direito do substituto, :.'t pa:rte dos 
coherdeiros conjuntos. (~1\.rt· 1. 715.) 

Art. 1. 718. Quando se não ef'i'ectua o direito de accres
cer nos termos elo artigo antecedente, transmitte-se aos lher
deiros legitimes a quota vaga do nomeado. 

Art. 1. 719. . . . e encargos, que o oneravam. 
:Paragrapho unico. Esta disposição applica-se egualmente 

ao cole~ntario, a quem aproveite a caducidade total ou parcial 
do legado. 

Art. 1. 720. Não existindo o direito de accrescer entre os 
'colegatarios, a quota elo que faltar accresce ao herdeiro ou 
legatario incumbido de satisfazer esse legado, ou a todos os 
herdeiros. em proporção elos seus quinhões, se o legado .;;e 
deduziu da herança. 

Art. 1. 721. Legado um só usofructo conjuntamente a di
yersas pessoas ... só lhes foi legada certa parte elo usofructo • 



ArL. :1.722. (:'l'mnsl'ericlo para o art. 1.7HI, paragmpho 
unico). 

Ar!. ·t. 72:3. ... do Le<;Lador, qw, não :forem ... 
At·L. 1.72·1. Sfio absnluLanwnt.e ineapalws ele aclquit•it• por 

Le,;LnnwnLn os indiv.idum niio concebidos al<í ti. mot·Lu do t.es
J.ador, salvo se u disposição dnslc• se J•u:l'eri t' :'t prole eventual de 
pcssons por clle dc:>.i:;nuclas c exisLf'nte8 no abl'ir-Rc a sucr.c~siio. 

Art. L 725. 
•J:. A pessoa que a rOGO escreveu o testamento (arts. Lti!ui, 

11. I, :L.GG2, n. I, :l..ôG:3, i.GGit),. nem o seu con,iuge, ou os 
seus asconclonLes, desconclenlos e irmãos. 

Ar L. I.. 725, n. H- Supprima-so: «salvo)) atA final. 
IV. O off'icial publico, civil ou 1militar, nem o comman

danLr!, ou o r!sc~t·iviio, pernn te quem so fizct·, assim como o que 
f'il.<!l.', ou nppi.'OVtll' o testarncnto. 

'Ai·!, J. 'i'2G. São nu lias as dispasiçõos em favor de inca
pn:t.r•" (arts. 1.72.1 e 1.725), aiuda quando simulem a J't'n·ma 
de eonLmcto oncJ•oso, ou os ~1cnel'iciem por inter·po:,;ta pessoa. 

Ao nr·t. 1.727- Supprima-se. 
Emenda ao art. J. 728- Hedi.ia-se deste modo: 
« O test.aclm·, que tivce descendente ou ascendente succes

Rivel, só podertí. clispôr da metade de seus bens; a outra per
tencerá. ao primeiro, e, na :!'alta clesLe, ao segundo, constituindo 
a respectiva legitima, segundo o disposto no cap. :L, tit. 2, 
deste livro». 

Ar L.' L 7.2fl. IGalcula-se a metade disponivel (art. :1. 728) 
sobre o Lotai dos bens existentes ao J'allecer o testador, aba
tidas as diYidas e as despczas elo funeral. 

Paragrapilo unico. Calculam.,sc as legitimas &obro a 
.5omma que resultar, acldicionanclo-se a metade dos bens que 
o•ntfLO possuiu o testador ú imporLancia das doações por elle 
:f'oitas nos seus descendentes. (Art. :L. 793). 

Art. I . 731. O herdeiro necessario, a quem o testador ·dei
xar a sua metade disponivel, ou algum legado, não perderú o 
direito tí. legitima. 

Al'L. :1. 732. Para excluir da successão os parentes colla
teraes, basta que o testador disponha do seu l)atrimonio, sem 
os contempla!.'. · · 

At·t. 1. 733. Quando· o testador só em parte dispuzer d;.1 
.~ua metade disponível, entencler-se-ha ·que instituiu os herdei
ros le~g·itimos no remanescente. 

Art. 1. 73ft. As disposições, que excederem a metade dis
:ponivel, reduzir-se-hão aos limites della em conformidade com 

. o disposto nos paragrapihos :-~guintes. 
~ i . " Emi se· verificando excederem as disposições testa-. 

mentarias a porção disponivel, serão proporcionalmente re
duzidas as quotas do herdeiro, ou· herdeiros, ali i instituidos, 
até onde bnste, e. não bastando, tambem os legados, na fll'O-
JlOI'çfio do seu valor. · 

§ 2." Se o testador, 1lrcvenido o ,caso, dispuzer que se in
to.~iJ•em de .prC'ferencia ·CcrLos herdeiros e Iegatal'ics, a redu-



i~1:iio ... , oi.J~Cl'\'<l!Jdo-se a seu J•estwito a ordt!lli estabelecida 
no ptll'agt·arllw antcrio1:. 

Art. 1.735. Quancl0 consistir cm predio divisível o lt;gado 
su.i oito a reducção, fat·-se-ha esta, dividi udo-o vroporcional
mentc. 

· § J." Se a divisão não 'fJ)J• pos-;.ivel, e o exces;;o do legado 
monta1· cm mais de urn qual'Lo,_ o leg·atario deixarú iuLeit·o na 
beraJJJ.'a o irnmovel legado, ficando com direito de peclit• aos 
her·deiros o valol' da parte, em que 0ouber na metade clispo
llivel, ou recehet·ú o immovel, tornando-Ilhes em dinheiro o 
CXlJCSSO. 

§ 2." ... absot·veJ·em o valor desse immovel. 
·A1·t. J. 7:3G. O testador púcle substituir· outra pessoa ao 

hercleii'O ou lei~atario nomeado, para o caso de um ou outro 
nã.o querer ou não poder aeceiLar a 1herança, ou o legado . .Pre
sume-se que a substituição foi determinada para ambas estas 
alternativas, ainda que o testador só a uma se refira . 

. Art. J. 737. ~t:'ambem lhe é licito substituir muitas ... 
Art. 1. 738. . .. quando não fôr diversa a intetwão ma

nifestada pelo testador, ou não resultar outra coisa ela. natu
reza ela condi~'ão, ou do encargo. 

Ar L. i. 730. . . . entender-se-Ita mantida ua .seguada. 
Arts. 1.740' a J.7!t7- Supprimam-se. . 
Ar L. L 7 4.8. O testador podertl desherclar, privando da le

gitima, oR herdeiros necessm:ios. quando incorrerem nos easos 
de inllit;niclacle, que o art. :l.5!J9 especifica. (AL't. :1·75!J.) 

Art. ·1. 7.J9. Ró se voder;i detP-rminar a exherdaçãu em 
testamento. e com expl'essa declaração de causa. (Art. :L. 71J8.) 

Art. 1. 750. :Ao herdeiro instituído, ou úquelle a quem 
apr·oveite a desherdação, incumlJe provar veracidade da causa 
aJiegacla pelo testador. (:Art. 1. 74.9.) 

.Jlaragrapho unico. Não se provando a causa invocada para 
a clesherclação, é nulla a instituição e nullas as odisposic;õcs, que 
prejudiquem a legitima elo eles herdado. 

Art. L 7·51. 
I. As ol'l'ensas p:h~·sicas ou ascendentes. 
II. A injuria grave. 
][L A deshonesticlacle ... 

. IV. As relações illieif.as elo cleseendcnle 011 testador com a 
madrasta, ou o padrasto. 

V. O desamparo ... 
"\rt .. 1. 752. Semel!hantemente, alclm das causas enume

radas no art. 1.5U9, autorizam a deslwrcla,~ão elos ascendentes 
pelos descendente~. 

r. As ofi'ensas p!Jysi0as ao d•<scendente. 
n. :A: injur·ia gr·avc. 
III. As relações illicitas elo ascendente ... 
IV. O desamparo do filho ou neto acommett.ido ele alie

Jlaçiio mental ou ·.:;:r·avc\ enferrn idade. 
Ar·t. J. 753. Hevogu-se o tcl~Lauwnlo pelo rm·smo modo e 

fórrrra por· que se faz. .. ·····.- ... 
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Art. L 755. A revogação produzirú. seus eff<Jitos, ainda 
quando o testamento, que a encerra, caduque por exclusão, 
incapacidade, ou renuncia do herdeiro. nelle nomeado; mas 
não valerú., se o testamento revogatorio i'õr annullado por 
ornissão ou inl'racção de solcmnidades essenciacs. 

Art. 1. 757. Sobrevindo descendente successivel ao tes
tador. que o não linha. ou não o conhecia, quando testou, 
I'Ornpe-se o testamento cm todas as suas disposições, se esse 
descendente sobreviver ao testador. 

Arl. 1. 758. Rõto é Lambem o testamento, havendo !her
deiros necessarios, que o testador, ao i'azel-o, ignorava. 

Arl. 1 . 7 59. Não é rô to, porém, o testamento, em que o 
testador .dispuzer da sua metade, não contemplando os her
deiros necessarios, de cu.ia exislencia saiba, ou clesherdando-os, 
nessa parle, sem menção elo uausa lo.:;al. (Art. L 7<18 . .) 

Ar L. 1. 7GO. . . . para lhe darem cumpri1mento ás dispo-
sições de ultima vontade. · 

Art. 1. 761. Póde tambem o testador, não havendo con
jug·c, ou herdeiros ncccssarios, confiar ao testamenteiro, cm 
parte, ou no todo, a posse e administração da herança. 

-l)aragrapho unico. Qualquer herdeiro poderá, entretanto, 
requerer... . 

Art. 1. 762. Tendo o testamenteiro a posse e ... 
LParagrapho unico. Se lhe não competir a posse e a admi

nistraç-.ão assistir-lhc-U1,a direito a exigir dos herdeiros os meios 
de cumprir as disposii;•ões testamentarias; e. . . · 

Ar L. 1. 763. . . . pó de requerer, assim como o JUIZ pó de 
ordenar de officio . ao detentor do testamento que o leve a 
registro. 

Art. 1. 765. . . . as despezas feitas com o desempenho de 
seu cango e a execução do testalllento. 

Art. 1. 766 .... relllover-se-ha o testrum.enteiro, perdendo 
o premio deixado pelo testador. (Art. 1. 773.) 

Art. 1. 767. Compete ao testalllentciro, com ou selll o con
curso do inventariante e lllais !herdeiros instituídos, propugnar 
a validade do testalllento. 

Art. 1. 768. Alélll das attribuições exaradas nos artigos 
anteriores, terú. o testamenteiro as que lhe conferir o testa
dor, nos limites da lei. . . 

Art. 1. 769. Não concedendo o testador prazo lllaior, culll
prirá o testamenteiro .o testalllento e prestará contas no lapso. 
de um anuo, contado da acceitacão da testalllentaria. 

·Paragrapho unico. Póde esse prazo prorogar-se, porélll, 
occorrendo motivo cabal. . . .. . 

:Art. 1. 770. . . . do casal, e, em falta deste, ao herdeiro 
nollleado pelo juiz. . · . · 

Art. 1. 77 i. . . . nelll é delegavel. /Mias o testamenteiro 
póde fazer-se representar elll juizo e fóra delle lllediante pro-
curador com poderes cspcciaes. · 

AI'L. 1.7:7~. IJavPndo .simultaneamente 111ais de um f.cs
lamenleiro. que tenham rweeitado o cm·go,. poderá cacla qual 
exercei-o, em falta de outrow. ~r as todos ficam solidarialllente 
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obrigados a dar conta dos bens, que lhes forem eonJ'iado,;, s:tJI·o 
,se cada um tiver, pelo testamento, funcções distinclas, o a 
ellas se limitar. 

Art. 1. 773. . .. a um premio, que, se o testador o não 
houver taxado, será. . . difJiculdado na execução 1do testa
monto. (Art. L7GG e 1.755.) 

,l)aragrapiho unico. Esse premio, havendo herdeiro neces
sario, dcduzir-so-ha sómcnte da metade disponível. 

Art. 1. 775. Ileverlerá á herança o premio, que o -testa
menteiro perder, por ser removido, ou não ter cumprido o 
testamento. 

Do inventario e ,partilha 

Art. 1.777. Proceder-se-ha ao inventario e partillla .iudl
ciaes na fórma elas leis em vigor no domicilio do .fallccido, 
observado o que se dispõe no art. 1. G0-1, começando-se clonLI·o 
cm um mez, a contar· ela aber·tura ela successão, e ultimando-se 
nos tres mezes subsequentes, prazo este ultimo que o juiz po
derá dilatar, a requerimento elo inventariante, por motivo 
justo. 

Paragrapho unico. Quando se exceder o ultimo prazo deste 
arti:go, e por culpa elo inventariante não se aclmr finda a par
tilha, poderá o juiz removei-o, se algum herdeiro o requerer, e 
se fOr testamenteiro, o privar{L do premio, a que tenha direito. 
(Art. 1. 773.) 

Art. L 778. No inventario serão descriptos com indivi
duat~ão e clareza todos os bens da herança ... 

Jl:menda ao art. i. 770- Supprima-se. 
Art. 1. 780. O herdeiro póde requerer a partilha, embo

ra lhe seja· defeso pelo testador. 
§ 1. o Podem-na requerer tambem os cessionarios c cre

dores do herdeiro. 
§ 2. o Não obsta á partilha o estar um ou mais herdeiros 

na posse de certos bens elo espolio, salvo se da morte do pro
prietario houverem decorrido trinta annos. 

~1\.rt. :l. 782. Será sempre judicial a partilha, se os her
deiros divergirem, assim como se algum delles fOr menor, on 
incapaz. · 

Art. L 783. No partilhar os bens, observar-se-ii, quanto · 
ao .seu valor, natureza e qualidade, a maior egualdude passi-
vei. · · · 
. Art. 1 . 784. E' válida a partilha feita pelo pae, mediante 
acto ... 

Art. 1 . 785. • . . ou não admittir divisão commoda, será 
vendido em \hasta publica, dividindo-se-lhe o preço excepto 
se um on mais het·deiros requererem lhes seja ad.iudicado, !'c
pondo cllc ou elles aos outros, em dinheiro, o que para estes 
sobrar. 

Art. L 786. Os herdeiros em posse dos bens da 'herança, 
o r.nlw~a clr r·asal e o· invenLarianlP sfio ob1·igndos a Lrazl!l' ao 
ucer·vo o:; ft'Uell):;, CJUt' desde a alwt·Lura da suceess;io pero!e-
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lwrnm, Lê111 llheilo ao reepJIJOiso da,; despezus uet;ussat•itts e 
uleis, que J'ir.emm, e respondem pelo damno, a que, por dolo 
ou t;ulpa, de mm causa, 

Art. '1 .787, Quando pat•Le ela het·anca eonsislir em bens 
remotos do Jogar elo inventario, I i Ligiosos, ou do liquidação 
mot·osa, ou di'l'i'ioil, poderú lll'Oeedet·-se no prazo· legal ú par
tilha elos outros, r·eservanclo os aqui indicados. para uma ou 
mais .sobre-partilhas, sob a gual.'cla IJ [!;cJminisLt·avl'io do mesmo 
ou d.iverso inventariante, a ap1·azimento ela maioria dos her-
dei r os, -

Art. '1. 788. O liercleiJ·o que soneg:ü bens da ·het·an(;a, não 
os descrevendo no invental'io, quando este,iam em seu poder, 
ou, llOm seiencia sua, no de outrem, o que os omittit· na r;olla
\,\ÜO, a que os eleva levat·, ou o que deixar de restituil-os, per
dcni o direito, que sobre elles lhe cabia. 

Art. 1.78!l. Além ela pena comminada no artiGO anlccc
dcul.e, se o sonegaclor ú)J.' o pt·oprio inventariante, remover
se-ú, em se provando a sonega,~~ão, ou negando elle a existenda 
dos ·IJens, quando incli~aclos. 

Art. '1. 790. ·A pena de sonegados sô se vôcle requeret· c 
iml)ór cm aeçüo ordi.naria, illlovida pelos herdeiros, ou pelos 
credores ela herança. 

,J.laragrapho unil.lo. A sentença que se pro1'erir na a.:\c;ão ele 
sonegados movida por qualquer dos herdeiros, ou credores, 
aproveita aos de'mais interessados. 

Art. 1. 7!H. Se não se restitui rem os' bens sonegados, por 
,i{t os não ter o sonegador flm seu poder, pagar:i elle a impor
tarll.lia dos valores, que occultou, mais as perdas e clamnos. 

Art.. 1. 7!l2. Sô se pócl't arguir de sonegação ao inventa
riante depois (]e encerrada a descripção dos bens, com a cle
l.llaração, por clle 1'eita, de não existirem outros por inventa
riar e partir, e ao herdeiro, depois de por. ·este declarado no 
inventario que os não possue. 

Ao art .· 1. 793 - Accrescente-se, como par·agrapho : 
« Paragrapho unico. Se porém, os bens ·conferidos tiverem 

sido doados sómente pelo con,juge morto, em regímen ele com
rnunllão universal, sem• o expresso consentimento do· sobre
vivo, e se este por· sua parte não tiver feito liberalidades con
feriveis, approximadamente equivalentes, pocler:í, o .conjuge 
sobre-vivo exigir que, antes de additados aquelles bens, a por
çiio legitimaria, se.ia elos mesmos deduzida a metade, ·que, direi
tnmente deve completm· sua meação. ~ - ~ . ' 

Art. J . 79.í. ·. . . commum, são obrigados a conferir as 
acçües. e os dotes, que deli e em vida receberam. 

Paragrapho unico. Se ao tempo da morte do doador, o 
donatario já não possuir os b.ens doados, trar-Uhes-á o valor á 
c o lla(:lão. . . -

ArL l . 795. Os filhos. que .dr. seus paes houverem doa
çGe;:, ou doU•;:. eoncorreríío com e lles. ú partilha. 

Art. L. 796. Niio entram em collaçfto as doações c dotes, 
que o dondol' mande impu~ á sua metade, l.lOntanlo que a 

• 
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não exect.lam, compulant.lo-~e u valot· delles au tempo e111 t)Ue 
::;c !'izet·am. 

Arl. J. 7!J7. A t.lispen~a de culla(;ão pút.le ::;er uulut•.:;atla 
pelo doador, ou t.lolut.lot·, eut le~lamenlu, ou no pt•upt·io lilulu 
da liberalidade . 

.Arl. 1. 7!J8 .. Não o!J::;luule a cxelusão, ou a renuueiu, o 
lterdeir·o excluido e o r·cnutwiaule eoufe!'it·ão, para u fim de 
repor a parle ofi'ieiosa, as liberalidades, que houverem tlu 
testador . 

.Art. 1. 79!J. Quando os netos, rer)resentando seus paes, 
succederem aos avós, serão obrigados a trazer á collação ainda 
que o não ha.iam herdado, o que os paes teriam de conferir. 

Art. 1. SOO. Os bens doados, ou dotados, immoveis, ou 
moveis, serão conferidos pelo seu valor certo, ou sua avalia-
cão ao tempo da liberalidade. . 

§ 1 . " Se do acto ela doação, ou do dote, não constar valor 
certo, nem houver esLimacão feita naquella época, os ben::; 
serão ·eonJ'eridos na partilha pelo que então se calcular va
lessem ao tempo daquelles actos. 

§ 2." Só o valor dos bens doados; ou dotados, entrará em 
collacão: não assim o das bemfeitorias accrescidas, as quaes 
pertencerão ao !herdeiro donatario, correndo tambem por conta· 
deste os damnos e perdas, que elles .soffrerem. 

Art. 1. 801. Não serão submettidos ú collação: 
I. Os gastos ordinat·io::; .do ascendente com o descendente,, 

emquanto menor, na sua educa.ccão, estudos, .sustento, roupa, 
cura nas en'Iermidades, nem as despezas de casamento, inclu
sive o enxoval, ou de livramento em processo crime, de que 
fosse absolvido. 

II. As doac;õ·es remuneratorias de serviços feitos pelo des
cendente ao ascendente. 

Art. 1. 802. (Supprima-se). 
Art. 1. 803. Sendo feita a doação por ambos os eonjuges, 

no inventario de cada um se conferirá por metade. 
Art. 1. 804. SubsLitua-se pelo seguinte: 
«Se o herdeiro fôr devedor ao espolio, sua divida será. 

partilhada egualmentc enLre todos, salvo se a maioria con
sentir· que o debito se,ia imputado inteiramente ao quinhão 
do devedor.» · 

Art. 1, 805. . .. ; rnas, 1'eiia a pal'tilha, sô respondem os 
herdeiros cada qual em proporção da parte, que na heran~a 
lhe coube. 

Art. 1. 805. Accrescente-se o seguinte : 
4: § 1." Quando, durante o inventario c antes da par

tilha fór requerido o pagamento :de- dividas constantes de 
documentos, revestidos de formalidades legaes, . constituindo 
prova bastante da obrigacão e •houver impugnação, que se não 
t'll.nde na allegaçãG de pagamentG awmpanhada de prova va
liosa. o ,iuiz mandar:i rcser·var em poder ·do inventariante ·bens 
sni'ficientes para sQ!Utjão do debito, sobro os quacs venha a 
rc.ca:hir opportunamente a execuç.ão. 

Vol, 'VIU 47 
c ...... 
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~ ~." .'i" l!a~u riguntdtl 110 ·pm·agTaplio anLccedenLe, " 
et't)dor sun'L obrigado a iniciar a acção da cobran~.a dentr-o rh 
prazo de :30 dias, sob pena de se tornar de nenhum effeilo a 

alludidtt Jll'Ovidcneia. ~ 
Art. i.80G. A's clespozas :l'unerarins, ij1aja, ou não, her

deiros legiLinws, sahirão do rnonlc da herança. !\las a::; de sul'
Jragio,; pot· alma do finado só obrigarão a herarwa, ou a mo
indo clio;;ponivel, · quando ordenadas cm testamento ou codi
cillo. (ArL. l.li58.) 

ArL '1.807 .... a parlo do colterdciro insolvente llivi
d ir-sc-ú ·em proporção entre os demais. 
· Art. 1. 808. Os logatal'ios c credores ela lloranoa podem 

exigir que· do patrimonio do :l'allocido se discrimino o do her
deiro, e, ·cm concurso com os credores deste, ser-ibcs-ão pre-
1eridos no pagamento. 

Art. 1.800. ·Julgada a partilha, fica o direito do cada um 
dos herdeiros circumscripto aos bens do seu quinhão 
· Art. 1.810 .... no caso de evicção dos bens aquinhoados. 

Art. 1.811. Cessa esta obrigaoão mutua, havendo con
venção em contrario, ·e h em assim acontecendo a evicofio por 
culpa do evicto, ciu por facto posterior ú. partilha. . 

Art. :L. 8i2. . .. ; mas. se algum clelles se achat· insolvente, 
. l'Csponrlerão os demais· CO'herdciros, na mesma propou;ão, pela 
parte desse, menos a quota que corresponclcrla ao inclcmnizaclo. 

· 'Art. 1. 813. . . . só· é annullavel pelos vicios e defeitos 
que invalidam em geral os actos· ,iuridicos. (Art. '182, § li", 
n~ V;) ,., ' ' ' · · ·' 

Art. 1. 81-í. . . . concerncn tos ús ma terias de direi lo civil 
reguladas neste codigo. 

'" '' .. ' : ' 

O Sr. Presidente-Os .Senhores que approvam·em 3" dis
cussão o proj coto do Cocligo Civil com as emendas, queiram 
1 evantar-se. · · 

\Foi approvaclo, vac á Commissfio ele Hedacção. 
· Peco aos Senadores que se mantenlham no recinto para · 

votar as malcrias da oi·clcm do dia, que são importantes. 
· VÔLaoiTo em discussão unica ela proposição ela Gamara dos 

Deputados, n. i50, de Hl12, approvando o convenio ·celebrado 
em Bcllci Horizonte, a '18 de dezembro ele i9ii, entre o governo 
do Estado 'de Minas Geracs e o do Espirita Santo, para solução 
c;ia questão de limites entre os mesmos pc11dente. · 

Approvac;Ja. 
Votação em 2• discussão da proposição da iCamara dos 

Dep~tados; n. f53, de 1912, autorizando o Presidente da Re
rnibhca a conceder ao bacharel José Novaes de Souza •Carvalho. 
ministro do .. Supremo Tribunal Militar, um anno · de licença. 
çom ·o ordenado do cargo, para tratamento de saude onde lhe 
convier. ·, . 

.Approvada. 
:"t•, 
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l"OftÇA NAVAJ, PAR.A 1!)13 

3" di~cussão da proposil:.ão da !Gamara dos Deputados, 11. 25, 
de i \.li:!, Jixando a força naval para o exerciclo. de 1913. 

Approvada, vae ú Gommissão de Redacç;.ão. 

AUXILIO A' l'AMILIA DO· BX-f'llNADOR QUlNTINO BOCÁYUVA 

· 2" discussão ela proposição da Gamara dos Deputados, nu
mero 199, de 1012, concedendo um auxilio de SOO$ mensaes :i 
viuva do Quintino Bocayuva, assim como o do 200$, trumbom 
monsaes, a cada um de .seus í'ilhos menores, e o de 300$ a 
D. Amelia Bocayuva Bulcão, emquanto viuva, com reversão 
para seus filhos, emquanto menores ou solteiros. 

· Approvada. 

O Sr. Ferreira Chaves (pela ordem) requer e o Senado 
concede dispensa do interstício para a s• discussão. 

CREDI'rO DE 17:046$666 PARA A DIRECTORIA DE EXPEDIENTE DA 
MARINHA 

2• discussão da proposioão da Camara dos Deputados, nu
mero 136, de 1012, autorizando o Presidente da Republica a 
abrir, pelo Ministerio da Marinha, o credito extraordinario de 
17 :0-16$666 para pagamento de differenç;.a de vencimentos a 
Tunccioríarios da Directoria de Ell.-pediente do mesmo Minis
terio. 

Vem ú mesa, é lida, apoiada e posta em discussão com a 
proposiç;.ão a seguinte 

EMENDA:. , 
« Onde se diz;- Credito extraordinario - diga-se - Cre-

dito especial ». · . , 
Sala das sessões, 20 de dezembro de 1912.-F. Glycerio. 

Suspensa a-discussão afim de ser ouvida a Gommissão de 
Finanç;.as. · 

CREDITO PARA O PESSOAL DO INSTITUTO BEN.TAMIN CONSTANT 

2• discussão da proposição da· Camara dos Deputados, nu
mero 170, de. 1912, autorizando o Presidente da Republica 'a 
abrir, pelo Ministerio do Interior, o credito extraordinario de 
21 :527$631 para pagamento das gratificaç;.ões addicionaes de-
vidas ao pessoal docente elo Instituto Benjamin. Constant. · 

Approvada. .. · ·'' · · ·. .. ·. · · ,-. 
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CHIWI'I'O PAI\,\ A HIWAH'l'IÇÁU f)g AOUA8 g OBHAS PUJH.ICAS 

2• discussão da proposição da Gamara dos Deputados, nu
mero 180, de 1.91.2, auto1·izando o !Presidente da Republica a 
abrir, pelo Ministerio da Viação, o credito supplementar de 
13:200$ para attender ao pagam eu to das dia rias a que tem 
dil·eito o pessoal technico da Repartição de Aguas c Obras Pu
blicas, a partir de :L de setemb1·o do col'!'entc anuo. 

Approvacla. 

CRimi'I'O PARA O JIUNIS'I'ImiO DA AGIUOUUI'UHA 

2• discussão da pr·oposiçiio da Gamara dos Deputados, nu
mero 187, ele 1912, autorizando o PrcsiclenLc da Republica a 
abri!·, pelo Ministerio da Agricultura, o credito supplementar 
ele 1.-101:14.7$922 para attenclei', no corrente exercício, ás des
pezas ele estabelecimento e custeio ele varias estabelecimentos 
e servicos ele ensino agr·onomico. · 

Approvacla. 

LICENÇA AO BACHARllL BDUAltDO S'l'UDAll'l' 

Discussão unica da emenda da Grumara dos Deputados ao 
projecto do Senado, n. ·17, ele HH2, concedendo ao bacharel 
Eduardo Studart, juiz. federal na secção do Ceará, oito mezes 

·de licença com todos os vencimentos, para tl'atamento ele saude. 
Approvada. 

· O Sr. Presidente- Estando esgotadas as materias da or
dem do dia vou levantar a sessão. 

Designo para ordem elo dia da seguinte: 

Discussão unica da emenda do St>naclo ú pi·oposiçao rla 
Camara dos Deputados, n. 25, de 1!H2, fixando as forças de 
terra par!t o exercício de 1915' (com parccc1' {avol'avel da Com
missão de Mar~nha e GWJ1'1'a); 

Continuação da 2• discussão da proposiçãp da Camara dos 
Deputados, n. 110, de 1912, fixando a despeza do Ministerio 
da l\farin'ha para o exercicio de 1913 (com parecer da Corn
m,issão de Finwnças sobre as emendas ap1•esentadas) ; 

2• discussão da proposição da Gamara dos Deputados, nu
mero 131, de 19J2, autorizando o Presidente da Republica a 
abrir, pelo l\1inisterio da Fazenda, os. crcditos especiaes de 
1.18::! :829.'!a·í0, papel; e 177$777, ouro, para pagatnento de di
vidas dt~ exerci cios 1'indos reladonadas de. conformidade com 
o § z• do art. 31 da lei n·. •i90, de 1 ô de dezembro de 1.897 
'.(corn parecer fá.voravCl da Comm·issão de Finanças); 

\ 
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2" discussão da proposir;ão da Gamara dos Deputados, nu
mero I Ml, de 19.1 2, ·autorizando o Presidente da Repu):llica a 
abril·, pelo l\1 inistnl'io da Fazenda, os üt'editos supplementares 
de 3G9 :0.5G$900 e' 3 :SGS$, este ú verba 1.9" e. aquelle á 18" da 
lei 11. 2.5-'t!a, dr~ t, de ,janeiro do COI'I'ente anuo, paPa dar cum
primento ao a1·l.. 97 da me;;ma lei (crnn Jl0.7'Cf!C1' {a:noravel ria 
Cout:m.isslio r/e Finanças) ; 

2" di;;eu;;são da pl'Oposição ela Gamara dos Deputados, nu
mei'O J 79, de ·I \JJ 2, autorizando o. Presidente da Republica a 
ahl'il', pelo !Vlinislr.J•io da Guerm, o credito :mpplementar de 
1 G!, : G71:!j;3'i8 pa1·a pagamento, no corr·en te exercício, de 100 
operarlos exl.raordinarios c tO serventes do Arsenal de Guerra 
desta Capital (com. 11m·ccer· {a.vor·a.vel rla Com.m:issr1o de Fi-
nmt(.•as); · 

2" •discussão da proposição da Gamara dos Deputados. nu
mero HJ3, de ·1 012, autorizando o Presidente da Republica a 
abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito de 308 :9'12$, .sup
plementar ú verba 22". arl. 93 da lei orçamentaria vigente 
(com. parece1' {avoravel da. Corn.ndssilo de F·inanças); 

3" d iseussão ela pmpo;;ição da Camal'a dos De nu lados, ·nu
mero '199, de '1912, concedendo um auxilio de SOO$ mensaes :í. 
viuva de Quintino Bocayuva, assim como o de 200$, tamhcm 
mensaes, a cada um de seus filhos menores e o de 3tl0!\l a 
D. :Amelia Bocayuva Bulcão, emquanto viuva, com reversão 
para seus filhos, emquanto menores ou solteiros (com parecer 
{avoravel da Comm:issr/.o rlr. .lí'inanças) . 

Levanta-se a sessão :.í.<; t, horas c 20 minutos da tarde. .., 

:1.78" SESSÃO, EM 2:L DE DEZEMBRO DE 19'12 : 

PnJ.:STDENC!A DOS SHS. PINI-miHO MACHADO, V!CE-PRESTDENTE, 
PEHHI~JI1A CHAVES, :1" SECRJ,TAR!O 

A' 1 hora da tar·de, presente numero leA'al, abre-se a sessão 
a que Cflnconem os Srs. Pinheiro Machado, Ferreira Chaves, 
•Arau,ic· Góes, Pedro BOT'ges, Candiao de Abreu. Gabril?l Sal
gado. ;ndio do Brazil, Lauro Rodré, Urbano Santos, Mendes 
ele Almeida, Tavt,rPs de Lyra. Walfredo Leal, Sigismundo Gon
oalves. Gonçalves Ferreira, Ribeiro de Brito. Guilherme Cam
nos, Oliveira Valladão, Luiz Vianna. Nilo Pecanha, Bueno de 
Paiva, Bernardo Monteiro, Alfredo Ellis, Francisco Glycerio, 
Leopoldo rle Bulhões. A. Aznredo. José Murtinho. Generoso 
Marques. J~elinnn Schmidt, Hercilio Luz, Abdon Baptista e 
Vicf.orino Monteiro (31 ) . 

D<~ixam rle ccmparPCel', com causa ,instificndn, os Rrs. Si!.,. 
YPJ•io Nr1·~·, .Tonnf.hns Perh·osn, Al'f.hur Lemo;;;, .To;;;r) Enzebio, 
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Ribeiro Goncalves, Gervasio Passos,_ Pires Ferreira, Francisco 
Sá, Thomaz Accioly, Antonio ~e Souza, (Junlla Pedrosa, Go
mes Ribeiro Raymundo de M1randa, Coelho e Campos, José 
Marcellino, Ruy Barbosa, · Bernard.ino Monlei~o, Moniz Freire, 
João Luiz Alves, Lourenço Bapt1st~, Franc1sco Portell.a •. Sá 
Freire, Augusfo de Vasconcellos, Alcmdo Guanabara, FellCJano 
Pénna Campos Salles, Braz Abrantes,· Gonzaga Jayme, Metello. 
':! Alencar Guimarães (30 ) • 

E' lida, posta em discussão e, sem debate, approvada a, 
acta da sessão anterior. . 

O Sr. 1o Secretario dá. conta do seguinté 

EXPEDIENTE 
OffiCios: 
Dó Sr. 1o Secretario da Gamara dos Deputados, de 19 do 

corrente, ré'méttendo as seguintes proposioões: 

N. 214 - 1912 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. . :í.. o Fica o Governo autorizado a crear uma es'co1a 

de apreiidizes marinheiros do 1 o grá.o no rio Araguaya, nó 
Estado. de Goyaz, em local . que julgar mais conveniente, de 

. categoria identica á. existentCI em Pirapór:i. 
Paragrapho unico. As cles.pczas com essa escola, até 

100:.000$,. no presente exer:cicio, correrão pela verba - l?orça 
Naval - do orçamento vigente. · . . 

.Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario . . . , ··- ' .. 
Camara dos Deputados, 19 de dezembro de 1912. - Sabino 

Barroso lunior; Presidente. - Antonio Simeão dos Santos 
Leal, :1° Secretario. - Raul. de Moraes Veiaa, 2• Secretario. 
- A's Commissões de l\Jarinha e Guerra c de l!'inanç.n.s·. 

N. 215 - 19:12 

9 Congresso Na~::ióhal resolve: 
.. Art. 1. o E' o Presidente .da RepubÜca autorizado a mandar 
estudar e pôr em execução systema!bica nos navios ela esquadra 
um systema. de premios pecuniarios e honoríficos, isolada ou 
cumulntivami:mte, com o fito de promover e galardoar o aper
i'Giçoamento do tiro de guerra, com artilharia e com torpedo. 
. Não se conferirão premies sinão em face de tiros reaes, 
dc•sp~ezada qualquer classificação porventura oriunda de ma
nejo de tubos de exerci cio. Para o torpedo é admissivel a clas
sificação derivada de pratica com os cones .ele exercício. 

. As provas serão feitas com os canhões e os tubos do tor
pedo de ·todos os calibres. . 
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. .. No J•uliii.Of'frJ nnnuo do i\liní:!lel'io da Mar.·ínha vil'iiu pu
fJl!endas LrllJ•) 1/:t:; l.iM; quaos d•Ner·iio collSLar.·: 

a.) a natm·ezn dos nJ.i·flft o as disl.ancjas do Uro; 
u) élS nomes elos mwio" um exercício; 
o) o numero de canhões e de .tubos ele lorpedo uLilizndos 

por navio o por calibro, especiJ'icadamHnLe; . • . 
. li) Jndienr:iío sobl'e si se traLa do primeiro exercício de 

tH·o ou de guarnir.Jões j:í. adestradas; 
o) lfUm(Jro de homens da guaeniçiío de cncb pec:i e de 

cada tubo de torpedo; . • 
f) numero de disparos feitos, por canhão o pot· tubo de 

iorpédo de cada ealibre e de cada naY i o; . · 
rt) numer·o de impaclos, directos ou medianle ricochete; 
lt) velocidade do tiro por minulo; 
-i) rú.tl'tiel'O de impactos por minutos; 
:i) pOttios ôbtidos por torre, por canhão; 
k) nome do :ttlliHwr apontador de cada navio; 

(( 
l) . numero de ímp:tii:·i~,::.s por minuto, sob a direcção elo me-

~ c!· a:pontador; . 
m) !Jfftndo ·comparativo çom os resultados do tiro dos 

deus annos. àrJÜxri ores . · · . 
§ 1 . • Os exet'liiCiCJs do tiro ser fio feitos pelo menos . duas 

vezes por anuo, para Mdfl navio, e tanto quanto praticamente 
noss!vel, em q~alquer estado de agitação do mar, S?b a di
l·eccao de um mspcctor de tira -.>o alvo e de seus a.1udantes. 

§ 2." As despezas conerão l)ehi verba <<Munições~. 
Art. 2. • Revogam-se as disposições cm contrario. 
Carnara dos Deputados, 10 de dezerr,bro de 1912. - Saú·iiw 

.Barroso .Tnnior, Presidente. - Antonio Simeão dos Santos 
Leal. 'i" Secretario. -. Raul de iJloraes. 2• Secretario. - cil.' 
Commissão de Marinha e Guerra e de Finanças. 
. Outro ela mesma procedencia communicanclo terem sido 

approvados os projectos· elo Senado concedendo licença 
ao . Dr. João Pessoa Cavalcante de Albuquerque, au
ditor de Marinha, e a Emilio José da Costa, e elevando a 
100$ n pensão que percebe D. Anua c·oelho de Figueiredo. -
Inteirado. · 
· . Dous do Sr. Ministm elo Interior, 'd.e Hl do corrente, trans

mittirido as mensagens com que o Sr. Presidente ela Republica 
t·estitue dous dos autograpbos das resoluções do Congressó 
Nacional, sanccionadas, que o . autorizam a abrir, ao mesmo 
minisLerio os seguintes creditas: · 
. . De 2:000$, para pagamento da ajuda de custo a qlle tem 
direito os Deputados Mareira Guimarães e Cunha Rabelló; 

De 40:000$, para acquisi~ão de 1llll:i. lancha a . vapor, 
destinada ao serviço da Inspectoria do .pórto de Santos. -
Archive-se, um dos autographos c commú.nique-se á Camar:i 
rcmettendo-se-lhe o outro. . 

q Sr. 2• Secretario declara que. não ha parecer~. 
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o Sr. Victorino Monteiro ( *) - Sr. Presidente, an[e
hontem, quando ocrupei a Lribuna dJ Senado, fui o primeiro· 
a declarar que o fn.zia com constL·angimento e unicamente pa.r· 
um desaggr·avo ,pessoal. Ho,ie, voltando a occupar a attencão 
dos mrm;; il'lusi.J'rJ~ eollegas, n faco apenas pa!'a t·:ttificnr algu
mnR pal~vr·as ou rn·opo;;içüros quo aqui avancei e que não t'(llCI'O 
se,jnm rh•snal.ur·adm;;•, l'al/:oic:HlnR nwsmo p:1l'a SPJ'Vir·r•m de rluJ'1!Sa, 

Qnnuclo I111J r·r.d'er.·i, Sr·. Pr·esiclente, ao!'\ gr·nvr•s aeonl.eci
menl.os que se der·am 1•111 Vass·nuPas, nos cr·imes monsit·uosos, 
hecliondos, tenebrosos que líl se praLicnram friamente, com 
1'1Jroci·da,cle sem nome, só dignos de indivíduos· rela:psos, con
tumazes e inveterados no crime ; quando assegurei haver sido 
proeuraclo PO•l' uma ·respeitavel senhora, uma matrona vene
l'anda, at'i'irmei a seguinte pr•Otposicão, commovido deante 
da profunda impressão dessa respeita.vel. senhora, ligada :í. 
minha família pelos lacos da mais estreita amizade, a ponto 
de poder considerai-a como fazendo parte do nosso lar : que 
est::>. senhora havia pedido a minha intervenção para salvar •o 
noivo da sua netinha. 

J>ot· consequencia eu sô me podia Ler referido ú. avó d~ 
noiva do individuar implicado naquelles acontecimentos. 

Como sou um homem franco, positivo, devo dizer que me 
referia 'Ú Sra. D. Delmira Caminhoú. 

Quando me referi úquelles graves e hediondos· aconteci
mentos que se deram em Vassoul'as e depois narrei a solici
tação que tivera da Exm·a. Sra. D. Delmira Caminhoú, affir·
mei (lUC. me commovera dcante da irnpres13ão que me caru;s•ar·a 
essa senhora que· esLava ligada :'l minha familia, por laoos tão 
estreitos, que podia considerai-a como :l'azendo parLe della, é 
não disse, portant.o, que 11avia sido pr:ocurado ipela progenitora 
do accusado·, .iú fallecicla e a quem não tive a honra de co- · 
nhecer. Não colhe, rp·oois. a nuj:m tl que se quiz agarrar para· 
apresentar..,me, .como faltando á verdade. . 

Para amparar-se á sombra de uma arvore mais forte, que 
s6 póde servir :í.qunlles que não teem sentimento de brio, nem 
de no•hreza, pretendeu o individuo, a que me refiro, l·evantar 
a suspeita de que eu não tinha a coragem para ·referir-me a 
outros Deputados, que estão nas mesmas condições e cita o 
nome do filho do' Sr. Presidente da Re-publica. . 

Ora, Sr. Presidente, eu não .tenho preoccupações desta 
ordem; não tenho coragem para ir de encontro ao direito e á 
,iust.ica, pat·a. offrndr.r .infamemente aquelles que: me merecem 
respeito, mas, tenho coragfn:n para drzer o que penso, pa:ra 
defender ·os meus actos e para l'C!9·ellir as aggressões em qual
quer· terreno em que e lias sur.iam. Repillo-as com a mesma 
enel'gia. ·com a mesma hombl'idade. partam ellm; do mais lm
milde dos individuas. ou elo propri·O· Presidente da Repuhlica. 

!\Ias, todos aquellés mocos eleitos, cmbm•tvsem sorvii.)OS po
liticas, só me podem merecer a mn.iOJ' sympathia . c até 
mesmo Ç> mnio·r app!auso, ·desde que no nxerc·icio do s~1tl. mal_}
claLo smbam cumprrr os seus deveres r hom~ar• a dtsl.mcr;ao . . 

(*) Este discurso não foi revisto pefo orador. 

I 

I 
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cnm que ror·nm galardoadoR pelos E~tn.do>s, que os ·elegeram. 
Não tive, pois, intuito algum elo rel'el'ir-me a quem quer que 
seja, s·inão ao individuo, eleito unicamente por· condescedencia 
e pnlr·mnüo que tDdos eonlwcem, tl que pretende eimentar os 
ai ie1•r·eo;; da sua !;JOpularidacle sol1r'e a honra, o brio, o caracter· 
n a.digniclad'J dnquelle;;; que toem prestado a este paiz f) ;í ne
Jllliil iea os ma i.- clecl il;ados SCJ'Y·i~o.s. 

En nada l.eJ'ia com css(l individuo, si ·ülle não qnizesse. ;i 
minha eusl.a, ;í cu;;;ta do meu nome, :l'nztll' •obm J)tll'a ;;;n imp1~1· 
<Í gr·aUdão do;;. falsos patrioLnR, ou .pnm que o seu nome fosse 
;apontado. como o de um individuo que sabe aggredir, calumniar 
ou ferir, mas que não é capaz de qualquer acto nobre no ter
rene da dignidade. Jámais servirei para escalar popularidade. 

Pam se dansar uma valsa ligeir-a, ao som de uma music;; 
encnntnclora, <i neeessario que E~ tenha o habito da sociedade, 
que a palavra Lenha encantos. a acção tenha attractivos e I) 

Qlhar sympa.thia; não podem dansnr umn V!lllsa ass.im •aquelles 
que parecem ter m• urejado a vida inteira nos cortiços; quem 
emprega expressões consubHtanciad'as no despresivel aparte, 
indigno mesmo de indivi(Juos de baixn ··esphera soci•n.J, é que 
só podia proferil-o se tivesse com a razão conturbada ou 
depois de exageradas libacões alcoolicas que o deixaram in-
eonsciente e irresponsavel. · 
. Dnnmr em um pa:sso de vnlsa com eleganci:. e attracção só 

póde fazei-o quem, na vida social, conquista o apreço pela fi
nur•a de suas maneira·s. ll nunca por quem parece nntes ser 
lwbitual no rna;r;i:.w e no caxambú e frequentador de senzalas., 

.Támais frequentei as secretarias emuit.o menos se me po
derá a•ssacar a imputaçiio de patrocinar interessf'!S, irregula
res, dependentes de resolução governamental. Sómente um 
adio inconsciente pócle produzir semelhante calumni·a.; 

DeS'Il1'io a apontar um unico facto. 
· E' facil dar.· lições de prudencin' e de moderação quando 

não se foi vil· e cruelmente atacado, ma:s. ao menor embate OS• 
homens ele imprensa que querem. criticar todos os nossos netos, 
mal se julgam offendidos, perdem a calma tão recommend'ada 
o accommettem feroz e impiedosamente o adversa. ·io, c1mo 
aconteceu ainda ha ,pouco t.om um illustre repres,entante dn. 
Nnção, respeitavel por si mesmo e pelas tradições de seu nome 
nas 11aginas da Historia. 

A esse illustre cic!ndão cobriram da'S maiúre.s m,Jurias e 
baldões. E vós, Srs. da imprensa, que esgrimis a todo 
instante esta arma e que devíeis· estar preparados pe.ra soffret• 
as consequencias de ntaques injustos e injuriosos, não vos de
tendes; pelns mais insignificantes palavras, perdeis a cnlma e 
aggred is de tnaneira pot.:co fidalga os vossos udversarios. 

Vou terminnr, ·Sr. Presidente, declarando porém, c;ue, se
;iam quaes forem a:s. circc.msrtancias ·em ·que mnanhã m1:. ·possa 

· oneontrm·, o que. posso garantir ao· paiz e aos meus amigos é 
que sempre me encontrarão firme no terreno ela. hom•a, da 
digniclnde o r.lo nmor ú Hepublica. (Mnito bem.; muitn lwm.) 
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OllDEM DO DIA 

PvH(:AS DI~ •mna:. PAIU 1!113 

Discussão un iea da emenda do Son1tlo ;í. Pl'OFosu.;.ao da 
Gamara dos Deputados n. 2G, elo Hl12, fixando as JoJ·çws. d·e 
terra para o exercício ele 'l\H3. · 

Adiadn "· vo!;açfío, 

'Contihuaeho tl;:t 2~ CÍisb'ussfio tl:i prbpbsiÇ[o dil C;l,rrim·rt 
tlos beputactos:h. üó; de -1012; :t'Ixando a clespdza do i.\[irii~.:: 
U'li'ii) flii iÜl\T.'ii:Hl:\. pài':l. ó exercício ele HJ1~. 

O Sr. A. Azeredo-Sr. Presidente, ,ainda hontcm tivtl 
occasião de dizer desta tribuna que, ausente, desde algum 
tempo jú da imprensa diaria, eu não poderia dar resposta a 
qualquer folha desta ·cidade ou elo paiz pela imprensa. . 

Entretanto. Sr. Presidente, não posso. furtar-me ao devt;i' 
de regponder ás observações que veerri da ii1ipi~ei:isii, i"Ji'iiWi-' 
palmente quando se trata de trabalhos meus que se preticlérl'1 
aos desta Casa. · · . . . . . . 

E' claro que si eu estivesse à frente de qualquer .1 orna!, 
como tenho estado durante longos annos, cerca de um quarto de 
seeulo, não sendo, portanto, um ,jornalista ele spo1't, como .por 
ahi se pócle imaginar, ou repetirem os novos que agora querem 
npparccer tL custa aliheia, porque fiz inicio de minha vida. no 
,jornalismo e nas occasiõcs mais ·ctifficcis, como aquella que 
atravessou a imprensa quando se cogitou da abolição ·dos cs
m·avos c mais tarde, antes e depois ela proclamacão da Repu
bliea, não_ trepidaria em. responder pelas columnas do .iornal 
que dirigisse a esta ou tíquella Observação. . 

Ape~;ar; porém; de não ter actualmente a direeoão de qual
q.uerjornal, nem responsabilidade na empreza que foi de minha 
13xclusivà propriedade, sou comtudo obrigado· à occupar a 
àttencão do Senado a proposito elo orçamento da Marinlha, elo 
qual sou relator:,. para. responder a algumas observações do 
velho e conceituado orgão de publicidade, o Jornal do CommJC1'
,do, que se dignou occupar dei parecer elaborado pelo lmmilde 
relator ·do areamento da Marinha no Senado, com a severidade 
úsvezes exaggeracla, devido incontestavelmente á sua alta ca-

'pacidadc .financeira ou 1t .sua respeitabilidade jornalística, de 
sorte a poder lavrar sentenças a respeito do que se faz nesta e 
na outra Cacsa. do Congresso, principalmente em questões de 
ordem-financeira, como tribúnal de ultima. instancia.. . 

Reconheç.o,. Sr.· Presidente, que ,iamais tive·,prctcnção ele 
ser uma palavra- autorizada em assumptos dessa natureza, mas 
tambcm nfio é cousa tão difficil, que .çJcante dos livros· e elos: 
dados officiaes não possa qualquer membro desta Casa, qualquer· 
jornalista, qualquer cidadão hru~ileiro, aprcçi\1,~' a nossq_ s.i.t_,~l1-.:-

.· 
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riío oconomico-fin:mceira. E nem foi por outro motivo que me 
abalancei a disrmtir, no meu desprelencioso parecer, essa fa
moso deficit, tão proclnmado pelos estudiosos quer do Parla
mento quer da imprensa, mas que por mais competentes e 
f!:>Lncliosos que se.iam, anelam sempre em desaccürdo, ele modo 
que rmda u.m, embora estudan'do os mesmos dados, recorrendo 
aos mesmos documentos oJ'l'iciaes, . deantc das mesmas cifras, 
divm·gem na imporLancia desse de('ic'it, que cada um offerecc 
:'i Nação, de accôrdo com seus estudos c as suas apreciações 
financeiras I . 

O Jonwl do Commcrdo, com a autoridade ele velho orgão, 
fazendo apreciações sobre o meu parecer, exLranhou a . di
uressão que fiz pelos domínios das fipanças, .quando eu deveria 
tratar exclusivamente do or~lamento da Marmha ! . 

Andei mal, .iú ve.i o, Sr. Presidente,· chamando-me a bolos 
o velho orgã.o ! (R-isos) . 

Fazendo entiio, Sr. Presidente, a sua apreciação sobre um 
dos topicos do meu parecer, o Jornal accroscenta, após a trans
cripção incompleta que delle. se di1gnou fazer, que .de bom 
r;rado entoaria lUas a semelhante orientação, «si não fosse uma 
heJ·cs1:a Nnanceira suppor que por ser o ouro com que se pagam 
os direitos alfandegarias adquiridos . parcellaclamente P.elos 
contribuintes, em vez de. o adquirir directamente o Thesouro, 
não póde mais occorrer baixa de cambio nem desvalor <la 
moeda circulante». 

Heresia f{nmnceira, Sr. Presicieu'te, chama ·o Jornal do 
Com.mer:C'io o facto ele. ter eu corisiderndo no meu parecer, como 
garantia contra a miser:wel depressãq. da taxa cambial, em 
o.utros ten1pos; a modificacão que operàmos em o nosso pro
eesso. economico e financeiro, inici11da na patriotica adminis
trar;;ão do saudoso Senador .Toaqüim 'i\Iurt.inho. . 

Eu· disse realmente que urna. diis moçlificacões por que 
passára o nosso . processo economico e nnuhceiro, isto é, a 
cobra.noa em ouro ele parte dos. impostos aduaneiros, corres
pondente mais .ou menos ús ·nossas despezas no exterior, nos 
assegurava uma certa tranqui!lidade para não recearmos a 
volta do descalabro por que p:issamos no segundo quatriennio 
presii:lencial, pela baixa do càmbio. E' claro, porém, que a 
modificacão que operamos. em o nosso pr0cesso. economico e 
f'lni:mceiro não podia ser exclusivàmerite esta, como pretendeu 
interpretar o .Tomal do ConJ.niereio, tanto mais que ella rião é 
:thsolulameritP. uma providencia de ordem economica. A1ém 
disso, Sr .. Presidente, considerei em meu . parecer as nossas 
conclioões actuacs, inteiramente diversas das daquelle. tempp. 

Eis o topico do parecer a que me refiro e que o Jornal 
truncara transcrevendo-o : -

.o:E' Mrto que depois da 1m.oratoria. por que rmsswmos, nos 
suhmettendo ao regímen do fu.n.clia-loan., devemos procurar por 
todos os meios evitar uma situação tão contristadora como 
acruella; felizmente, porém, ·as nossas .coridir:ões nctuaes são 
inteir;:i.mente diY\3!-'sas, tendo a lição n9s aproveitado .consid~-

I 
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ravelmente, r1elu modificaC,ão que operúmos no 1iosso processo 
economico e financeit•o, instituindo em parte a cobrança ''m 
ouro nus nossas alfandegas, pensamento que .iá vinha do Go
verno ·Provisorio, de sorte a não nos receat·mos que a desvalo
rização da nossa moeda attin,ia de novo ao extremo a que 
chegou no seg·uudo quatriennio p!'esidencial, obrigando-nos a 
uma dit'J'erenca de cambio de mais ele cem mil contos ammal
men te, pam o pagamento elos nossos compromissos no exterior.~ 

O que ahi assegurei, sem temer contestação, (, que ugor.·a. 
depois da modifiea~•ão que operámos em o 'ilf)'::n 1n·oco~so eco
liOmico e :J'inanceiro, não podemos re1Jear qtl•J a de~valo!'ização 
da J!Ossa moeda 110s arraste de novo a nw1·atm·ia., como aeon
f,,ceu na presidencia do emerito Sr. .Prudente de Moraes. 

Deante da depress<'io do cambio e s~nd•> o Govet·no o rnais 
forte tomador, o dia ·em que ellc entrava no mercado prtra 
adquirir cambiaes, a baixa se accentuava sensivelmente e a 
especulaoão crescia ele modo consideravel, para que o ':Dhesom·o 
pagasse maior .ctifferença. Dahi a somma 'J'ormidavel de 100 
mil contos de réis sómente para clifferenças do ·cambio e que 
não lha via onc·amento que pudesse resistir! 

Mas o que havia de fazer o Governo se· tinha nGcessidade 
de arran,i ar recursos para satis1'açiio dos nossos compromissos 
no exterior? · . 
. Hoje, porém, Sr.· Presidente, não acontece a mesma cousa, 
não sómente por outros motivos da modificação operada, como 
porque o Governo, depois da providencia da cobrança em ouro, 
de parte dos impostos aduaneiros, deixou de ser um concur
rente do nosso mercado cambial, evitando desta f6rma a des
,bragada especulação de bolsa que havia então. (Apo1:ados.) 

Não ha, portanto, Sr. Presidente, neste ponto, «heresia 
financeira», com me quiz attribuir o Jornal do Commercio em 
:Sua alta sabedoria de decurião exigente. (Riso.) · 

O .Jornal do Comm.ercio, referindo-se com gravidade ao 
meu optimismo, não deixa, entretanto, de ser contradictorio, 
JlOrque, linhas abaixo, o .Jor-nal me dtí razão dizendo que 
·« ninguem disse .i amais que a actual situação financeira é, 
mas· sim que p6de vir a tornar-se, desesperadora se perdu
rarem os .erros e. ·desmandos que pre,iudicam e oneram o erario 
publico.» . . . . 

Mas o Jornal procurou ·demonstrar que ha de('icit, ser
vindo-se, diz o velho orgão, das observações do meu proprio 
parecer, e, então, Sr. Presidente, assim se exprime: 

«Dos proprios dados do Sr. Azeredo collocados em eon
fronto suggestivo e interessante, sem que isto importe L,1davia 
em reconhecer-Ilhe ou confirmar-lhes a exactidão, resulta esta 
conclusão : · ' · 

A despeza'total em 1910 e 19'11, segundo esses dadoil. foi 
·de 1.270.933:000$ e a receita decorrente de diversa~ fontes 
de renda publica attingiu 1.109. 683:000$, evidenciando-fie 
assim excesso de despeza nos dous annos, ou, em ourl.o;; termos, 
deficiencia .de receita na importancia ele 'lG'l-'250 :000$000. 
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Para cobrir e::;Le de(icit l'inanceiro não se creat·am tw\·a~ 
fontes de renda, não ~e venderam propl'ios nacionu0s; 1'('\!0t'
reu-se simplesmente ás operações de credito,)} 

E' o que a1'1'irma o meu parecer, é o que repete o Jurnal 
e é o que consta do rclatorio do Sr. Ministro da ~·'uzencla. 

J~u não disse cousa nova para ninguem, porquanto !.tido o 
meu estudo se firmou dentro dos balanços ofl'iciao~. dos dü
cumentos e dado.s ofl'iciaes, e si realmente disse qu'! não havia 
de(ic'it é i'acil provai-o, porque do que se trata ex:::Jt•.~ivamenLc 
é do de['idt orçamentaria e a nossa arrecadação deu perfeHa
mente para as nossas despezas orçamentarias. 

Não p.odiamos nôs, paiz novo, em pleno cle~envol\'imento, 
ter a pretençiio de clispór' de saldos orçamentarias para des
pezas de ordem extraorclinaria ou extra-ot·çame.ntaria, como 
sejam construcções de estradas .de ferro, dr1 portos rJ outr·os 
melhoramentos materiaes, assim como de rermrsos para outras 
despezas extrao1·dinarias, necessarias e imprescindíveis, como· 
as que interessam a defesa nacional. · · 

Eu ai'i'irmei e continúo affirmando, set'n receio de con
testação, diante dos dados officiaes, que não . temos deficit 
orçamm1Lario nos exerç:icios ele 1910 e •1911 .. Affirmei-o c o 
proprio Sr .. Ministro da Fazenda me justifica, .como se poderá 
ver no seu relatorio, á pagina '19, reduzindo o de{icü a uma 
insignil'icancia, cqn:J'orme vou demonstrar: 

«Fazendo-se a inclusã,o elas opera~.ões de credito, a receita 
passa a ser expressa em '139. 950: 629$'178, OUJ'O e ......... . 
510.255 :800$3~6. papel, c a dcspeza em 14'1 .088':13li$502, OUl'O 
e 51 L·S:78 :222$238~ papel, resultando, diz o Ministro da .Fa
zenda, o de(ic'it de LI37 :507$324, ouro e de 1.622 :42'1$892, 
papel.~ 

tN'ão sou eu mais quem o diz, Sr. Presidente: mas o 
eminente Sr. t?vlinistro da Fazenda,. em seu rclatorio, :i' paginas 
19, quem •O a'l'firma. tA: companhia não póde ser melhor. 
· (AJJOiados.) 

J~ nem podia ser de outra maneira, porque entre nôs, nos 
110~so::: orçamentos. as -operações de credito sempre entraram 
eon10· receita. E :não ,j s<)mente entre nôs; é isto o que acon
tece Lambem em Lo da a parte. do mu:ndo ·onde os orçamentos 
não são si não um. 'O mesmo, porém, não acontece na França, 
onde são elaborados tres orçamentos; o .geral, ·que equivale 
ao nosso, o extra.ordinario, que visa occorrer :ís despezas de 
ordem extra-orçamentaria e o Mlonial. 

O mesmo acontece na Inglaterra, .não podendo, portanto, 
considerar-se dc(iC'it ot•çamentario as despezas de ordem extra
orçamentaria. 

E si as~im ~~. ':3"'. Pre~idente, os 'iLH mil o.:ontos de em
presl.irnos ~externos e ·rl•· r~rni~sües dt~ apoliee~ dentl'o do paiz 
:Jão podem. stW LHHnpntados no or·o.;amen1.o ·ordinut·io das nossas 

'def;pezas. E, .não podendo ser nomputados no or:çamento ord.i
nario, é claro que n 'i·O 1:\X.istf~ dcfir:it, COJli'orme af'firma. o 
p,;oprio Sr. .Ministro da Pazenda, porque :;ó se encontra u!n 
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defü:il de mil e poucos 'contos, ouro o o outro Lambem d•3 
mil e potwos uontos, papel, no ulLimo exenlicio de 19Ll. 

E não pôde ser mesmo de outra maneira, Sr. PL·esidCluLe, 
porque, si nlls JOL'mos computar nas clespe~as Ol'<;anH.m Ltn·ia.> 
as ·Opot·a~:ões ·de ct·ecliLo, cluranLo um exüt•cicio financeiro, nem 
mesmo na udminisLraç.ão admiravel, aclmiravel· em economia, 
adrniravol no· cumprimento exacto da lei oroumenLuria, aclmi
ravcl pela J'irmeza .na execu()flO de um· programnm, do tempo 
em que foi l\linisLr·o da J!'azcncla o beucmel'iLo St·. Dr .• roa,1uim 
MurLinho, do saudosa memoria, nós enconLrm·cmos talvez saldos, 
porque durante aquolle quaLriennio não se verificaram s.obras 
bastante su11ficienLes para cobrir· as clespezas foiLas com o 
resgate elas cstra'clas ele feno, que importaram em cerca de 
.H milhões. Do modo que mesmo nesse quatriennio p1·odigioso, 
prodigioso pela ôoonomitt e pela· execução da lei, nós ·não 

. encontraríamos saldos · orçamenLarios, como querem, pormil-
tam-mc tt .pht'ase, que é "elo Jornal do CornmerC'io- os pre
goeiro~ elo deficit do paiz. 
· O SH. HEitClLIO Luz- Mas é o proprio Ministro ela Fazenda 
que declara que h a de{'icit. · · · 

O Stl. ~\:. 1J\ZEtÚmo -.Eu não estou· dizendo que o MinisLt·o 
ela Fazenda :não tivesse dito que !havia deficit. Eu vou repetir, 
porque V. !Ex. não 'me entendeu bem. · 

O 1SR. FnANCisco Gr.ycmuo- E' bom repetir. 
O SR. !Ai. ~\.zEnEDO -(lê) «Fazendo-se a inclusr~o das ope-

racões de credito, a receita passa a ser expressa em ......... . 
139.950:620:$178, ouro o 510 .. 255 :800$31tli, papel o a dospeza 
em 'i/ti. 088: 130$502; ouro, e 511.878:222$238, papel, resul
tando o deficit ele 1.137: 507$32~·. ouro c elo 1. 622: <121$892, 
papel.» · · 

Mas é esta a cifra apresentada anteriormente, neste mesmo 
.relatorio, pelo honrado Sr. .Ministro da Pazenda? E' esta a 
eifra apresentada em mensagem presidencial pelo Sr. Marechal 
Hermes? E' esta a ·cifra encontrada pelo illustre relator do 
orcainento ela Fazenda na Gamara elos Srs. Deputados? !E' esta 
:i. somm:i encontrada · J)elo honrado ·relator elo orclllmento. no 
Senado e pelo eminente relator elo orr:.:imento da receita ma 
Gamara dos Srs. Deputados~ . · · 

Qual é a .cifra exacta, afinal, para se apreciar o nosso 
deficit? ·· . · 

O ,1\Iinistro da Fazenda diz em seu relatorio que o defiti,t 
do ultimo exercício ficará. reduzido a 34.069 :398$075; entre-' 
tanto, na mesma pagina 10 elo seu relatorio, o Minist.r.o affirma 
que «computadas na receita us operaoões de credito, o deficit 
se recluzirú a· 1 .137:507$3211, ouro, e 1. 622:421$869, papel». 

O 81'1.. H'llnCILTO Luz- Então eu ti.nha mzão no meu aparto. 
O Srt. A. AZEREDO -· -V. Ex. tom e não tem razão, pois· 

•?:;tml lcnrlo e affirmando CJne o Sr: Ministro da Fazenda disso 
que lla ;Jeficit. havcncltl' cliffercnça .nas c.ifr(l..s,. dcsclb que se 
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computenl ou Hão a:; opem()ões ele eJ•cdito. Nas mensa!:)ens do 
.J>J·csiclunle da nermbliea, C]tw aqui eslão, V. Ex. poderú en
fJOIILr:.n· os clous l/.uf'icUs de JOIO n :lDJl, igualmc.nle dil'ferent.c;; 
dus def'ir:ils apr1;sunlados pelos illuslres relatot·es dos .oJ·;~a
Inf;n Ln,; da Fmwnda e ela reee i ta na Carnara dos DepulacJÓs. 

]<;,;ses de(icits são cl i:l'l'eJ·enLes. U que affirrno 6 que, ern
quwnl.o o relalor da reeeila ·na Camm·a dos Depu lados cncont.ra 
um tü•j'idt maior de ~00 n'lil wntos, o relaLOi' da Far.enda da 
mesma.Gamam uneonLm'un1 dc(icü de 91 mil contos e o Rr. 
n1i.nisl1:o da Fazunda encontra um de/"icü de 79 mil contos 
para os dons ui Limos exereieios. 

O t•elalol.' do clf'oamen to da .Fazenda no Senado, o eminente 
cx-i\linisLro da Fazenda, embora Lenha encamdo a questão pot· 
1.1111 prisma diJ'J'crente, cnlrelnnlo se approxima mais do meu 
sonlir, eonforme se vê pela Gazeta de Noticias, onde S. Ex. 
JH'Cstou i.nJorma~.õos que, mais •OU menos, coincidem ·com as 
al'i'ü·nut(;ões do meu J)arccer. 

!Onde a exactidão das .ciJras para duvidar elas de que me 
servi no meu parecer? 

IE.u não nego que o eminente Sr. tl\linislro ela Fazenda 
tenha encontrado de{'idt. Ai'firmoi c addicionci as pareella~ 
pum faier noLat· o dc('idt encont.t·arlo pelo ·honrado adminis
tl:aclor elas nossas i'inanças; affirmei c acldicionei as parccllas 
do relator da :J?azencia ela Gamara e tfiz o· mesmo em relação 
ao rela lo r elo orçamento da receita na ,c amara dos Deputados~ 
J~stcs elementos são os que se encontram no relataria do i\Ii
nistro da Faze.ncla. !\Ias porque razão, sendo dados ol'i'iciaos, 
que não podem ser difl'crentcs para os estudos de todos, podem 
produzir divergcncias tão grande, nos de{'icils para cada um 
elos iiiustres c operosos Deputados e Senadores que estudaram 
o assumplo? E' claro que o Ministro ela Fazenda, no seu 
relatorio, procurou estudar o deficit ele modo dii'ferente da
quelle por que o estudou o relator do areamento da Fazenda 
na ·Gamara, c tanto que eu disltn~;rui no meu parecer. que um 
incluiu a somma despendida no resgate do nosso empresLimo 
ele 187!) c oulro excluiu essa· mesma somma; um incluiu as 
clespezas ela Estrada de Ferro do Goyaz ·e a baixada elo Rio 
ele Janeiro e outro excluia essa mesma somrna; de modo que 
divergiam na pr.opria appliimcão das contas do 'rhesouro. O 
CJ)JC se pódc. dizer é que esses .estudos no The~ouro são insuf
fwientes c mcompletos e precisam ser aperfCicoaclps. 

o ·!Sn. HERCIT.IO Luz- Quer dizer que ·não ha escripturaoão 
no Thcsouro. · 

. ·O Sn. A. :1\JmnE:oo- Não estou dizendo is~o. Mas que não 
é completa, parece indiscutível. 

o 'SR. HERCJLIO Luz-tE'' o que parece. 
o s·/1,, "\. i:\ZEHTWO- Eu .iulgo que nfin pódt~ havr.l' divcr

g·encia sobre rlados apresrmtados officialmon t.c n si h a essa 
rlivergcncia. cnt1:c os e~t.udiosos e capazes que entend_em ·desse 
assumpto, 1magme para nós, pobres morLacs, que a1ao crrlon-

... 
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demos dessas eousas, a t.lifficuldade em que aos achuuws puea 
estuda1: uma questão dessa nalUL·eza, ao ulc.:ance sómenle t.lo;; 
que pau·am nas alturas, como o J o·rnal do Cornrnerdo! 

A verdade é, St·. Presidente, que nós não podemos, vaiz 
novo como somos, inclui!· .nas despezas orca:menturias de::;pcza,; 
extraordi:narius, espeeiaes e extra-ort~amentarias, como sejam 
eonstrucções de estradas de •ferro, de ·portos e, al'inul, clespezas 
mortas e improductiYas, mas que. são indispensaveis pat·a a · 
nossa garantia, para a nossa segurança, para a seguranca do 
nosso desenvolvime.nlo e da nossa grandeza. 

O JO'rnal mostra-se p~)zaroso com as despezus que o •Con
gresso J'az diariamente, augmentando montepios, aposenLa
t.lorias, pensões, uugmentando vencime•ntos, em fim. Tem toda 
a razfto o velho ot·gão, quando truta deste assumpto, 'J.Wis, na 
realidade nós lemos sido muito pt·odigos. Mas nem pot• isso, 
Sr. ·Presidente, devemos nos desesperar diante da pl'Ospel'iclade 
que cada dia se sente cm nosso paiz, embora pense de modo 
diverso ao do honrado Se•naclot· por Go~·uz, ex-r~<linistro ela Fa
zenda, vê miserias e di'fi'iculdades em toda parte. 

E' cert.o que lha gramde dii'ficuldade de tudo entr·e nós. 
que neste momento mesmo presenciamos' a elevação de preços 
nos generos ulimentidos ele pl'imeira necessidade. Mas é t.mlpa 
porventura nossa? 

Não ha duvida que concorremos para isso com o •nosso 
proteccionismo exagerado, mas é tambem uma demonstracão 
do nosso progresso, do nosso desenvolvimento. 

E' certo que ha exploracão, que ha syndicatos relativa
mente tão grandes como nos Estados.JUnidos para a carne verde, 
para a carne secca, para o bacalhau, ,para a i'aririha de trigo, 
para . o ar11oz, etc. Em toda a parte hoje, roas industrias entre 
nós se vê trusts de toda a natureza e isto concorre incontes
tavelmente para a carestia da vida. (Apoiados.) 

O rSR~ ~J\,LFRJmO /ELLIS- E' () proteccionismo. 
O Sn. A. àZEREDO- :Não podemos, porém, negar ·o grande 

deseuvólvimento que tem tido o nosso paiz, porque o paiz que 
está em decadencia ou na miseria não poderia ter como temos 
observadó ~ntre nôs o desenvolvin1e.nto llo luxo e o g·osto pelas 
artes. Diariamente augmentn. o numero de automoveis no Rio 
de Janeiro, e o que é mais extraordinario, .abrem-se ·constan
temente casas de .i o ias, estando cheios, dia e_ no.ite, os cine
matographos desta cidade. E' uma demonstracao mcontestavel 
da cxistencia do dinheiro, do desenvolvimento material .. 

·Outra mani'festacão do nosso progresso se nota ~as expo
sil,iÕCs de quadros e na acquisicão destes pelos .amadores. · 

Si agora, neste momento, ha difl'iculdades no;; bancos para 
certas transaccões inteiramente commerciaes, a verdade é que 
ij·;a dou;; ou tre,; mezes .atrás observámos a baixa de taxa .para 
o~ descontos commertliaes. 

As propriedadr.s ruraeH m·escem dç valot·.' toc!ns os dias, 
sendo e:>panio~o o augmento de precos nas pr.Q.pnedados ur-
' ' .oanas. ... :I', .. '• ' .. 



:'\i 1Í1; UI 'I H jJlldül':Í JIIJ0lll', put'IUII[U, U IIU~SU j.IJ'Oi;l'üSSU, U 
J!Os~o tlfosen;·oiviuwlltu. Ai·nda o 1111110 J!Us:;adn o augliJeuto nas 
uu:;sa:; ulí'aJJdl!g'US J'ui de quasi eem Jllii e.o,ntos! 

Ne111 outm I!Xpiiew;ão /.l)!'iamo:; para tudo J]uaulo vernos 
Li ia11 tu dos ollws. 

Xfío tem pois l'<l%ÜO IJ I)UlilleJJI.P on;ão de !JUbiieidadu, 
quando pi·deutlu llOIJI.ra!:i:u· as o!J~et·va,;ü,~s t'JUI! eu tive a lioru.·a 
du suhnwtLut· :'!. eon:; idet·w,'iío do Senado, eom!Jat.undo o meu 
upl.im is11w, I! niio luJn, Sr. i'J'I)Sidenle, poJ·que, pa1·u argunJe•Jllur·, 
podeiiJOS nos seJ.'V.il' do p!'Ofli'ÍU Jol'ltal do Com:JJW1'ttio. . 

Pl•!•guul.o: aquc•l.la podei'Osa ernpl'i!ZU /.I:J•.ia stddo uo seu 
OJ'(;lllllCIILo anuual, eapaz dn l'a:t.t~l' l'twn au cuslu da eunsll·ue()~o 
do seu !JPJI.n pal:win, um dos mais ele;;wlLes ela rwssa !;!'amle 
uven.ida'? 

CI!J'I.amün.Li), 'lltto. (J Jnrual J'cz eomo o Estado: I'i!COJ'I'fJU ao 
~t·u ,,,·edito, ao sc~u 1!/.'l'dil.o pessoal pant eonsl.r·uir· o seu edi;J'icio, 
poi~ que no~ sous saldos ot·clinal'ios não podc•!'Ía ab,;olul.amente 
J:lllli.:.tl' f.'.ll/11 OS i'l)t]l/I'SOS IWei!SSlll'iOS :Í. l'l!:tli~:ti;Íill d:.tCJLW]ia Ídl;lt, 
"\ugmenlou rj eerl.o os seus I]0/11pi'Oillissos. mas tamlwm ,,; J'ô!'a 
de duvida que accr·esl!eu g!'andemenle o seu putrimouio. 

IE' ,iuslumeute o que uc~onlece com a Na~'ão quando eonteaiJC 
cornpt·orn iSS()S pai' a me lh Ol'amenlos d1J ot·cJ em rep1·odu ctivu. 

A nossa divida Lem sido augmentada eonsir.leravelmente; 
mas, em .compensação, esl.ú augrnen ta elo. gran clem e:n te o patri-
monio naeional. · 

Ainda lm oul.r·o ponto que met·eer. l'esposta. 
o yoiho cll'giio· de publicidade tral.ou La!llbiJin do du(it:i.l da 

l'\:q:ã.o de modo ultra exage1:aclo. eon1 muito Jllais ,pt•ssirni'srno 
do qu"' quaiCJlH'I.' ouli'O Ol'gtun da impi·ensa. E' assim qu" ello 
'''ll:nlll.i'.flU para augmento da nossa cli\'ida nos dnu::: ultimos 
I'XI'i'l:ieins d1' 1\liO e 1\H I a devacla cif1·a 1.!1: f:J7:UOO.OOO, o I]UC 
quPr diz'~'·· S1·. Pt·esiclente. ecr·ca de 25o.ooo:ooo~;ooo: 

Pnis Pssa eil'1·a aLI\ agora ni'io l.inha sido eneontnuJa, nem 
no J•elalo!'io elo 'S.r. ?IHnisLr·o ela Fazenda, nem na mensagem 
do· Sr. P1·esidenle da Republica, menos ainda no relatorio do 
ex-ministro ela J?azcncla. o nobre Senador por· Goyaz, ··OU nos 
J'iJ•mados pelos l'elalorcs elo orr;arnento ela Receita e ela fa~cnda 
da outra Casa elo Congresso. . 

Entl·ctanto, o .Jornal rlo Comrnercin des1~obriu que n6s au
g'!llentúmos nesses clous ultimo;; cxercieios a nossa divida ex
terna na importa·ncia ele J7 milhões. JJ: o Jm·na.l do Com:rne·rcio 
sabe, não se podia tcl' enganado; o Jornal estudou o assumptr_. 
e af'/'il'lll:t eom a auloi·.idacle quo Lodos lhe recon!JCccm. 

Realmente o relator·io da· Faze.nda cl:l que a nossa divida. 
,,xter'IHl. er·a. ern 1 non. de ;C 78.5:12.000 c agol'a .c 05 .. \30. 000, 
]nu:ncenclo qu~: .ella :ficou elevada ele JO milhões nesses clous 
uii.Jll10S CXei'elCJOS. 

i\Ias enganou-sr) o .Tm·nal dn Com.111.e1·cio. porque si assim 
~os se o de(h:it: encon traclo pelos que trataram deste assumplo 
seJ•in'muito maior, enl.rctanJ.o. na cliscrimiliar..ão das cliffercnt.es 
pUJ'(J(~l!as computadas no relalorio da Fazenda o constantes elos 
Relatores ela Receita e Fazenda ela .Gamara elos Deputados, não 
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sn eneunLJ•a w]uella f.l'l'tllldc sollliiHl, llll'' a 1Jin;;uem poderia 
passai' uespo!J'c:dddttiJII'IILe. l':u·a ~e eno.:uuLJ'HL' a somum de 17 
milll0•)~, foi p.l'CJeiso iiJduit• n cJJnPI'o•st.imn J'eilu pdu !Junl'adu 
ox.J:\1 l!listJ•o da Fazenda. mn -J !!lO, da illlLitH'Lalwia de ·I U milliúo•s 
csl:cJI'i l.IIIIS, Jlill'll eoll\'t'l'sãu ela p:u·lu d:t lJDS:;a divida exLel'lln, 
eu,1os ,IIII'"" et'lllll de ;:; 'Yo e rJUB dalii pat·a c;í J'io.:ut·am J'edw:iLlu:; 
alt'/'n. ·,c> Uo\'BI'IJO não pc)de pt·nseguil' no seu pensamcnLu, 1Jilil'i-
eand•l a nus,.;a divida l'xl.el'na, linJiL:wd.u->w pela J'ut·c·.a das l\ÍI'
OJIIJJ:il.llll!:ias a J'a;r.t•l' ;;c:11nunLo a c:unvorsíw do umpÍ·c•st.iJJJU da 
Ut!sle tlt: Miutl .. ~, cJ,. ·J'I'li!l:l, na inipOI'Laneia de J; ;{.:JHtl. :llHl, B do 
e.nrpt'c!sl.iuw de l!llli, naiiiJ[lDl'La.nda dn J;.::!.Kti'I.HlO, ClllllliLim.lu 
tJlJJin,.; d•• .. \%110 valnJ'liOJilinal do) J;'7.ollt~.:!tlrí. 

Nu Dllllll'•!SLinJu dos -Jn.OOO.OOO ~l.el·li.nns aiwla :J'oi in11luicla 
a inJ[IOI'Llllll'ia du :! .. 000.000 pat·a a cc.liJt:iu:;fio da r•'.dB da E:;-
tl·ada d" FoOJ'I'II do Geal.'tl. )~' lJcJm ck ver qucJ o Gcwm·no não l'L·~ a enlis:;iin c]u:.;l.c~ 
emprt•sl.itno nu pa1·, 110111 podia J'n~ul-o. llOI.'(]UlliiLO uo Jllll.' c!s
l.a\'aln o:; nossos l.it.ulos du G '1~. JJillS l.c:mdo ·consc,guido ellJit.l.il-IIS 
a Hll %. a ope1·:u.:.1io roi indnltilavelm,mt.c m.:cellímt.c, (h•ant.B da 
l'Pcl111:•:1i.o dos 1wssos eneargus, que baixaram de ;\; G::!ií. 000 a 
i: :l::! I . Hl2. 1N1io que1:ia :J'a~cr aiJUi a ddesa do GoYet·.no t.lo S1.·. Nilo 
Pe\:anha, quant.o a c~st.a opc_>t•ac;.fto proYoilosu, mas uemonsl.l'at' 
ú m·ic.lc!Jwia qt.w o o.:oncoiLuado · Orgfí.o, du pu!Jlicidade desl.:t 
Capil.al niío t.evo ra~iio quando pJ.•oo.:ut·ou aulà'mC>nl:tl' ainda 111ais 
u no:;,.;o deficit 110:; dou,; u!Lirnos exereidos financeiros, au
gnwnt.ando de ·I tl .000.000 eslerli.n.os a no:>sa diviua •'·xl.el'na, 
quando apenas se fez a convel'Sito dos Li lu los de ti '/'o por titulas 

de !1'1o. . 
O 811. 'llJmcu~lO Luz -fE Jcymllttndo hypotlleca. 
O Sn. A. ~:\ZEitEDO- Níto sen.Jwr, não .~ e:; la a divida; u 

di\·icla a que V. Ex. quer :;c referir .S inteiramente oui.J•a. 
IV. U!:x .• pareee-me, .quer :;c referi!' ao (Jtndinu loan; não é 
<1 isso qu c se lra ln . O Govcr.no, em Hl I O, querendo unificar a nossa divida, 
reduzir os no~~os eomPl'Oillissos no eslru.ngciro, aquclles de 
f> % a k '/'o, estando os nos;;os titulos ao par, contralliu um 
empJ•esl.imo de 1 o. 000. 000 ao typo do !JO. 

'E' clar.o que o Governo não podia encontrar melhOI' t.ypo 
para uma emissão do titulas de ·Í o/o, quando ao par estavam 
os de 5 %, representando .20 1o mais de beneficio para o ca-
pital empregado. . . · . . 

Foi esla a opo1·acão 1foita pelo ex-:\Ilnistro da Faze.nda rlo 
Go,·er.no do Sr. NiJ.o Pccanha .• <\ssim c.l. Sr. Presidente, que 
,,;;ta divida, eontrahida para pagamento de outra divida iguaL 
l'oi considerada pelo .Tornnl do Comnnel·cio como divida nova, 
o que quer dizer com i~to que Homero cochilou.~: · 

O Jm·nnl do Cim1.1nercw aproveitou, entretanto, o meu 
p:u·cceJ', .Pal'a tratnl' tambem di! um assumpto inloii·amcnlr! 
dil'fcreute do objecto do meu parecer, mas que ~1o;; interessa 
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rlt'oi'nlli.lanwuf.e: n questão dos capitar•s ostm.ngeit•o;;, uu anlr·~. 
O gÍIIg'tJÍSIIIO JHllJÍOJJuJ, . 

NesLr!s ulliwos f.t!lllfHJS l.t!lll 'lmvidu unta Intlnil'r!~l.ar:nu du 
clmnvinistno du tal nal.m·r!za que a ;,:·unto que niio tem eot·a;.;em 
fiea ~om l't!eeio de Lralat.• dr!sSr•s a,;suJnpf.os, JHWque os paLl'inf.as 
U\'anr;:11n para u J'l·uulr: eom LUJnLa impetuosidade, que os mais 
in;,;·rmuos u LimomLos reeuarn do eanJi.nlio anwdronlados pelo 
l'ryeeio do RI!L't!lll lt;vadns pt!la .ou da Jlul.ivista, 

At•dorosos c levados eerl.amrml.e por· um sr;nlilllrmlo noi.JI't:', 
os nativistas Yünt.lo no esLra.ngtJlr·o um twri:;o, pl'incipalinr!lll.e 
si elln l't~Jll'escnta eapitaus valiosos ou eompdr}rwia J'irrutwr;il'u 
l't!t)tJJllieeirJa, investem wntra l'llo sem vet· os inl.t!I.'C,.;st!s do 
Esf.ar:lo, Jll'tli:UJ·anclo afasl.tn· elo nosso paiz, que ftl't!eisa dr.• eu
pil.;ws usLrangGit·o, porque os naeionar;s os não vossucm, esses 
lllt!SlliOS eapittws. (Muito úmn; ·m:u.ilo bc·m.) 

Nr•s;;n poal.o ·O Jor11al do Co'll/.7nc1·do tr~m inteü·a razão. :Devo 
clutdtu·ar: Lodos os estr·anguir·os, gregos ou Lrora·nos, inglt!~tJs ou 
a1nerieanos, J'raneeze:; ou lielgas, e uão J'allo uos fillws dos 
outros .fHlizes, ]JOt'CJLifJ c~srJs rí que no~ soceorrem com o:; SIJUS 
l't!eursos, LJ·azeHdo-uos o süu rJi.niJCit:o, applaut.Jo todos os es
traug"eiros que tcnharn eor·agem de vir.· para o Bl'Uzil u/IIJII't!g"Ul" 
seus eapitarJs c, em vez de pensat· que siio vcrdat.lciros polvo;; 
que vem sugar o noss.o sangue, entent.!o que elles nos veem 
trazei.' sangue novo. (.4]Joi,arlos.) · · 

Ji:u entendo que clles voem Ll'UWL' um saugue .no\'O de que 
tanto eaJ'OrJemos Jl:ll'a o nosso tlesenvolvinwnlo ~~ uns,.;o pro
gresso. Si l.ivessemos c:apiLarJs rí elar·o que Hilo pr:r.!ei:.;ar•ialnos 
t.lc auxilio elo f!Sl.r:.HJ.grJiro para vi1· J'rJI'talece1· as Hossas in
dusl.l'ia~. o nos:'lo commereio u eonemTr•J' pa1·u o nosso r•ng'l'au
deciJllenl.o; mas um paiz como o nosso. possuindo urn l.er'l'itot·io 
enormissimo e inexplorado ainda, sem eapitaes, sem !Jmr;os, 
sem l'ecm·sos, IH'oeurat: l't!peJ!ir o estrangeiro que nos tmz 
os seu~ eap i lar!s e os seu;; esforços, a sua intel!igendu c a sua 
acti\•iclade, é um vct·dacleir.o absut·do. 

O S1t. r:\r.r~H.Jmo J~r.I,rs- Apoiado. 
O ·S.It. l'Ilmcruo Luz -'~Ias qual o puiz quo dispensa o au

xilio do estrangeiro? 
O Slt . .A. Az1m~mo-V. Ex. tem razão. Nt•nlllliJl d•!Vt! dis

pensai', principalmente o no;;so, que é um pai;r. uoro, drJ fulul'o, · 
mas que não tem braços nem reem·sos necessal'ios par·a dat' 
dcscuv{Jivimcnl.o ás suas riquezas. 

]~' daro, Sr. Presidcnl.c, que a munifcsl.aciio que tum 
surgido ultimamente .na imprensa ou •no parlamcnlo contl'a os 
esf.J•angeiros é verdadciramcnLc injusta, 6 mesmo cousa inqua
lilficavel! 

0 Slt. IHllllCIJJIO J,fYI:-E até irnpatt:iotica. 
10 rSrt . .A. /Azmumo- Cada l1111 t.Pm o direi lo de SCI'Vil' o 

pai~ como entende, como manda a sua eonsr:icneia. ll~u não 
ataeo os.que pensam desta mancil.·a, po!'que ·não Lenho o direito 
de pe·netrar no seu pensamento, e mesmo acredito que o fazem 
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d1• :ll'eúnlu 1'0111 n HI'U paLr·i.oLi;;rrru . .li:rt l'allo LullllJI!Jtl tlu alleurdo 
1\0111 a Htillil:t I'.UII~I~ii.'IWi:t I) {I IJJI)li pal.t•inl.iSJIIO . 

. (.)LJI'I.'U ]UllV:U' o,; L'SlJ•ang·uiJ·oH (jliB illllleOI'J.'I)Ill Jllll'a U Olli;l'llll
dl!l\lllll'III.U dn nn~so puiz. íJuoJ'O CJJHtl i l'ienl-os do lmiii)JnUl'i los, 
JHII'liUI! niiu siio nui.J·a· t:.ousa aquellt•s (JIH' \'t)l!ill at'i'bl:.ar· os st•u:; 
c·apil.a1.•~ " a ~ua vida 1'111 lllll pai;.: novo t'.OIIIO u uo~su, LJ:a;.:un
do-nos a sua e.OOIJI'l'al.:iw, a sua i·Jill!ll ig1m1Jin n o ,;eu os'fOI'I)O, 
entlint·a <'sle,ialll eonv••Jwiclos da gnwdcza do nosso J'uturo e 
das riqw•zas elo Jwss•J .iJnnwnso lt!J.'t'iLorio. Vejo, S1·. •.Pre,iclr,nle, 
t'lll Ulll VI)J'dttdl)iJ·n pelouJ•inlio o St·. FaJ·qulmJ', que teve a 
enmgr.•m dt! Lt·nr.t•t: JHlt'a o .Brazi I us SI'LIS eapitar•s e os ·e.apiLaes 
al'lieins, eonfianl,. nu no~so pt•ogTcsso 1' uo Juluru d1) nossa 
ci v.i I i Zttl: ÍlO • . 

Cr"•lamtmll\ l]tJu n ingTJt!Jn · vcJil empreg'tl~' o:; SI)LJS eapllaes 
L' III Ler·r·a c•sLJ·aul m s•.'tn .i nter·psse ele lum·o, u a. esle proposito 
ei1NII lumiH·at• um fado (jlW oeeot'J'etl Jm un•nos, no ulLimo gabi-
udu do Ttll[ll!t'io. 

lJ111 Jll.'l'l.emlr•nLe :í. ~~nnsLt·Ut'<;iin d1) uimt ••sLmda de fet'I.'O 
elit·igitHil.' ao enlão :\linistr·o da Agrieullum, u St·. Lourenço 
ele ,,\llmqlll"'t1Ue,, n·do, e'solieilou de S. :E'x. a sua t.:onslruet;.ão, 
uml1m um scrvu.;o que pa1·ceia de grande monta c de gru,ndc 
interesse. O illustr·t.' llmziloit·o, em t:onvet·::w. com ellc, pediu 
esclart!lJimeuLos que o pUZI.'SSPill a JJlll' daquelle scrvieo. de 
sortt• a poder· dar·-!lJe a ennet,ssiio solieiLada. · 

O pi:Plendenlt!, depois do da1· iodas as infot·ma~:.Ges ao ·.~li
uisl,t·o. eonduiu: « St·. l\1 itristt·o, V. J~x. :J'ique sabendo que eu 
sr'• ,wnsn npssn SI'I'Vil.:o enmo vaLriola. Nii.u Le,nho outJ.'O interesse 
sittãn n d•l IH.'Ill s•.>.r·vir· o meu paiz. » 

O minislJ•o, lt!Vantandn-se. diss,.: «ú'iiin Jlll! sCl'I'C', porquCJ 
um st•r·vi•;o !'PiLo pol.' um lionwtll qUI' sü vistl n p:üriolisnw nãü 
pt'1d1.' ser· .lwm J'Pil.n. » 

]<;' tllll fn.1·.Lo aul.lwnlii·.n e tJU'-' lJetn fiNno.nsLra a alLa eapa-
cidade adrn inisl.Joaliva claq uelle i li usLr·e lu:az i kit·o. 

Nin~;uem púcle alJrediLar, S:r. PJ•esir.lente, nue um estratl
~;eit·.o ou mesmo nat.:ional empregue o seu tempo e o seu dinheiro 
exclusivamente por patriotismo: cumulativamente eom o seu 
patriotismo,· lJOJH o i'nlcresse ele bem set·vh· ao seu paiz, elle 
visa, eomo é natural, os seus luer·os. J!:: nem foi por· nui.L·o 
motivo que Spmwct· disse que em ludo nesta vida lm ::;cmprc 

·um fundo de interesse. 
E' cet•Lo que os capitalistas esi.J•angeiros que Lt·aHsportam 

par.·a aqui os seus e os capitaes alheios, tt·azern .como m·ira 
JH'inlJipal as vanl.:tgcns que clalii lhes hão de advir: mas quem 
ennlesl.tll'Ú que no lado dessas· vantu~;cns cru e disputam nito 
vem elles eimonlar· e coopcrm: para o engrandeeinwnLo elo paiz? 

At::~;eal' um homem que pl'Oecdc de tal modo, qtw tmz pal'a 
o Brar.il o eonc:urso de sua alla eapaeidacle JinancciJ.'a, é ser-se 
ÍJlllOllSlJÍCJlte, Ó l1ll0 SC let• uma nor;t\0 CXUCLU dO CJUC seja 
pat.riolismo. 

O Sn. VrC'I'OJUNO l\IoNTmno- O Sl'.· Farquhar, além do 
capital que tr·uz pura o nosso paiz, com o qual visa o nosso 
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engrandecimento 8 o clr!SenvolvimonLo do .nosso -Lel'l'itorio, traz 
tamb~m um outm capital supel'ior úquelle: a ;;ua excepcional 
capac.ndado de or·gmlizaçües J'innneei!'US ele qüc ~~ cintado. Estou 
eel.'Lo de que, ern tempo niw muito I'•'H!tltO, os J'aetos 'l'al'i'io 
eessru: .a gTil.u, eJ'gTH~ndo-se ~~nl.ão J11!;i!~o:s ~~~l.ul.uas no pniz t~Jn 
sua 'lronra. 

O ·SR. A. :,\zllll!WO- P.nr· este motivo, Sr·. Pr·r•sidt!lllr!, 1'11 
penso que o Sr·. Farqultar· •'. antes dn tudo, urn borwrner:ito. 
(Apoiados.) E desde j:í posso atwnserllar· um raeto que cOt'J'O
bol'a esta minha a'I'J'irmaçfio. 

Logo que esse capitalista notavel pelos sous talr.nlos es
peciacs ele J'inancista r·esnlreu compr·uJ· terms no meu !l~;staclo 
c .introduzit· nnirnar!s ele rar:a, o pre•:o do JJoi, qw• f)t•a anlPs 
de :10,$ e Jf.i$ nas fazendas, fienu muito r:•leYado. P1·esentementn 
o l'awncleir·n. quwncln pmeuJ•arln par·a um JJPgnr:in dPsta nr·dr•rn, 
:l'ce!Ja a ·car·a. aholoa o pak•l.oL ,. ri i%: "r:usla-l11n aqui :iii$», 
SÍ lli'LO ";(l)f;()0()! 

O Sn. A. "\zrmEnn- i\las :v. Ex. "nrnpr·n por· Psln pr·••en na 
sua :l'a%encla, P rJu uw ··~Lou r·td't·r·iralu aus pr·t•t;u~ f'f!l'l'f'lll•·~ 
nas J'm:endns de er·i:wfio. Em Lodo easo V. ;l~x. mais rn•• ajuda. 

Púcle-sc, ·POI'lanto, ·dizer·, S1·. Pr·esidenlr, qw: esse~ prt•r;os 
c•sLiío nugmenl.aclos de 200 %. 

li\fais ainda. t:\.s ter:ras que er·am vendidas a '10 :000$, di
gama>;, valüm ltoje :100, valrl'i'io amanhfí. GOO c em :l'ul.m·o nfi.o 
lo.nginquo mil eontos. 

Pois enlfio cu, que eonhe~:o esses r:wtos, lhei de proeurnr 
impedir, po1· um ehauyin ismn ineonseiente e mal PIILC!Ilclidn. 
{l pr.·ogrr!sso da mirnha Lc•rTa, o engranclneimcnLo de minl1a 
patria? (Pausa.) 

Não, Sr. •PresiclenL•• ... Neslr. ponto estou i.nlf•ir·anwrllf' do 
neet11·do eom o Jrn-ual rln Crnnw.err:'in. E' uma in,ju,;Lit;a qun 
pl'aLieamos pa1·a com üslr·angeil'OS CJLW pr·ocur·am, ao lado dn 
süu lucro, clüscnvolver: o nosso paiz. 

Quem po1·:í. cm duvida que o Sr·. Farquhm·, empl'egr.mclo 
os seus enpitaes e aq.uclles que csLfí.o sob sua guarda, visa o 
seu inl.err.ssf)? l\Jns quem negar·ú lambem que, para que osses 
eapitaes produzam, o nos~o pairo Ler.:\. ele pr.·osper·nr· ,, r•ngr·anrlr:t·•:r· 
iguahne,nte? 

IfnYer.·:í. alguern por.· a•~asu ,,•.apaz dt> t'llll'll'<'g·nt· os ,;t•us •·a
pit.at;s enrn nutr.·o inLtril.n ~i,Jiii.u o d" augnH~ntai-IIS'! '~las •~m~rn 
podcl'fio t;:-;,;u:-; eapitar•s .angrnentnr· si. o olljedo 1'111 que ,;ao 
em prng:H.Ios n fio pr·ogretl i r.· tam!Jem.? 

J!'elizmonLe, no meu ai:;~taclo, essas vantag·ens .ití se. vfio 
fazendo sünLir.· pela nspnr.·ança dL! vormos Plll lll'f.!\'C pov.on.dos 
os nossos eampos ele anirnaes de raças apuradas, r!L•sr>m·nlve•n
do-se assim a inclustr·ia pns.Loril e valoriza,nrlo-s•> ns nossas 
J'iqu issi mas ter·r·ns. · 

Os Sn.R, i\JD11'1'TNHo R i\fETEr.r.o--' Apoiado., 

• 
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O SR. A. AZEREDO- .Pat·a '!'aliar sr'•rnen te do meu IE<slado 
sem me re.J'el'it• aos c~trnm:clinat·ios set·vi~'os pt·e~ladns pcw ess~ 
gl'ancle amtgo do Ht·azll, llasln Jentht•;tt· a eonsLt·uução da .J~stmda 
ele ]"et•t·o :i\laddt·a-i\lamor•', qun I'r•pJ.'<'Senla _lima gt·unde aspi
ru~ao mwwnaJ desde us ll'lii[JOS do Irnpet·w, pa1·a que fiquo 
p1·ovnda a JJe•uPrrJot·enc,ia do Sr. J.'at·quliat·, pelo menos Plll 
·.!.\laLto Clw~so. H!:s;;n PsLrnda, considerada 'tllna ncuessiduc.le u 
cuja constt·uec_,ã.o parreia impossível, ú lio.ic nma l'f!alidnlle.· 

.Bem sei. que assim pensando 11i1o -agrado ao cllnuvinisnH•: 
isso, JH.II'tlm, pouuo nw impm·!.a, pm·que .l'al'to anelo eu du ,.,._ 
lml . .,,. in.iut·ins e 1•alumnias dos maldizr•nLPs dn l.ndn r~;qweio•. 
i.\l•'•n1 do qun sou juiz de minha eonseie:nc,ia r~ r~!Ja rnc rliz, qne 
estou uunJpt·indo o meu devet· de:l'e•nrlendo os inl.er·csses de 
JlÜlllm Ll•f'l'tt, (AJJOio.do.~.) 

O Sn .. r. •l\!un·I'!NHO -l\fu.ito bem. 
O Sn. G\1, A.zoo.1mo- FelizmcnLe, o S.cnaclo me justifica pülos 

applausns qun rcecbo dos i!Just.res Scnaclm:es CJue me onvern. 
Pnnsn dPsl.a mnneit·a, e si pnt· ('sl.e motivo nn cmltit: no 

rlPsagmrlo dos impenil.eni.Ps, o quu ·Itr:i do :l'azet.•; St•. PJ•esidenl.e'? 
I (Prru.w .. ) 

·Nada; :l'ir.at.·ei enitLnnl.c r·.ommigo mrsnio, i.l'nnquillo llOIIJ n· 
minha eonseiPtwia, com a uo.nsciencia de l:lcrn haver cunl['I'irlo 
o mr.li clcvet·. 

O Sn. A:nTHUR LEMOS -·Muito bem. 
O Sn. A. Azgrmoo- Não tomarei parte na hwta elas duas 

rosas. S-em me impot'lar eom os in te~: esses da Li{fht, ou NJm 
os elas noeas r.le Santos, os quaes inc são completamcml.e indil'-
1'et·rnl.rs, scguit·ei a minlm Lt·illJU, ealma e :'Wl'cnarnenl.e. Que 
ht:iglwm,. que se ar1·ehrnt,:m, ou que se engulam, pnur:n se mü 
i111prwl.a, embot·a desP,ie at·dentemP·nlu a pJ·osperidade de Lorlns 
a,.; clllJH'rzas do Bm:dl. O que quet·o, o que viso, .o que almejo. 
o nwu dcgirkratu.m. since1·o. a nlionlm aspim1:ão ·de paLt:iol.a
r) o f!llf.l'l'andeeimnnlu do meu paiz e cspceialnwnlc do meu :1<:;;
l.nrln. (;tpo'iados.) 

O Sn. VIC'l'OHJNO l\fowmmo-A manil'csl.a1;fío de V. Ex. r) 
eloquenUssimn, pot·quc ning-uem mais rlo que V. Ji:x. inl.el'
JWPI.n os inLcPcsses elo seu Estado. 

O ·Sn. A. AztmmJo-.1\Iuil.o agradr.ddo a V. Ex . 
.Ag·m·a, Sr. Presidente, antes de Lernünar o meu discm'so. 

perm iÜn-me V. fE:x. " o ScnnrJo que, J•efet·inc.lo-nw ainda n. al
g-umas palavras do Jnr1111l r/n. Cmn1nm·~Io, eu p.JJssa di:r.cr que 
nfín compJ'r!l]JcnrJo gl'll!Hif'za de 11m pa1z sem a :o;ua enmplet.a 
segm·nn~n. sem a sua dr1frsa .absnjut.a, sC'm as gnt·anLias imprcs
einrliveis li inLcgr"idadc do seu terrllorin. 

O .Tnrnnl rln Cnmmc?•cin drpois das sua~~ longas ohservar:G•~;; 
nr.el'P;;cnnla mna I~PIIRIH'a ao nugm<>nln que fiz no nt·i;nrnnnln 
ria 1\lnt·inha r r.ila. Si'. Pt·rsirlc•ni.P, r•xaf'i.amrnl.1• nqtwllc~ qun 
nw ,iusl.il'ien. til~ um mniln mais r:nlml. n 111i111, :í Cnnunissfín fle 
.Fin:1111.:ns r ao St•uitlll.l l''l•tlf•t·nl. 
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O Jornal do Conmw1'cio nxt.J·oniJou que r.n tenlia po~lo no 
orc,anwnlo da ·Mtu·inha li.IJ:!:J :GI·H:J;, out·o, pa1·a a sal.i~l'aeç:fío 
du pa!;'anwnlos obrigados por euntJ·odos que ·GOJI!,!'allimu~ eom 
o . .; enn~LJ:uet.oJ'I'S ingle~cs. 

l~ois iJ el'iv~:J que pudusst•Jnos d••ixur cln sati,.;t'a~l,l' os eom.,. 
PI'OillJSSOS a C(UtJ SOIJlOS oJ.ll'i!;'ados pül' j'Jl'f\SLa(;.iies delCl'JJlill:Hias 
pam COJIIJ)J'a de navios cuja con;;LJ•ue~iio vac le1·minm· no armo 
vindnUJ'O'I 

Pqis o S1'naclo podi:t deixm· de vol.a1· esta ve1·ha pal'a o 
cuJnpJ.'llllr>ont.o de um I'OIILI'ael.n que t.enws eom a easa At·rnsLJ·.ong-'1 

1E.u :l'i~ mais: prormJ'Pi demonsLJ·m· no men pnr·e1JIJJ', JH'r~s
t.a\:i'ín pot· pJ•estnr;ão, a Jlf'eessidade de se l'.fJo!1!.ernplat· 110 tll'l:a
nwn Lo ost.n. vcl'lm. 

Como, pois, D .Jornal tio Com:uw1•do mo eonsura pol' :w
;;mnnlal' o orçamf'nlo eom f'SSa somma, eujo pag-arnento snmns 
olll'i;.(IHJos a l'l~ali~ar? -

Jnt'cl ir.mcntc. S1·. P1·es i dente, ou não augmnn Lei ~t'omenl.o 
esta, Live que fu~er.· outros augmcntos: infeli~mr.ntr•, l'l'piln 
ainda, niío augmentei Ln.nt.o qu-anto dese,in.va e quant.o e1·n 
preciso. 

0 811. FRANCISCO Gr.YCI~JUO- Tsto nfi.o foi augnwnto. li!:' il 
i·nnlusfio d1! Yf'l'lms no or~mnent.o pa1·a sati.~fnr.er seJ·rir:.ns ,i:í. 
c:ontl'aelados. 

O Sn. I:Timcrr.to Luz- Egf.a vel'ba niío foi peclirla pelo Go-
\'Cl'•no? Si rião foi, devia ter sido. · 

O •Sn, ~\1, Azr,;mmo- O Gm·Prno peclit1, mas inrlcponr.lent.e 
disto a Comrnissiío nií.o podia clcixae ele .incluir no or(;amenLo. 

D Sn. ·FnANCtsco ·GLYCEnro- Sinií.o niío seria nm on:nmento 
sineer·o .. 

O •Sn. A. AzEngoo- PerJeilamcntc. 
Sr. •Presidente, a minha prcoccupac.ií.o •na · cnnf1'.cr:iío dos 

orçamentos foi ;wmpre conRignar verbas neeessm·ws pam 
servir..os eonhrciclos, inieiarlos ou estalwlccirlos p1~la aclmi·ni;:;. 
f.raçfí.o supm•im· do pai~. Seria illilclirmo-nos a nós mesmos 
deixar ele cm1sig1Jar r.stas vc1•bas no orçamcnlo, quando .. :\llt'mn;;, 
rruc o Governo clm·ant.c o I)XCJ'eicio tem de df'spcndel-a~. lau
enndo mão, portanto, ·não sómcntn daqni.llo cru•~ rloixarmos eon
signado escassamente, como lambem elo exeeclcntn, sol iciLantlo 
r'J'Nlito~ supplemen.t.m·e~. especiaes ·ou extr.·aordinm·ios pa1•a sa
tii'iirn.ção de dcspcr.as obJ•igatcirias e eo.ntracLuacs. 

Mas fui oln•igaclo a augmenlar não só e~sa veJ•lm. eomo 
f.amhem a de combust.ivül .ncecssaria, imprcscinelivcl pum . .n. 
mohilir.ação dos nossos navios. Si temos uma esquadra apc.nas 
pam or.·namcrlLar a nossa bcllissima bahia, onlão não JH'eci
f;arcmos nem da quanLia ele I. :!00 :000$ votada pela Cnmam 
rios Dcput.ndos pura comlmst:ivel, e o mcll1DJ' 1) não cuidarmos 
dn. eonvr.nienein n nr·ces~iLlado clcssns servir:os. o10m da in
sLr'llf'.çii.o rloH nossoR offieians de marinha. mas tlf'Hde fllll~ qnn
J'cmos lJIW t>lles nií.o fiqliiJill 1'111 terra, IJ ::~in1 su I!XOL'cit.em no 
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mar, prepararido-sc para qualquer eventualidade, em que a 
:Na1;ão possa J•eclamar os seus :::erviços e o seu paLl'ioLismo 
·(':!;JW'Íados), do que .l.~e~s lli?S livre para sempl'e, é preciso que 
nao poupem~s sacr•JlwJOs, :lo!'necendo-lhes o .necessario para a 
sua mstJ•uc~'uo e adestramrmto nas armas, 

Talver. l'osse necessario ainda augmenLat·-se a verba «Com
missões no estrangeiJ·.o ~. deante da emenda da· Commissfio cln 
iJial'in'!Ja e Guerra, que devnmos approvar, aUtorir.ando o Go
vemJo a maneJar servir üm navios ele esquadras estrangeiras · 
40 ofJ'iciaes da nossa mal'inha; como, porém, .iú elevamos de 
500:000$ a dotação da Gamara e entendemos que .o Go:ver.no 
'deve a[H'OVeital' alguns oJ'i'iciaes que se acham em C0ll1ll1 issão 
no estrangeiro, Jazendo-os embarear, e enviando outros pal'a 
esse í'im, a vel'ba ele 1. 000:000$, ouro, pocled comp.ort.ar essa 
<lespeza. 

O Senado, si bem que não indique qual ou quaes as ma
rinhas em que devemos embar.l)ar e estudar· os nossos ol':l'iciaes, 
.parece que, cleante elas 1~ossas tracl~vões e elas rnossas ligações 
1:om a lnglatnna e os lhslados · Ulllclos, estes d1~vern mc•J'I·)e•!l' 
as nossas prel'ereneias em matel'ia de instnwção mi!Ha1· lllllJ.'i
t.ima, eomo ,df'vemns FJ.'Pi'r•J'il' a FJ•anr;a em malel'ia de in-
Ri.l'lwr.ão milil.at· ele terra. · · 

.~(ugmentei Lambem, Sr. .Pr·esiclenle, pelo voto da Com
missão ele Pinan!)as, outras verbas indispensaveis para a nossa 
defesa, e si mais não fiz na consignar;ão pm:a as nossas pri
meiras bases militares, foi porque a Commissi1o e!'J.tendeu que 
2.000:000$ para o inicio desHe importante serviç'o eram sut'l'i
cientes, podendo o Congresso augmentar depois essa verba 
com o que i'ôr ·necessario, .ü proporção que os trabalhos forem 
sendo executados. 

A Commissão teve tambem necessidade de·.co:nsignar a verba 
ele 300 :000'$ para a conclusão das obras do monitor Maranluio, 
que está em n.oss.os estaleiros ha .i:í uma poroã.o de annos, po1: · 
teJ.• o Congresso deixado sempre ele votar veeba necessa1·in. 
J'IUl'a l.et·mi•nação desse navio. · 

O Sa. rHERCIT~JO LU".!.- Não ser:í outro Tam.anrlaré? 

O. SR. ~\. AzEREDO- Não; o TÍunanâaré foi realmente J'an
tastico, e escandalosas as ·suas clespezas, porque todas as verbas 
necessarias a despezas de certa. natureza na ·Marinlha e :l'óm 
ela r~onstrucoão do Tamanda.ré, cahiam sol)]'e o costado. desse 
navio. . · . · . · 

Não devemos, Sr·. PPr!sidente,. r()cem· das despcr.as cxtJ•aoP
dinarias que porventura f.()nhamos ele far.cr J)U!'a gal'Unl.ir· a 
defesa nacional. , ::. 

· Nilo elevemos l'ccuaJ' dea,nte ele' sacrifícios p:ira que nos 
:l'ortifiquemos, to1·nando forte o nosso podet· militar, afim de 
assegurarmo~ nã? _.sómenl.e a inlegridadc· d~ nosso immenso 
territorio, o polwwmento elos •nossos Estados, mas LamlH'm 
atlendcrmos nos inLeeesses do nosso conLine.n te. · . 

.Pena ~~ que nii.o possamos construir mui;; uma, du,-ts ou 
mais divisões de poder.osos eneourar;aclos, · ueompnnl!ados dos 

• 
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respectivos seou Ls e Lorpedeil·os pur·a ~mJ•an Li r· mos o nosso 
cxt.en.sissimo liLtor.·ul e a .nossa soh•wania. 

Disse e repilo desta LJ.•.ibuna que não ternos intuito de nos 
tor·nat·mos Jor·lr.!s para nos del'J:onl.annos eom qualquer· rlns 
mwties do nosso cont.inrmLP, mas cleYcrrros Lor·.nat·-nos J'm·lr!s, 
irreilancln ns nusso,;; vii.i.nlrns. isl.o ,:, as Tlil~'Ges sul-anw!'ieunns, 
a se l'or·t.ule•""''t:•m l.ami.H•lll, par·a que os ha!Jitanlns dt.•sl.e '"'11-
.tinnnLu pos;;am 1!111 qualqurt· oermsiüo cla1· uma demo.nslt·at.;fío . 
elo seu valo!', do seu pt·estigio, rJa sua soliclul'ir;elat.le eontinronlal, 
con.tra qualquer LentaLiva ele eubir;a ou de ambiçfío expan
sionista! 

Cumm·umos o ·no;;so devnr proeurando tornar i'ol'Le c re;;
pcilado o nosso paiz. rmgr·nncleeonclo .o. nosso poder militai', nfin 
recuando pal'a isto deante de sacri1'icios, pal'a que assim o 
nosso l<::xel'r:ito comn a nossa Armada possam pela diseiplina. 
insi.J.·ucção e podt•t· militar gaeanlit· a nossa rlr~·J'esa I! assegnr·tu· 
a int.ogr·idacle do .nosso l.er'!'itorio. 

Nií.o fc'\r·a i:;;Lo, Sr. Pr·osidr•nt ... •~ei'L::tm•ml.n o Congt·esso Na
eional não pr·netH'l1 I' ia nugnl<'llÜlr' a,; suas clt•spexas ''om nbr·ns 
de enr·l.a na Lu r·,;xa. t'.<Hn d<•s!J(•zas !Hill' La,; •·.nmo ,;fio a,; nr ii i Lar·••,;, 
])OI.'(IlW Leriarnns nnee,;sidatl•• dt.• nwi<ll't'.~ r·•.•eur·sns par·a n nnssn 
dosenvolvimenLo ·mal.<;l'ial. . 

iA•ssim, curn r11·indo o seu devei·, a Com m issfin dr Fi nane. as 
do Sonaclo, apJ·escnLn,nclo o seu parneet· soln·e n orr:amenLo ela 
?.farinha, não :roi a!é OJHIO dese,iaYa ir, dotando-o com reeu1·sos 
impresc i ndiveis ptu·a nos lornarrnos absoluta mente !'artes. mas 
at6 onde poucle, Jar.endo o que era passivei no momen Lo, ele 
sorte a merecei' a approvaçfio do Senado, a atlençiío eln Con
gresso e ela rl\~ar:;ão. Em o que Li.nha a dizer~. (.llnilo lu?·m.; 
m:u:iln IH:ur .. O orador é mnito r:nm.JYrinwntatlo.) 

Acl i ada a votnçfio. 

CHEDT'I'O PARA PAGAl\m!'/1'0 DE DJVTD.AS DE EXEHCTCTOS FINDOS 

2• discussão ela pl'Oposição ela Gamara elos Deputados 
n. ·131, ele 10'12, autorizando o Presi.clentc ela Republica a 
abrir, pelo 1\Iinisl;erio ela Fmwncla, os creditas especiaes ele 
1 .. 182 :820$1.1t0, papel, c :l77$777, ouro, para pagamento ele 
dividas de exercícios findos relacionadas de conformidade com 
o § 2" do arL 31 da lei n. HJO, ele 1G ele der.embro de 1807. 

Adiada a voLaçiio. 

· CllEDT'I'O DI" 3ri0 :Oií!í$000 AO :i\T.TNTR1'ERTO DA FAZENDA 

2• discmssão da pr.aposicão da Gamara elos Depuf.ados 
n. 1GO. de :L!H2, autorizando o Presidente. ela Jlepublica a abrir, 
pelo Minister•io· ela Fnr.cndn, os crcdiLos supplementares ele 
350 :055ij;OOO e 3:808$, cst.c ti verba 10• ü aqucllc :í. :18" da 
lei n. 2.51!~. de lt de janeiro do coJ:Pcnte o.nno, para dar clnn
primcnl;o ao nrt. 07 da mesma lei. 

/ldincla n vof;nç[í.o. 

\ 

'< 
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Clli':Dl'l'O DE 'l<i-'1: u71lj\378 AO MJNIS'l'Ell!O DA OUll!UlA 

2" disqussão da pr.oposiçãà da Camara dos Deputados 
n. 170, do 1 !H2, autorizando o Pt'esiclonte da llopubliea a aüL'ir, 
pelo i\lin.istorio da Guerra, o cr·eclito supplomentar elo 
JiiiJ :G71$<178, pa.ea pagamento, no c;orronl;e exercici·o, ele 100 
Ofi!JI.'tli'ÍOS .exlf'aot•dillll!'ÍOS O 1U SOl'VOlltos do .1\J•Scmal do GLlül'l.'l\ 
clusLa Capital. 

J\d inda a votaçii.o. 

CltllDl'l'O DE :308 :fH2$000 ,\0 l\UN!S'I'EllJO DA l>A7.llNDA 

2" discns~ii.o da Pl'O!}OSi(!fio da Camn.ra dos Deputados 
n. ·1.!J:J, flc HH2, autorizando o Prc;;idonte da Hopul.lLica a abrir, 
pelo l\linistorio da Fazenda, o creclil.o de 308:!J:I2$, supplo
rnenl.at· :í ver·ba 22•, al't. !1:3, da lei orçnmeottl.l'ia vigente. 

Adiada a votar;r~o . 

• ~UXJI.IO A' FAl\UL!A DO EX-SllNADO!l QUIN'l'INO BOC/\YUVA 

3• discussão da proposição ela Gamara dos Deputados 
n. 1!J!l, ele 1912, concedendo um auxilio de SOO$ mensaes á 
viuva de Quintino Bocayuva, assim como o de 200$, tn.mbem 
mon~acs, a cada um ele seus filhos menores e o ele 300$ a 
D. Amalia Bocayuva Bulcão. emquanto viuvn, com reversão 
para seus filhos, cmquanto menores ou solteiros. 

Adiada a votai)ÜO. 

O Sr. Presidente - Nncla mais ha,1enclo n t.r·nl.m•, wn:r Jo
\'anl,a[' a sessf'to. 

Dcsig.no para ordem do dia. da scg:uinl.e: 

VoLa()ii.o cm <l iscussií.o un ica da emenda do Senado :'!. pro
pnsic:;.fí.o da Gamara elos Depubaclos n. 25. <lo 1!H2,. :rixnnclo ·ns 
fm·r;ns -cle f.erril. 11ara o 'CXerckio de 1913 (r.om wrrecr.r (avo-
wwr:l da Commb:são de Marinha e Guerra); · 

"{~ I ~ <)R I' ~ d . ~ d c 1 v o .açao cm - c Jscussao · a prormsJ(!ao a amam. r os 
Dopnl.ados n. UO, de l!J:I!?. fixando a despc?.a elo MinisLorio 
rla Mm·inlm nara o exercício ·do 191.3 (com. p-arece1· da Com
missão de Finanças sobre as emendas apresentadas) ; 

Votac.ão em 2• discu·ssão ·ela proposicii.o ela Gamara dos 
Deonta,cJos n. 131, de 1!l12, autori:narido o Presidente da Re
publica a abrir pelo Ministe6o da Fazenda . os creditas os..: 
pecio10s <lo 1.182:82!l$11JO, paDel,,o ·177$777, ouro, parn. paga
mrmf.o do dividas (]C exercícios Hn•los rcl:wionarJns, de Mn
fMmirlndo com o ~ 2" d'o m·L 3·1 rla. lei in. !,!lO, flr. ·I r. cie 
drozNnlwo rlr. ·ISO i (com 1Jru·eee1• (rmoravcl ·da Crmtiln'Í.\',çlÍO de 
FiiiO/I('OS); 
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VoLa(~iio cal 2" discu·ssüo da _proposir;.ão da Gamara dos 
Dopt!lados n. iuO, elo 1 !H2, :vltol'!zanrlo o Presidenlo d.'t Jle
pnlll.wa da It:epublica a nbr·ir pelo 1\!inisf.erio da :Far.enrl:t o:=; 
cr•edJf.ns Sllpplernentnf'e·s de a5!l :055$900 e 3 :RGSlfi, ost.e li v<n·lla 
:l!l" 11 arruellc 1í :18' <ln lei n. 2.G44, de 1 rl•e .ínneir·o do c•or·r·•!ril;) 
anno, pm•n dar Clllllll'l'Ím'e·nlo .10 nrL !l7 da mesma lei (com 
2ill't•cccr· favoravcl da. Comm-isstio da F-inanças_); 

Vof.aQfí.o cm 2• disr;nssão ·da proposiç-ão da Camara rlo;:; · 
Deputados •n. '170, {]o 1012, auLorir.nndo o Pr·esidcnt.c da llr•
pnliliea a .1llrir pelo Ministeri•o da -G:rlerra o credito suppJ,;_ 
nwnf.nr de Hi-1 :G7-1$378, para pagn.mcnfiO no corrente oxel'cieil) 
clr.• -100 opcral'ios cxtr·nordinarios e 10 scrvontJcs do Arsenal de 
Gtwr·r;n. desta Capitnl (com 11arr:cer favoravcl da Commúwio 
de Fman~as); 

Votação em 2• discussão da proposição ela Gamarn do;:; 
Depu Ln:dos n. 103, de 1 912, autorizando o Pr~sicl'ente da Re
publica a abrir pelo Minist.erio <la' Fnr.enc1.'l o credito de 
308 :0•.12$, snpplcmentar á verba 22•, art.. 9:3 da lei -orçamen
l::u·ia vigente (com parecer [a'1Jo1·avel da Comm-issüo de Fi
nanças; 

Votacão em 3• discussão ela proposiçwo da Camnrn .do,; 
Deputados n. 199. de 1912, concedendo um auxilio {]e SOO$ 
monsaes á viuva de Quintino :Boc.::tyuvn, assim como• o do ~00$. 
tambem nwnsacs, a cada um (]e seus filhos menores c o ele 
::100$ a D. Amo lia Bocayu vn. Bulcão, em quanto vi uva. com re
versão pnra seus filhos. emquanlio 'Tieno·res ou solbeiros ( co1n 
7Jarcce1· [avoravel da Com.m·issao de Financ.asl. . 

Gontinuacão da 3• discussão da proposição. da Gamara do,; . 
Deput.ndos n. 109, de 1912, fixando a despo::a 'rio Minist.m·io 
ria Guerra para o exercício do 1!H3 (corn parecer da Cornm:issrio 
de F'·i.nanças sob1·e as emendas apresentadas c o(fcrcccnrTo 
outras) ; 

2• discussão ela nroposiçüo 'da Gamara dos Doput.ndos 
n. 112. de 1!H2, autoriznndo o Presidente da Ropublicn a alwir 
polo 1\Iinisterio da Viação o crerlil.o extraordinnrio rlc 
1. 7 :::1·17$7 4.0, para pn.ga.monto devido :í. Companhia Braziln\rn 
rle Electricidade. J•elativo no material fornecido cm 1 !H O :í. 
n.l)pn.rt.içfío Gornl dos Telegraphos (com parecer fauo?·m;cl da 
Cornn1.1:ssão de Finanças); . 

2• disrmssão da proposição 'cln Gamara dos Doputndos 
n. 1.75. de 1012, autori:mndo C\ Presidente da Republica a nbril' 
oolo Ministerio da Vincão o crodito · . supplemen·f.ar rle 
r;. t,05: -120$001,, ouro, e 904 :850$ft13, panei, para attender ao 
pagamento de juros de um semestre das estradas de ferro 
:(com parecer {àvoravol da Com.m.issüo de Finança.ç}; 

2" discussão da proposição 'dn. Gamara dos Deput.ados 
n. 17G. de 1.912, aut.o·rizando o Prcsidenf.e d:t nepublicn. n. abrir 
pelo Minisf.crio da Vinciío o credito SUP]:!lcmenf.nr clc:·127;GGO.~. 
:í. verlm 2" - .Gonoios - n.r·f.. 33 dn. lrn oronmcnl.m·ra Vl!;'on'l.c 
(wm pm•cct!l' fa·ooraoul rlrr. Cour.misstío de F'humças); 

.. · ,•. 
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2• discussão da proposit\ão da Gamara dos Deputados 
n. 182, de 1912, autorizaPdo o Presidente da Republica a ·abrir 
pelo Ministerio da Viação o credito supplementar de 3:693$999, 
para pagamento do aluguel de um predio no qual :l'uncciona 
a Inspectoria Geral de Navegação (com 2lar·eccr [av01·avcl da 
Comm·issão de Finanças); 

2" discussão da proposiçlio da C::unara dos Deputados 
n. 191, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir 
pelo Ministe1'io da Fazenda o credito Supplementar de 
80 :000$, ti v·erbr.. 24• do ·art. 93 da lei orçamentaria vigente 
i(.:om 21ar•ecer (avoravel da Oomm·issão de Finanças);· 

2" discussão da proposiçüo da .aamara·dos Deputados n. lGO, 
de 1912, autorizando o l)residente da Republica a conceder 
licença, por seis mezes, com ordenado, e em prorogaçii.o :l 
1\fanoel da Silva Guimarães Ferreira, 1 • escripturario da De
leg·acia Piscai do Parú (com 2Ja?•eccr• (avoravcl da Oommissiio 

· de Finanças). 
/,,!vanta-iw·n f;p~;;fín :í~ :J hnrn;; P lfí nd.ntll.o;;. 

170" S:ESS.:\.0, EM 2:3 DE DEZ:E'MBn;o DE Hl/2 

PllESTDilNC:M DOS SH.S. PlNHlliHO ?\-L\CHADO, VICil-PlUlSTDilN'I'E E 
J>rmrtmrtA CHAVJlS, i 0 SlWHll'I'AIHO 

A' 1. !hora da tarde, presente numero legal, abre-se · a 
sessiLO a. que erincorrem os Srs. Pinheiro Machado, Ferreira 
Chaves, Araujo .c;,)ps, •Pedl'O Boyges, Candido de .Abreu, Gahriol 
Salgado, ArLhm· Lemos, Indio do Brazil, .Lauro :Sodr:é, .Tos•l 
Eur.eh.io, Urbano Santos, Mendes de Almeida, .Pir·es Perr·oir·a, 
Hr.·anciseo S<í, 'J'avares de Lyta, Cu·nha Pedrosa, \Valifredo Lroal, 
Sigismundo Gon(:alvr~s. Gonçalves Pm.·eeir.·a, Ribeir.o de Br.·.ito,. 
Raymunclo de :Miranda, Guilhcr.·me Campos, Oliveira Valladãn, 
Luiz Vianna, ri3:ernar·dino Monteiro, Nilo Per;anha, S:í. J~teirc •. 
Alcindo Guanabara. J3ueno de Paiva, Ber.nardo Monteit·o, .Al
Jredo Ellis, Francisco Glycerio; Leopoldo de Buihües, Braz 
;Abrantes, ,:\. AzerNloO, 'Jost\ l\lurLiniho, Generoso l\farques, Fe
Jippe 'Scllmidt, Hercilio Luz, !lhdon Baptista c Yictor·ino l\lon
teiro(H).·· 

Doixani de r~om par·eeet· eom c musa jus ti l'ieada os SI'S. Si!
vcrio Nr!r·y, .T.onatlms Pedi'Osa, Rilwir·o Gon~\alvcs, Gerv:~;sro 
Passos, 'Dhomaz ~\ccioly, Antonio de Souza, Gomes Jlille!t'O, 
Coelho e Campos, Jos<l l\larcellino, Ruy Bn,rbosa, Moniz FreH·e, 
.Toão Luiz Alves, L.our·enço Baptista, Franeisr~o Portella, Au
gusto de Vas·r,oneellos, Feli-ciano Penna, Campos .Sallr~. Gonzaga 
.Ta:vnw, ·Motello e Alenr:ar.· Guirnm·fí.es (20). 

E' lida, posta em discussão fl, sem debate~ apnr·ovada (1, 

neta da sessão anteriol', 



O Sr. 1" Socrc~ario Lili t'U·ItLa du seguinlu 

Ol'l'ie.io du f't·. ·I" ~PL'·I'P.L;u·io da C:atttat·a elos Dupulados, 
l'IJIIJl'Llt•!ldO U Sl'O'LI i11Le JII'IJ(HJSit;iio 

N. ~ lti - HJ I :.& 

O CO·ttf;I'Ps:;n Nadonnl clt•crt•la·: 

:\1·L. :1." Os ai'Ls.' :&IIli, :.&17 ·u :!78 elo Cocligo Penal siio 
mod.ifi~udos pelo Juuclu ::;eguinL~: 

'J'ITU LO V I r r 

JH r:OIIIl!ll't .• :,\•.1 ''" MENtlltE:;, IJ.tlS t:lt.ll\11;,; t:tlN'I'Il.\ .\ S"GIIIUNÇ.\ 
IJ.\ lloON<It.\ I•! HO:O:f,:"'I'IIJ.\DI•! JJ.\S 1'.\lllii,IAS "1.10 UIJI'H.\GJ' 
PLIBf,l(lD ,\0 PlJilOil.. 

.Arl. 2GG. ALLenlUI' t:nnLI'a n put.lot· t.lt~ pes:;oa de um ou 
rlt! Otttl•o sexo. pcit: nwin dn vinleneia uu nllif'at;a. eom u l'iu1 
de saeim· paixõt::; la~eivas fllt ptH' ch•pJ·avat.:iin nlot·al: 

i't•mt- dt• pJ·.isi\u ~.:nllnlat· !JOI' unta Lt't'S annos. . 
~ I." Jl<:xt:iLm.·, J'avot·r~t:r!t', nu l'alliliLat• a t:Ol'J'I.lfll:fí.t~ de fW:;sna 

du um ou elo ouLi'n sPxn, menm· rlt~ :!l atMlOs, itH.Iuzindo-a ;i 
JH'aLir:a dn afll.o:; dt!shonesLo:;, vkiaudn a sua imtot't•rwia ou 
j)el'Vt!l'f,t•ndn-lltu dn quafC(Ut'l' Jllt.lt'fO O St'll St!IISO IIIOI.':tJ; 

PPtla ·-de IWi~ãn flt~llufat• por· std~ llli'Zt!~ a d<~us a1t11o:;. 
~ :! ." IGot'I'OtTlfWI' pessoa lllt~nor dt~ :.& I attnos, de• um ou 

oul.t.·o sr!x.o, pr·aUeando t~om ella ou llOnl.t.·a ella ados de I ibidi-
nage1n: 

Pena- de pt•Jsao cellular .por elous a quat.t.·o annos. 
Ar!.. 277. Induzir algucm pot· meio de enganos. YiolenlJia, 

a11wat.:a, abuso .de podct: ou .qualquer oull·o meio de eoaet.;ii..o, 
a sal.isl'azer os desejos dcshonesLos ou paixões last.livas de 
outrem; 

:F.;xeil.ai·, J'uvor·ceet.' ou faeilit.ar a prosLiLuiçiio ele algw!m 
pat·a sat.isl'azer os ditos desejos ou paixões de ou!.t•um; 

Pena- de prisii.o eellular por um a f.t•c•s a11nos. 
Pat'<tO"t'aplto: (eomo o pat·agt·apho un.ico elo Cor.iiO"O Pelll\l 

de 1800.) 
Ar!.. 278. Mali Lct.· ou explorai' easas de prosLilu i1.liin: 

admil.tit·, na casa em que i·csiclir·, pessoacs ele sexos dil'fm·cnl.es 
ou do mesmo sexo, que alhi se reu.nam pat·a .fins libidinosos; 
induzir JllUlheres, qwJt' abusando ele sua fraqueza ou miseriu, 
quer f''·' ,f.,·•wgm!?o-as por it~tit!J~clar;ão ou amencas, a empr~
gar•· .• -se n0 t.J•aJIIco da prost.rLmcao; prestar por conla JH'Opna 
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IIII .~~~~ lll!i.I'IJ!II, Slllt Sll:l. IIII aiilloi:t I'I'SpOII~itJiiJidadu, (jliaJqUel.' 
a~sr~L1~111~1a I til arrxiliu ao eolllll!t;l'e.io da vr.•osl.iLuit;.fio: 

Pr•na- de pr·isiio e1\llula1' :do Ulll a lr·es annos c mulla de 
1 : OO!Ilj; a :! : llOOJt;OUO. 

~ l ." ,\Jiieial', aLl.l·allit• .r>u de;;,•rwu.minlrru·, par·a saLisJ'a~nt· 
as paixr,•s lnseivas de ouLt't!lll, qun)(]lll'l' mullror• rru;nor·, vir·g~~rn 
IIli IIÍÍ<l, IIII'SIIIfl t!Oin 11 St~11' tlOilSt.!lli..illliJIILO; aJ)j,litll.', ali.l.'tllrit• IIU 

di'SI~III:arllilllrtll', par·a saLi>;l'uwt· as paixi:iPs laseivas t'lf,\ oul.r·t~rn, 
qunlq1rnr· mu11rt•r: r11aior·, I'ÍI'!l't~rn nu niio, t.•rnpt·r•ganr,lo para r•sse 
Jirrr ttlllt!ll\:-ll, vit'tlmwin, :J'r·arJdt!, engar1u, ulJrrsu dt! lHidet· l.lll 
qrralqut•r· 111111'11 nwiu dt~ coat!(;fio; l'I'LCI', JlOl' qualqut•r: dos Jlleios 
:u·ir11a n·l'l!l'iuos, ainda !Jtesrno l'Ol' causa: de di\·idas collt.r·ailidas, 
tjll:tiqt.il'l.' liiUiirl'l' TllaiOL' Oll llll!llOI', Vil'g'I!Jll ·flll IIÍlfl, IJIII l.lllSO do 
IL•.uucinin, uu ulrr·igal-a :t entrot;a.t•-se 1t pr·osl.il.ui1;Üo: 

Pena- as do dispo~il.iro anterior. 
~ :2." Os er·inlf'S elo! que LJ•alam o a!' I..· :?i:'! e s 1" cln lllt'll

eiunado aJ·i.i;:·o scr·iio puniVf!ÍS 110 BJ•ar.il, ai·nrla que 11111 nu 
III ti is adns eonsl.it.ulivos da~ irrl'r·:wnõcs ncllcs Jtl'l!\'isl.an lenharn 
sido pr·aLieados 1'111 pairo estJ•angeirÓ. ·. 

§ ::! • " Na,.; infr·ae1:Ges de que tr.•ala p,;tc ar·ti;,;·o, ~mvet•ú 
Jogar· a aet:fío .penal: 

ú) por· demJollcia do li\linisteJ•io ])ulilit~n; · 
!J) mediante queixa da vktima ou d1J s•!ll l'I!Jll'tlsc•nl.anlu 

legal; 
t!) nlt'diante queixa rln qualqtHW cidadão. 
•.\J·L. :? • " Hovogam-stJ as di,.;p.osit:ões e111 eonll'tlt'ÍO. 
Cam:u·a dns Depu lados, 22 d1l dtlWilllH'O de t !J 12. -- Sa!Jiuo 

Bai'I'Oso Jnnior, P1·esidente.- Antoulo Simetio dos Saulos Lt!lll. 
J" Set·.r·etario.- Rau.l de .11 o me.,· V c ia a, 2" St~eretario.- A' 
Colnlni,.;s;io de .rusti~:a e Lcg·islaçii.o.. · 

'l'clegt·amma da ,junta 'ilPUI'tHI0l'a do l!:stadn da Pm·ahyha. 
I'l'lllt~tl.ondo co\pia da acta da apurncão· da eleição J)I'Ocedida no 
l'PI'erido l~stado para Jli'CC'!H'.himcnio ele uma Yagu de Se.nado1·, 
ahPl'!.a pela reuuncia do Sr. Casíi'O •Pinto.- A' Commissíto de 
l)odcres. 

Outro do ·Sr·. Alcide~ a3allhar prol.estanlo l'.ont.ra o acto da 
,iunla a.pur·:ulom da eleicã.o reali~ada no Estado da PaJ•ahylm. 
l't•eusttrH.lo o pr.oLest.o IJIW ap1·escntou, e promeLíendo apresentar 
dot~tunenlos .~ontra o referido pleito, eo.nlestando diploma· ex
Jlcdido "o ;5r. Dl'. Epitacio Pessoa.- A' Commissão de Po-
deres. : : :. ·: ;1!: ~-· ··· 

O Sr. 2·• Secretario rwocede á leitul'a dos seguintes 

PARECERES. 

N. 522-1912 
r,\ G•llllmi:<,;;in d•• Olw::t~ Pullfieas e. l~mpr•plf.a;:; P1·ivilegiadas 

do :::;t,JHHln FPdeJ•al. J'Pilnitla e depois dt~ 1.el' lido euidadosumentc 
o requerimento do sr·. n.aphael Levy, que pede vantagens para 
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o e~LalH•l•!eimunlo do urna u.,;ina de ]JI'ÍI]i.tullagum do eaJ·viio 
naeiuual, \'<'111 apl't!::;unl.aJ'-\'Os u :;uu par"~"''. 

0 pelitiÍOnat'ÍO lJOIIWt·:t Jllü,;I.J.•aJHIO a •lli.'CI'S:;idadu d11 pai;-; 
uispt•J' de tllll comllu;;Livd CJLW possa c:OIWOJ'J.'el' com o sillliluJ' 
c:; Ll'iLJ 1g·e iJ.•o. 

O GtJ\'t!J'fW j;í. tinlnt eogjl.adu dusse assuJJI[JI.u, IJII:~ndu eJII 
J!JU1, St!Udo .Minisi.J'.C.J da Via(.'iiu <J IOJH'as J'u!Jiieas u lJJ', LauJ·u 
!?li i'Jli<'J', J'oi ei't!ada a CollJIIJissão dt• J~sl.udos da;; :\li11as d1J 
j;;wviio t.lu .Pt•dt•a dn Ht.·a;(iJ I) ,,;mumdu pat·a diri;.;iJ-a UIIJ pru
J'issiollal uspueialisl.a uos ]!}slado::; Uuidos da "\111ui·iea do 1Nul'Lt•, 
o dJ.t• •• J. C. \Vhile. 

J\lt'•m dos esluâos .:las di\•ursas Jmeias r:.ar·JJUI'JI'it•as, tjlle 
fuJ'lllll millueiosaJilt!lll.tl pet.•t•uJ:t·idas, n rwuJ'essoi· \Vltil.tJ liJ\'uu 
JJJais t.le !!O LoJidadas de eal'viio JH·a;-;iltdt·o para a "\llt•u~:wlm e 
suiJJlltJLI.t•u-a~ a tJXflt!t'Ít•Jwias na JIHSa :JJutnltoldL ·w,u:J;s & CoJJJfl., 
pam ~ut• bellefieiadtJ u llriqudlado. ])u rt•sullat.lo dt!S::õt!.~ I.J·a
JmJIJos t.l:'L u D1·. \\'llilu uol.kius .JJO :;eu JJJagaiJ'ieo Lm!Jallw 
publiwdo cm 1 nos. 

J.õ'il.:ou J !!'OVado que o mu·v fí o IH'U;(Í I eit·o da v a m ag'Jl i11'i e as 
!JJ•iquclles, com o maximu t.le H 'lo de eiuzas e UJJI !IIJdt!J' calo
r iJ'ico 111 u ilo pouco infe!' ior ao das we I hol'e::i !Jrlq u ui. L e:; di.! 
Cart.liH. · 

ltwluso neste volume e:;lá um ]Jl'tJ,jt~eLo ddalhatlo, com 
ot•t:.:mwn Los, plantas, ele., para uma 1'abl'ica Llu lU O Louelada:; 
t.liarias. , 

,A esse respeito •JI:tdu podemos oppúr n JJuseamo-aos· nn 
vareeel'· úc l.ão disLiuctos IH'ol'issionues . 

Tam!Jcm sentimos a .nee•~ssidade m·genll' de t!SI.aruws appa
rellmdos com combusLivcJ nosso, qua11uo lla.ia susp•msfío de 
sup,ptinwnLo ao nosso pai;(, em caso de guet·ra '-'1.1 dt! uJna 
gréve iutensa, eomo se deu no anno pu;;sado, em que u caJ·viiJJ 
subiu exlraordi.narianwnte c houve eseasse;( quasi eomplela, 
o qüc nos coJJ.ocaria em posit;ão diJih.:iJ si IIJouve,;se peJ•Lul'

. JJa(.'ão no pai.z ou ·ll? estJ·angciFI?. c fossem o::; oiJrig·ados J. fa;-;t.!r 
movet· as nos:sas un1dades mar!Lmms. 

"\lgw1s paizes, mais pi;evidenles do quo o nosso, leeJJJ 
tmnat.lo medidas de modo a garanti!· uma vt·ovisilo de comlJus
Livel em easo de guerra ua EuL·ova, ou inleJ•Jia, ou de IiuJil.u 
de fo!'necimento, como il'á acontece!' ua lnglalerL·a. eonfm·ute 
deelara o P1·csidente \Villiam Hamsay, da Associat:iio Britannica, 
pelo telegramma .de sq de ll;gosto do anuo passado, pu!Jlicado 
no Jornal do Commercw de 31. 

:Assim é que o Japão já. estabeleceu grandes usinas de 
JJcncJ'iciamenLo c briquettagcm do seu carvão, (]Ue em nada 
é supc1·ior ao nosso, e al'mazena-o. por conta do !l~stado. 

o Chile Lambem já trata desse assumpto, lendo nouw:u.ltJ 
uma 'commissão para osludm· a maneira mais facil do ser 
utilizado o carvão nacional pelas eompanllias de estradas de 
ferro. d . 1 . - 1. I' A Argentina estú toman o rwovH eucJas pat·a que nao a LC 
combustiveJ aos seus .novos couraçados e ús estradas de ll'lll'L'O 



que aLI'll\'U~~a''' o paiz. 1.\'::; sua,.; ,jazida:;· 11ftu :;ao :;upuf·iot·e::; üs 
nossas. 

Pulo,.; l~sLuJ.c.•,.; l'uiLus ·fiO ']kazil, u:;L;t \'UI'il'ieada un Hio 
C:t';t!Idu du Sul lli!Ia 1ll'l!a do lll:ti:; de JU.GUU. kilulllelt•os fJLHl
dl'ados, l'illll ll!lla pUSSllll(!ll Jlll)dia diJ duu:; llli'LI'Oi':i de li!!IIJOl 
du euni!JL,sLivel. 

:g111 Santa CaLIIut•ina o leiii;ul •) lJULII~U •:unlJu~;idu, llla:> ,i;t 
csLt't. estudada uma Üt'•!a du Jllai,.; de HIO 1\ilonwLt·os quadt•ados, 
t:nln possa111;.a sup•;t·iol' ú daquul!e :!!:~Lado. Husurnindo IJSLI!S 
dados Li!l'l'lllOS; .:.!l..:!llO.Ollll.OliO mel.t·os uu!Jko::; du ~:unJ]JUSLivd, 
011 appt·oximadaiiH'!lLe vinL•J IJ U!ll ldlhõt•s e duzt;nto:; rnil!lõi~:; 
d" L•lJil'ladas d•• eaf•viio wl ualnrur, Suppondu qu•~ ~,·, UJJia deei11m 
1-';u·L•l rl•·ss•J IIIillul'al st•.ia ap!'UVI'iLada t'lll lll'ilfui'LL••s, L•~I.'IJI!HlS 
dnus Ld lltúPs du LI.HII'Iada,.;, q m• d n t'a!'ih' [Jttl'tt SI~I'UIII uxp lo t•aJo::; 
Ulll'UJit.u uunLI.'JJas dn annus. 

'!'ío .norle, 110 .\!Lo c\JJJaWinas não e;;L;'t ainda eonltueitla n. 
lJ<I:I'ia eat·ltollil'et·a, tmis :';a!w-,:;e i!JLW o liquilo •CJUe Jü. existe 
é SLIJ"'''iOt' no de '.l't!xa:; I! püclu sul' eom vanl.agem ap1:oveil.ado. 

!las .inzida,; •do !tio Gt·aiHie ·do Sul as rimi::; imporlanLes 
;;ii": Ar !'O i o elo,; ·!lato.~. exploradas ho.i e pot· uma uompanh ia 
c produzindo mais de 20.000 t.ont~ladas aHnuaes, mas earviio 
com 20 a 30 !Yo de ei.nzas; a.s do Bulitt, cm comec;o ck explo
r;u;iio u dando um carviio igual, sinão superiot· ao Jll'euedcnto, 
e as du CanclioLa, .que ot'rm·eJ~em vanl.age!ns ele esLa·r lias JH'oxi
mi(!adt!s ela estrada du fet·t·o e (juasi tt J'!IJr do sc\lo, sondo Lam
]Jt'lll dt! exeellenlc qualidade. 

Das t.lu Sanla CaLhai:illa, a,; mais estudadas :romm as do 
Jlio Bonito, onde ·I'Oi eneont.racla :na sondagem uma ot:amacla ·de 
qual.t·n mcLI'OS t.lu' f!Sill!ssnra, as do •!li o Ponte Alta,· o outras 
da extensa ;'u·ea I!OIII'i nan te. A i111 da 1wstu lJOI1LO podemos nsLm: 
"''''Lo;; du <i]Uu ·lliio faltar;i malol'ia pl'.i·ma vam s'or bencl'i
ciada. 

No emlanto, todos esses combusLiveis não suppol'tam um 
tJ·;wspot·Lc para longe elo seu centro ele producção, mas se 
prestam pct·fciLarnente a serem lavados c briquettaclos, .dando 
bi'iqueltes cx!!elll\llles, ·,!!omo ;j,;i foram vistas no Ministerio ·da 
Viação c .Obra~ Puhliuas, pelo então milllist-t·o Dr. Lauro Müller. 

Uma usina •CJUO se incumbisse desse trabalho seria não sr'i 
de grande u lilidacle para o !Governo, como lambem para o des
e.nvolvimento odas industrias metallurg·i:cas e estradas ·do :!'erro. 

Analysando as vantagen::; que sol.ieiLa o . peticionaria, sa-
1\euLa-se o !!Ompt·omisso que toma o Govenno .ele l:.:onsumir 
:.!.0. 000 Lüincladas de briqueLles anmmlmente. 'rambem sobre 
e,:se Jlünlo o Dr. ·Laura l\lüller, .quando assignou o contracto 
,_•.om o Dr. Carl h e li para o Jlorto ele l\lassiambú c prolonga
Hwn Lo ela Estrada ele J!'e·no Tlwreza Clndstina, exigia elo ICOn· 
eessionario os mesmos compromissos cm iclcnLicas !Concli"r,:.ões. 

As oulms elausulas pecliclas sr'i trazem vantagens ao Go
Yef·no, taes como a cadu-ciclacle em 30 anní:is ·.e reversão .elo 
todos os bens e bemreitorias, tco;niribuição .. pai.:a o pagamento 
de um fiscal que acompanhe os tralmlho;> e vedfilquc o cumpri-

• 
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menta do conLructo, pOL\~entagens de tc1nzas, boa :l'alJril.:ução das 
JJr·iqucltes, etc. 

Entrando JlOS detalhes das o1Jriga1;úes do Governo, não 
pare~:e •lJUC haja OllUS forte no;; pequenos a\il~iJiOS .que 0 
p;Jt.i c i o nurio :;o li c i ta. 

A dausula- :A- é um auxilio que mão traz augmento 
th: dcspeza e desde 18-18 o Exrno. Sr. Dr. Manoel Felizardo de 
Sowm e :\lello, Mi.nisf.J.'O e Sec1.·etario de Estado dos Negados 
da l\·lat·i.nha, e interino da Guerra, achava que o Gove·rno in-· 
terv i esse com o seu prestigio para o dessenvolvimento da ex-
ploração do nosso carvão. · · 

..:\. dausula B 1;i quasi oeiosa, por·que é. norma de todas 
as transacções ICOmmeDciaes. iAs isenções de di·reitos para o 
material de importação, para a montagem das machinas e ex
plnl'Uc;ão das minas adquiridas pelo contractante já são conce
didas a todas as em prezas identi-c.:as i'orrnadas no paiz. 

Quanto :t't isenção de di rei tos para o material de br·iquetta-
gem limita-se ao do pi:ce, o •que pouco monta. · 

· _.\.s outr·as vantagens só terão por· i'im iTIJcrementar o des
envolvimento da· industria carboui.rera e desenvolver a mwnu
J'adureirus e tral'eg·o das estradas de l'en·o. 

A' vista destas ·considerações, a Commissão é de opinião 
que se,iam conce.di·das as vantagens .que o peticionaria requer. 

· Sala das Com missões, :H .de dezembro de 1912.- Generoso 
JJ arrtnus, IIJl·esiden Ll!.- HerciUu Lu:;, Relator.- A' Commissã·o 
de Finanças. 

N. 523-1912 

'l'omumdo con'hecimento do substitutivo approvado pelo 
Senado ú proposição n. 73, de 1896, regulando ·as accumulações 
remuneradas, a Gamara dos Deputados nega seu assentimento 
a uma parte deli e : a parte ,constante do § 3• do art. 2• sobre 
gratificações aclcliciomws por tempo, de scwviço e das palavras 
âc]Jois desta le·i, .que se encontram no parag'rapllo uni1co do 
arL. 1" e.no texto do art. 2•. 

Ao ser apresentado tí consideração elo Senado aquelle sub
stituLivo, o 'Relator ela Commissão de Finanças, accentua.ndo o. 
seu ponto de vista pessoal, disse, em longo parece·r, as razões 
em que se fundava para propal-o nos termos em que -o fez. 
Julga-se por isso dispensado de estudar novamente o assum
pto. A Commissão, porém, em sua maioria, acceita a modif~ca
ção introduzida pela Gamara no substitutivo do Senado. · 

Sala clas·Commissões, 21 de dezembro de 1912.-F. Gl~~ 
cerio Presidente intcri·no. -·-Tavares de Ly,ra (com restri
bç~Jes).- Bneno de_, Paiva .. ·~ F'ran;-ü'~o Sá.- Vict.orino ~or:.-

-{eli'O.·- ,k .. ,de Bullwes. -.- V1 bano· Santos. . · . 
~;v~ m 
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EME'.NIDAS DA CAMARA DOS DEPUT:\DOS AO PRO.JEC'fO SUDS'l'l'l'U'I'IVO 
DO SENADO Á PROPOSIÇÃO DA MESMA CAMAHA, N. 73, DE '189ü, 
A QUE ·sE REFERE O PARJlCER SUPRA 

iArL. 1 •, parag'I'ap·ho unico. Supprimam.-se as palavras: 
. « depois -desta lei~. 

Art. 2.• ,supprimam-se as palavras: «depois desta lei». 
A·rt. ii•, § 3". Supprima-se. 
Gamara dos Deputados, 18 ·de dezembro de 1912.- Sabino 

Ba·rroso 'Jun·ior, •Pr·esiclente.- Anton:io Sirneão dos Santos Leal, 
1 • Secret2.l'iO.- Raul de M 01·aes Ve·iaa, 2" Secretario.- A im
primir. 

N. 524-1912 

A' Con'lmissiío de Financas foi presente o p'rojecto n. Si, 
do -corrente anuo,. oi'l'erecido pela Commissão de Legislacão e 
Justiça, autorizando o Sr. Presidente da Republica a mandar 
contar ao Sr. Dr. Cincinnato Americo Lopes o tempo em que 
Tegeu interi.namente a !Cadeira de anatomia e J.)hysiologia artis
ti;ca da Escola Nacional de Bellas Artes e exerceu na Faculdade 
de Medici.na do Rio -ele Janeiro o Jogar de assistente gratuito da 
·cadeira d·e 1chimica medica ·e o de membro effectivo da Junta 
Central ·.cte Hygiene Publica. 
. . Trata-se de um favor de ordem pessoal, justificado por 
yarios J.)recedentes, em diversas épocas. A Çommissão ele Fi
nanoas, conformando~se 1com as razões adduz1das pela Commis
são de Legislacão e Justica, pensa ,que o projecto póde ser 
approva.do. , ' .,, , ,! 

·sala -das Commissões, 21 de dezembro de 1912. -· Tavares 
de Lyra, Relator.-Ji'rancisco Sd.-Urbano Santos.-F. Gly
cerio.- L. de Bulhões.- A. Azeredo.- Victorino Monteiro. 

'PAnFii.mn DA coMMrssÃo IDE .rus'l'IÇA E LEGisr~AçÃo, N. -193, DE 
"19"12, ll PRQ,TEC'l'O N. 81, DE '191.2, A QUE SE REFERE O PARJECER 
SUPRA 

O 81.< Cinó'irmato Amel'ieo iLop-es, proJessor ordinario ela 
.Eseola Nacional de Bellas Artes, pede .que lhe mande ;contar, 
para os dev~clos :fins, o tempo de serviço prestado á Nação em 
condições diversas. . · 

'Pelos -documentos ,que instruem o requerimento, verifica
se .que o Dl'. Cincinuato Lopes exerceu na Faculdade de 1\!'edi
eina .r.Jo Rio de Janeiro o lagar de assistente gratuito da cadeira 
de clinica medi;ca, de 20 de ag.osto de 188:1., de accórdo com o 
aviso n. 3 .272. -de 25 de agosto do. mesmo anno, até março de 
1883, quando foi preellchida effectivamente a segunda cadeira 
de ·anatomia e :physiologia artisticas da Espola Nacional de 
Bellas Artes, de 3 de outubro ode 190/l até 31.dé. maio de 1007, 
de :L de agosto de 1.910 até 31 do -dezembro do-mesmo anno e 
19 de i'~~ereiro a&é :l.[j de ouLubró de HH~ e .qué foi nomeado 

'. 
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membro erre1ctivo ela Junta Central de Hygiene Publica, por 
decreto de 8 de outubro de 1883 e exonera;do por decreto de 
23 de janeiro de 18.86. 

O requerente, é certo, quando .prestou os servioçs que 
menciona, não pertencia ao quadro dos i'unccionarios publicas 
civis da União; mas está provado de modo autJhentico .q:ue ei'fe
etivamenLe os prestou, 1com a acquiescencia do .Governo Federal, . 
estipuladas pelo ·Thesouro Nacional. 

O decreto legislativo n. 117, de 4 de novembro de 1892, 
4UC regula a aposentadoria dos funcci01narios civis da União, 
.11iio cogita do 1caso; mas o Congresso Nacional não esúá por isso 
.állülúdo ele couceclet· a gt·aça impetrada, tendo em attenção a 
capacidade pr·ofissional do solicitante e a relevancia dos ser-
_vi~~os prestados. · 

A Commissão entende que, de a"côrd·o com os principias 
de equidade e varias precedentes, deve ser deferido o pedido e 
oi'Ierece ú deliberação do Semado o seguinte 

PROJECTO 

N. 81-:!.912 

O Congresso Nacional decreta: 
~\.rt. L • Fica o Presidente da tRepubliiCa autorizado a man

·dar eontar ao Dr. Cineinnato "\merico Lopes, para os effeitos 
da aposentadoria, o tempo em .que regeu interinamente a ca
deira de anatomia e physiologia artistiscas da Escola Nacional 
de Bellas Artes e exerceu na Fa;culdade <lo Rio de Janeiro o 
logar de assistente gratuito da cadeira de 1clinica medica e o de 
membro effectivo da JUJnta Central de Hygiene PubliJC.a. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em cetntrario. 
Sala das Commissões, em de de 1912.-

Metello, !Presidente interino.- Guilhe1-me Campos, !Relator.
Gene1•os.o Ma1•ques.- A imprimir. _ · 

N. 525-1912 

A proposil}ão da Gamara dos Deputados, sob n. 167, do 
re.nte anuo, regula as condições em que devem ser feitos paga
mentos a pessoas estranhas ao quadro do funccionalismo fe
deral. 

No § 1 a do n. rv do art. 1 • dispõe a mesma proposição~ 
« Os .funccionarios, 1civis ou militares, effectivos ou OODí·• 

missi01nados, que tiverem de r01ceber ,qualquer pagamento POl' 
.serviços estranhos aos respectivos -cargos, ficam su,ieitos ;,. 
todas as 1·caras acima .estabelecidas, excepto os que desempe
nharem cornmissão de ca·racter reservado, attinente á defesa 

· na"c·ional, on a. asswmptos diplomaticos, ou accó1•dos internacio-
rwes. :!' · 

Entre as 1·euras estabelecidas figúra a 1constante do n. IV, 
'l saber· : « que na lei de orçamento ou em credito extraor~. 
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um·io ou espeeial se achem con::;ig'ltados Jumlos para o serviílt:\ 
. " ::omrnissão .que der logar ao pagamento, e que os í'undo'O 
'lxistentes comportem a despeza ·uom o mesmo pagament() ~. 

Exceptuando ·das regras anteriormeiÚe estabelecidas as 
despezas a 1que se •rei'et·e o i'inal -do § 1 ", parece que a propo
sição admitte despeza sem credito, em contradicção 1~om a lei 
de responsabilidade, .que considem cr'ime a ordenação de des~ 
peza sem credito, e ainda em uontradicção com a lei n. 2 .·511, 
de 20 de dezembro ele HHJ, regulamentada por decreto de 
~8 ele janeiro ele J 912, cm ~:uj o ar L. 9" se lê: 

«Nenhuma despeza serú registl'aela como reservada, si não 
puuer ser computada na verba m·1;amental'ia .que ef\.-pressa
mcntc autol'izar a 1:escrva. :.> 

Não póde Ler sido este o pensamento do autor do projecto 
tL·ansl'ormado ua p1·oposiçfto ora sujeita ao exame da Commis
são ele Finanças. 

•Póde llaver, e lm, com effeito, muitas vezes, necessidade 
c ;~onvenie1ncüt em manter 1·eserva ·quanto a algumas despezas 
autorizadas; mas esta reserva deve ser entendida para o ei'feito 
ela sua não publicação e nunca para ,permittil-a sem .estal' o 
Govcr.no autorizado a Jazel-a. 

Quer diwr: a reserva ú para o publico e não para o Tri
bunal de Contas, ·que, na hypotllese, processai-a-ba de accõrdo 
com o art. 7" do cita,do de~reto de 28 de janeiro do .Corrente 
anuo. 

A Conunissão propõe, por is Lo, uma emenda ao § J o do 
n. ]V do art. 1 ", assim redigida: 

Depois da palavra ·inte1·naeionaes: « que Jicarão sujeitos 
todavia, ú regra do n. IV~. ' 

Ainda, 1como conseque111cia do exposto, convem ser ado
tada a seguinte :emenda: 

« Paragmpho, que terá o n. 2, alterando-se a numeração 
dos posteriores 1ao n. •IV do art. ·1 o : 

«Fica entendido que a reserva a que se refere· o § 1 o não 
exclue o conh()lcimento da despeza pelo Tribunal de Contas e o 
Governo das disposições ICjue rcg.em o mesmo tribunal.~ 

A Commissão é ainda· de pat•ecer que seja .supprimido o 
al't. ~0• 

Sala das Commi8sões, 21 de dezembro ele :1912.- F. Gly
cÇJ·-io, PI'Il;.;ideflf.e i ni.el'jno.- '!'aVfll'I!S de· 'i>ura, · Relator.
Rw:no de Pa·iva. -..-1. Aze·redo.- U1·úano Santos.- Jt'ranc·isco 
Sd.. '',-
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l>llQ.POSl~:};o DA C.\~L\IL\ DOS D"PU'J'ADOS "X. -1G7, DE '191:.!, A QUE 
SE H.EPEllE O PAllECER SUPRA 

.O Congl'esso :N:wio,nal ·resolve: 
Art. -1." Nen1hum pagamento será ,feito por conta dos cofres 

publiC:os its pessoas estranhas tlO ,quadro do :t'unc:cionalismo fe
deral, civil ou militai', a titulo .ele vencimento, gratifiK:.a~.fio, 
diarias, ajudas de custo ou J•emuneraciio de servicos, sem que 
concOl'l'l\111 as seguintes circumstancia·s: 

I. Que a pessoa a quem houver de ser feito o pagamento 
tenha préviamente sido nomeada, admittida, designada ou con
~r;actada para realizar qualquer servico ou commissão que faça 
,Jus ao pagamento. 

Jii. Que 9 act.o dessa nomeacão, admissão, designacão ou 
contracto arh1tre a importaiicia do pagamento e conste do ex
pediente da respectiva autoridade ou reparticão, sendo prévia 
e integralmente puhli11.1ado no D·iario Official ou em um dos 
,iornaes de maior ci.rculac:;üo elo Estado ou l01calidade .em que 
tenha sido expedido. · 

III. Que o servico te.nha sido effeetivamente prestado, que 
isto conste do attestado ou declaracão feita por autoridade ou· 
funccionario competente. 

IV. Que na lei do orçamento ou em ·credito extraordinario 
ou especial se. a;chem consignados fundos para o servico ou 
commissão •C!ue der Jogar ao pagamento e ,que os fundos exis
tentes comportem a despeza com o mesmo pagamento. 

§ Lo Os fu,Uiclc.iolna:rios, civis ou militares, efi'ectivos ou 
commissionados, .que tiverem de receber qualquer pagamento 
por servicos estranhos aos respectivos cargos, ;ficam sujeitos 
a todas as regras a·cima estabelecidas, .excepto os que desempe
nhar.·em tcommissão de caracter reservado, attinente tí defesa 
nacional, ou a assumptos diplomaticos .ou accôrdos internatcio-
naes. · 

§ 2. 0 A públitcacão a que se refere a aliena II· não compre
henderú os actos ele admissão de trabalhadores, operarios, ser
ventes, sinão qurundo o pagamento a ·realizar fôr superior 
a 300$ mensaes. 

§ 3." A Delegacia ·elo 'l'hesouro Naciotnal em .Londres, as de
legacias fiscaes nos Estwdos e as reparLicões pagadoras dos 
.Ministcl'ios ela IGuel'ra, da Marinha' e •Viacão J'.icam obrigada>'~ 
,o, •Communico.J.• ao !'l'ribunal de Contas, aúé o .dia 20 de cada 
mez, os pagamentos tque tiverem •realizado no mez anterior tís 
pessoas comprehendi-das neste artigo, afim de tque o 'Tribunal, 
pelos meios previstos tno seu regulamento, apure a legalidade 
da despeza, e, em tcaso de irregularidade, promova a responsa
llilidade do culpado. 

~ •í." A falta de taes communicações importará em respon
sabilidade dos chefes das mencionadas repartições. 

Art. 2." Extceptuam-se da disposicrw do art. 1 o e § 1 o os 
pagamentos para servico de e:xpansüo economica do Brazil. 
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~~rt. 3." Revogam-se as disposições em contrario. 
Camara dos Deputados, 29 de novembro de 1912. -Sabino 

Bar1•oso Juninr, ·Presidente.- Antonio Simeão rlos Santos Leal. 
1" Secretario.- Raul de Jlioraes Ve·lua, 2" Secretario.- A Im-
primir. • 

N. 526-1912 
iA esta Commissão foi presente a proposioão ·da Camara dos 

Deputados, n. '138, do ·corrente anno. relevando a prescrípoão 
cm ,que póssa ter incorrido D .• Tusta Theodora Soveral de A vila, 
afim de receber o meio soldo que Jrhe compete ·por falleci
mento de sua mãe, correspondente ao período de 1881 a 1890, 
e á razão de 17$500 mensaes. 

A Commissão <le Finanças da outra Casa do Congresso as
signou parecer deferindo pelo presente projecto de lei o re
querimento da supplicnmte, por julgar procedentes as razões 
nelle expostas. 

Por sua vez, esta Commissão, examinando tanto a propo- · 
siçüo quanto os documentos que foram· annexos pela peticio
naria, para firmar o seu direito ao d'avor solicitado, opina no 
sentido de ser approvado o projecto. 

Sala das Commissões, 6 de dezembro de 1\H2.-FeUcíana 
Penna, Presidente.- Victorino J.lionte·iro, Relator. -F. Glyce
Tio.--; Urbano Santos. -!L. de Bulhõ'ee.- Tavares de Lyl'a. 
Bueno de Paiva. 

PROPOSIÇÃO iDA CAMARA DOS 'JEPU'l'ADOS, N. 138, DE 1!H2, A QUE 
SE REFERE O PARECER SUPfu\ 

O Congresso Nacional decreta: 
:Art. 1." !Firca relevada a pres:cripção em .que possa ter in

corrido D. Justa Theodora Soveral de Avila, afim de rque possa 
"' uiesma sen!hora, filha legitima do fina;do capitão do Exercitv 
:antonio Carlos Soveral, receber o meio soldo rque lhe com
pete, por fallecimento de sua mãe. correspondente ao perioa'o 
'ie 1.881 a 1890 e t'i. razão de 17$500 mensaes. 

Art. 2.• iRevogam-se as disposições em !Contrario. 
Camara dos .Deputados, 29 de novembro de 191.2.- Sa.bino 

Barroso Junior, ·Presidente.- Antonio Simeão dos Santos Leal, 
·1" Secretario.- Raul de JJloraes Veiga, 2• rSecretario.- A im-· 
primir · 

N. 527-1912 
A: Commlssão de rFinancas nada tem a oppôr á approvaçã.o 

da proposição da Camara dos Deputados, sob .n. ~ 1.3, do cor
rente anuo, determinando que os furnccionarios fejeraes que 
residirem em proprios nacionaes ou em predios alugados pela 
União fiquem sujeitos ao pagamento de uma taxa. 

Sala das Commissões, 21 de dezembro de 191.2. -F. Gl1!
cerio, 'Presidente interino.- Tavares de L11ra.- Bueno de 
Paiva. -Francisco Sá. -L .. de Bulhões. -V1:ctorino Monteiro, 
-Urbano Santos, 
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PllOPOSIÇÂO ll\ CAlliAM DOS DEI?UTA!l;lOS, N. 213, DE :1912, A QUE 
SlO: I1.EPERE O p,\RECER SUPRA 

O Cong-l'esso Nuiconal tÚi·~'1'ef.a: 
·. 

. :.-~rt. 1." Os l'unccionarios fedemes, 1civis ou milHares .que 
1·c~~sJll'em. cm proprios nacionacs ou em Jll'edios alugados' pela 
U~1ao, ·Se.Jn em virtude de disposioúes legues O\l regulamentares· 
~e.J a r• o~: conven.ie:ncia ·de serviç1o, ou por delibii!raç~ão do 'Go..: 
\ emo, fl~am su.Jcrtos ao pagamento de UlilU taxa, a titulo de 
a~!l;;uu\ de c.:asa, :~u.ias iJllPOl'l~ncias, constitu~ndo rendas pa
tu.moma~s da Umao, ser ao esc.:r·Ipturadas 1como «!Renda de pro
]Jl'Jos •lla1conae.s ,., 

IParagrapho unico. :A taxa a .que se refere o artigo .pre
codo~lie_ semí de 8 % sobre o valor elo predio e .de ruccôrdo com 
avahaoao da Db:ectoria do P:ttrimonio. 

Art. 2." J?icam isentos do pag3Jmento ·da taxa estipulada: 
I. Os milíiàrM que residirem nos proprios quarteis da -

forou a ·que pertencm·em 0\l nus fortalezas situadas nos portos ri 
nas l'ronteiras do paiz. 

li. Os l'unccionarios ·civis que, em virtude de suas fuucoúes, 
tenham de residir nas ,fronteiras do. paiz em pontos afastados 
das cidades ou povoacões. . 

ElL Aquelles ·que, civis ou militares, percebam vencimen.,. 
tos annuaes não excedentes de 3 :000$000. · 

Art. 3.0 Não são comprehendi:dos nessa excepção os funccio
narios militares :que res~direm em casas situadas no recinto 
ou adjacencias dos quarLeis ou demais estabelecimentos mili
tares, e :que í'orem destinados á TesideDJcia particular. ,aos 
off'iciaes e suas familias. 

Art. /1.0 Nas localidades em .que o preço corrente do.s alu
gueis de tcasa fôr inferior. ao que ·resultar da app!icação · da 
referida taxa, deverão os ministros de Estado, cada qual na, 
parte que l'he disser respeito, reduzir as mesmas taxas de mo.do 
a t;lquiparar o aluguel dos proprios nrucionaes ao das casas 
particulares de valores, typos e condicões correspondentes. 

tArt. 5.0 O pagamento de aluguel dos proprios nacionaes 
a ,que se refere esta lei ser.á. feito por mez vencido, mediante 
desconto nas •respectivas folhas de veooimentos. 

§ 1." Para cumprimento do .disposto neste artigo, as con
tabilidades dos diversos ministerios ·promoverão immediata
mente a organizacão de relacões de funccionarios ahi conipre
hendidos, ·com indicação dos proprios nruc.iomies por elles oc
cupados, e, sem. demora, 't'emetterão tae.s ·relacões ás repar
ticões pagadoras para :que se torne effectivo o desconto devido. 

§ 2.0 A demora na organização ou remessa <iess:is relações 
não isentara os funccionarios dos pagamentos :que lhes ·com
petirem, os· q1.mes serão devidos desde à data em q'ue entraT 

·cm vigor a presente 'lei. · 
§ 3.0 'l'odo funccionario civil ou militar, sujeito ao pa

gamento de .que se trata, fica obrigado a communiY.!ar á conta.,. 
bilidade do ministerio a que pertencer c á delegacia :fiscal, si 

;.·. 

'• .. 

• '.I' 

-. . • 



77G 

t.iVI'L' sido c•m qualquf'l' do::; Estados, o l'nu;.to de ••sta1.' J.'esidinl!o 
,,m p!'OJ)I'io JHH'ionul, com cleclm:n(:ão ele Lodos os dados :CJlW 
sirvam pam eu!·adc!'izm.• o [.H'OPI'ÍO oecupaclo c in1'orma{,.Jc,; 
minu:ciMas ~obre o rstarlo d•~ l'OnscrvaÇ'fío e repnc·os ·ele que 
O lllf'SI'IlO lli'I'I'Sidln. . ' 

· § .í," "\•quelll's .que 'niio ICUlllPI'ircm o disposto no parar;ra-
pho anterior, dentro ele ires mezes da j)ublieação desta lei, 
ficam su,icitos ú multa de 2 % elo aluguel devido, durante t.odo 
o tempo em que tiverem deixado de pagai-o. 

§ 5." Aquelles .que por motivo .ele licença ou por qualquer 
outro ficarem privados ·dr vencimentos, indemnizarão o::; alu
gueis atmzaclos pot· meio ele cles:eontos supplementares cor
respondentes a 3 o/n dos respectivos vencimentos. 

Art. ü." Revogam-se as disposições ·cm contrario. 
Camm·a 'àos Deputados, 17 ele dezembro ele :l!H2. -Sabino 

Bw·1·oso Jun-ior. Presidente.- Antonio Shneão dos Santos Leal. 
'1" Secretario. -·-Raul de Morac.ç 17eiaa, 2" :Secretario. -A im.:. 
primir. 

N. 1;28 -'1912 

~\ Commissão de Finmncas apresenta ao Senado o seu pa
recer sobre as emendas offer·Pcidas no oroamen to da Fazrnela 
em 3" •d iscussão. 

N. 1 

Ac:crescente-se onde /convier: 
Art. !\"as futuras propostas .de areamento, cada mi-

nisterio incluinú no computo da respectiva despeza a verba 
necessaria para pagamento do seu pessoal inactivo, ,figurando 
sómente no do Mirnisterio da Fazenda o que fôr privativo desse 
ministerio, comprehendida a rubrica- Pensionistas- que 
será desdobrada por ministerios. 

Sala das sessões, 1.7 de dezembro de :191.2.- Olivl"'i1•rr. Yal-
ladão. · 

A Commissão ncceita a emenda. 

N. 2 
!Onde convier: 
Os lot::"ares de escriplurarios creaelos nas AlfanrJn.g-a;:;, De

legacias .Piscaes e 'Caixa ele Amortizacão serão pree:ncl1id:J~ por 
accessos ou remocão dos empregados de F::1.zenda. :::endo os de 
1" entrancia providos mediante concurso. 

·Metade das nomeacões por· accesso ser:'í feita por· anti
guidade absoluta. (Art. 30 ela lei n. 2. 083, de 30 de ,iulho de 
1'909.) . . • 

A Commissão acceita a emenda, com as fleguintes modifi- · 
cações:- Depois elas palavras os «Jogares de», ruccrescent.e
se conferentes e . .. 

Supprima-::;e nn p'aragrapho tmico a palavra.~ a.'h,çnlutn.. 
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N. 3 

Art. Fica o Governo autorizado a entrar em accôrdo 
com o !óovrJI•no elo Estado do .Parruná relativamente ús a;cções 
de reividinca~'ões pot· aquelle iniciadas relativamente a terras 
por este afomclas a parti•culat·es e que haviam sido adquiri
das pele g·ovemo geral, no antigo regímen, para estabeleci
mento dCJ oolonias e por estes abandonadas ou oceupnclas. 

Substij,ua-se pela seguinte: 
« ü Governo ·l'iea autorizado a entrar em ruccôrdo 1com o 

Estado do ·Paranú para transferir-lhe o domi·cilio das terras' 
adquiridas Para estabelecimento de .colonias .e que por aban
donadas J'oru.m pelo Governo daquelle Estado aforadas, per
rnulanclo por· outras em :árr;a e valor iguaes aos daquelles, em 
zona que se preste 1ú localização de colonos ou ao estabeleei
men1.o de .qualquer elos servi~'os Jederaes .que a União mantem 
no Estado.~ 

N. ·-i 

Caixa de Conversão- Verba 10". 
H.eclU%ida ele 2:000$ a consigmaoão de 8:000$ para illu

minaoão. ·A.DCrescente-se: -«Transporte e .guarda de valores, 
2:000$000,')} 

N. 5 

«Fica ereada uma circumscript;~ã.o de fiscalizaoão de im
postos de •Donwmo no Rio Grande >Cio Sul, com a. cliYisiio da 
G" {)irrmms.0ripç;.ão. ~ 

N. G 

Insr~~cçiío de Fazenda- "\ryerba 21 ". 
HedJ,la-se assim: 
Venci:menLo dos :LO inspectores de fazenda: 

Ordenado, :SI :000$, gratificação, 4:000$ ...... . 
Diaria, a t~$ aos mesmos itnspectores, ;quando 

em Viagem, .de accôrclo 1com o art. 15, elo 
J•egulanJento n. 9. 28G ................... . 

!A ·'j' ·c) s . d . . UX! 1~1' a ..:Upermt.en enCJa ............... . 
Expediente ............................... . 
Reduzida a verba de ............... , ....... . 

N. 7 

120:000$000 

~3:200$000 
G:000$000 

1:0:000$000 
20:800$000 

. Verba ~O- Empregados de repartições exLinctas e ad
.dillos. 

Suppl'iJJla-se por ·haver falleciclo Henrique 
A. Dias Coel~ho......................... !.'i :1..,00$000 
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ACéresocertte-se ; 
NuMisô .Ferreira Borges, fiel de urmuzen1 do 

ú :984$4.:[() 1) ar(l O O • 0 I O I o I I I I I I I I I * I 0 O 10 I O O I ·o 0 • o I O O I 

N. 8- Substitua-se a emenda approvada em 2" discussão, 
sob n. 1 O, pela ~eguinte: 

<o: Ficam creadas tres sub-deleg:wias subordinadas ao ·de
Jogado fiscal .no Jlio Grwnde do Sul, p:li'a o serviço de 1'iscali
.,a~:ão das fronteiras elo mesmo Estudo, com sécle em Bug'r;, 
Qunrubym e S. Jof'w Borja, !tO :000$000. 

O Governo expeclirú o respectivo regulamento. » 
N. 0-:Al:!'andega ele P'aranaguá: 
.,\;ugmenLe-se para G: 000$' a verba destinada ao expedi- · 

cliente. 
N. 1 O- Alfandega de S. r.l!""rancisco: 
Fiel, em vez de 1 :.tOO$, ·diga-se 1:600$ (de armazem). 
N. ii-Alfandega do ·Pará: 
Em vez de H, ·diga-se 13 fieis de armazem, reduzida a 

verba de 5: 98!t$-í02. 
N. 12-Casa da Moeda: 
Em vez de dous, diga-se tres ,fieis de thesoureiro. 
N. 13- Thesouro Nacional- Verba 7": 
Segumdos escripturarios: em vez de !tG, diga-se 50. 
Of:!'iciaes .da Pr01curadoria Geral: em vez de dous, diga-s() 

tres. 
Fieis do pagador: em vez de sete, diga-se· 10, 
N. 14- Delegacias fiscacs-Verba :1.7"; 

S. Paulo: 
J.J(lcrcscente-sc 

tnux ». 
·10 serventes para o set·viço de « colis pos-: . ... . ; ~ 

- Minas <Jernes : 

:Mi nas rGeraes, acJcrescente-sc: 
Um 3° escripturario; 
Um 4° eSJcripturario. 
Dous serventes para o serviço de « colis postaux ». 

Paraná: · 
Dous serventes para o serviço de « colis poslaux ». 

rGoyaz: 
Um escrevente para o serviço de « colis postam;:». 

Amazonas: 
Um servente para o serviço •de « colis postaux ». 



SESSÃO EM 23 DE DEZEMBRO DE 1912 

N. 15 -Alfandegas- Verba 18•: 
:A~ecrescente-se: 

Bahia: 

779 

Um fiel de 1Jhesoureiro ,ordenado, 1 : GOO$; quotas 8. 
Um fiel de armazem para o serviço de « colis posLau;x: :>, 

Ol'denado 2 :600$; quotas 14. 
Em vez de 91.7 •quotas m1 razão 1,8 % sobre a lotação de 

14:400, !lGD quotas na razão de 1,8 o/o sobre a lotação de 
H. 000:000$000. 

Rio de J01neiro: 
Um ajudante de guarda-mór ,ordenado, 6 :400$; ,quotas, 12. 
Serviço da barra, 1 :800$000. 
Dous <COnferentes, ordenado, 7 :200$; quotas, 16. 
Dous 1'" cscripturarios, ordenado, 6:400$, ,quotas, 12 . 
. Dous 2"" escripturarios, ordenado, ·4 : 800$; ;quotas, 1 O. 
Um fiel de thesoureiro, ordenado, 3 :000$; .quotas, 8. 
Quebras, 1 :000$000. 
Em vez de 2.157 quotas :.í. razão de 0,97 % sobre a lota

ção de 72.000:000$, diga-se 2.253 quotas na razão <le 1,08 % 
sobre 72.000:000$000.· 

Santos: 
Um 1• escripturario, ordenado, 4 :800$; quotas, 16. 
Um 2• escripturario, ordenado, 3 :600$; quotas, 14. 
Um ajudante ·de guarda-mór, ordenado, 4 :000$1; quotas, 1:4. 
l)ous fieis de thesoureiro, ordenado, 4 :800$; ,quotas, 20. 
Em vez de 1 . 532 quotas ma razão de 1 % sobre a lotar.ão 

de 55.-000:000$, diga-se 1. 596 •quotas na razão de ...... ~ .. 
55. 000 :000$000. 

Da forca dos guardas: 
Em vez de 135 guardas, ·com 1:920$ de soldo e 1:968$ de 

gral.iJ'icação, com um total de 524:880$ e gratii'ilcacão annual 
para :favdamento ao commanclante, .sargentos c guardas, na 
importancia· de 28:200$, ·diga-se ·185 guardas com o soldo de 
1 :P20$ ·e gratificação de 1 :968$; total, 718:280$000. 

Gratificação para fardamento, 37:000$000. · 
Material: 
Expediente: ac.quisicão e encedernação de livros, papel, 

pennas e outros artigos, augmentado de 10:000$000. · 
Acquisicão, reparo e conservação do m ugmen-

tado de 18:400$000. · 
Combustível c lubrificantes, 28:000$000. 
AJ.fandega de Corumbá: 
Substitua-se a emenda approvada em 2• U!scus11ão pe!a 

seguinte: 
Um 1conferente, orden[ldo? 3 :OOQ$1; quotas, 15. 
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Um i" c•:'cJ•iptur·at·io, Ol'clm1ado, 2:100$; quotas, 11. 
.Dous :!'" l'>'LTipturat·io~. J :iJOO$; quotas, 8. 
Um l'hd ele Lllesoureiro. o!'Cknuclo, J :100$; ·quotas, 8. 
Dous serventes, a G$ c/iarios. 
Ji:m "'~z elo 2·/jO quotas na r·azfto c!u' .'J,5 o/o sobre a lol.a~.:iío 

(]C i.!J00:000$, (G3:000$), diga-se: quotas llll l'iiZÍÍO dL• (i % 
soiH'f' a Jotuefio de J. 'JOO :000$ (Hí :OOO.)H.lOO\. 

Xn ron~ignaeiio ~ Mall'l'ial- nJidl.' í"l! d'iz: 

ExpocHente: 
At.::quisir;ão e r•nr•tH]i•t·mtc.iio ele livi'Os, pennas e outt·os ar

tigos, :3 :000$000. 
Aequ isir;ão, reparo c consct·vaefw de maíeJ•ial,. i :SOO.'JiOOO. 

Comhml.i\'f'J c• lurJJ'ificanles. 3 ;800$000. 

Diga-se: 
J!:xpediente: 
~\.cquisiç~ão e e,ncadm•m1f;.iío de l iv1·os, pc·Jlllas c ou /.ros ar-

tigos, G: 000$000. 
A,f!,quisição. reparo e conservação de mal.erial, G: !í00$000 .. 
Comhustivel e lubriJicnntPs. O :000$000. 
Da força ·dos guardas: 

Em vez de: 
24 guardas .com 9•60$ de soldo e 984$ de gratificaç[o, 1com 

o total ,cJ e 4G: 656$000, diga-se: 40 guardas com !160$ .de orde-
1!1ado e 984$ de gratificaçiío, 77:760$000 . 

. Parabyba : 

:Sm·vico da barra. :l :200$000. 
:Art. O pessoal da Imprensa Nacional e do D'ia1•ir' Of('i-

cial' sertí o constante das tabellas e quadros seguintes, que 
ser[o preenchidos pelos serventuarias do quadro a'Ct.ual, obser
.vundo-se a ordem de anUguiclade de cada um: 

Imprensa Nacional 

Pessoal 

N. Cn.togoril• Ordenn.do GrJ>tificnçiio Vencimento total 

·1. dil'ector ............ GliG$GGCi 333$:331. 12:000$000 
1 ser~l'el.aJ•io ••• o •••••• 333$33,.'J. 1.0G$06G G:000$000 
1 cl1eJ'e de secc.ão ..... ·~00$000 200$000 7:200$000 ,, 1 OH es:cripturarios .... 333$333 166$667 21~·:000$000 
s '20A escripturarios .... 266$666 133$33:1. 38:400$000 

10 3°' escripturari os ... 200$000 100$000 36:000$000 
16 4o• escripturarios ... 166$666 83$33/1 i/t$1:000$000 

1. thesoureiro ('1 :200$ 
para .quebras) ...... :Í00$000 200$000 8:.\.00$000 

1 fiel ••••••••••••• o •• 200$000 ·100$000 3 ;.600${)00 
1 auxilia r (·diaria 8$1) . -· --- 2:020$000 
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N. Categoria Ordomulo Gratlficut:ii.O Vencimento totul 

'1 alrnoxaril'e ........ . 
1 J'iel ............... . 
i apontado!' geral ... . 
1. aj u dwnte .........•. 
i arcllivista biblioLhe-

curio ............. . 
I ajudu:ntu .........•. 
i porteiro ........... . 
:l ·ma;ndado1· .•....•... 
~ guanlas-portões .... . 
.f eontinuos .......... . 

ltG scrven tes (diaria ele 
•.J.$000) ....... o •••• 

htsJJecto·r·ia technü:a 

!, U0$000 
;.!;)3$:13.'J 
:J:33*:J3:1 
.:WO :000 

.:W0$000 
1.GG$GGG 
200$000 
200$000 
i'G G$ GM 
i33$33-í 

;;00$000 
·J I ti .'iHi G (l 
UG$GG7 
i00$000 

i00$000 
83$33!, 

i00$000 
i00$000 
83$:334 
GG:j;GGG 

1 inspector teclmico. . . -1.00$000 200$000 
1 aJudante ·(nu ifmpren-

sa) . . . . . . . . . . . . . . . -100$000 100$000 
2 encarregados do ar-

eltivo ele modelos... :200$000 :l00$000 

i 1Ch eJ'e ............. . 
i a,iuclanLe •..•.•..... 

H revisores. sendo clous 
-de machinistas ..... . 

12 conferentes ........ . 

0 { {icina de C07njJOSi(:ÚO 

1. mestre ............ . 
1 contra-mestre ...... . 
·8 chefes de turma .... . 
8 aJudantes (di ar ia de 

. !l$000) ........... . 
z;; operarias de i" classe 

(diaria de 8$500) .. 
23 operarias de 2" dasse 

(cliaria ·de 7!ii500) .. 
30 operarios ele 3" classe 

( diaria de li$000) .. 
3tí jornaleiros tarefistas 

( rliar ia de 5$000) .. 
:lO a[Jr•endh:es de 1" clas

se (diaria. de 3:::000). 
1(í' apJ·endizes d0. 2" elas

~e .(dia!'ia de <!$000) 

200$000 
:W0$000 

200$000 
lG0$000 

283$334 
213$334 
200$.000 

J00$000 
100$000 

100$000 
80$000 

H.l$GG6 
106$66() 
i00$000 

7; 2001ii000 
·l ;200$000 
4;200$000 
3:GOO.'íiCOO 

3:600$000 
3:000$000 
3:G00$000 
::l: (i@$000 
G:000$000 
O:G00$000 

Gtí:700$000 

7:200$000 

5:000$000 

7:200$000 

3:600$000 
;] :600$000 

50:400$000 
31L; 560,$000 

5:i00$000 
3:8<1.0$000 

28:800$000 

26:280$000 

77:562$500 

ü8:-í37$500 

65:700$000 

63:875$000 

1 o: 9508'000 

10:950$000 
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N. Categoria Ordenado Gratificacüo Vencimento total 

2 tiradores de provas 
(diaria de 7$000) . .' 5 :1•10$000 

1 ajudante (diaria de· 
5$000) . . . . . . . . . . . . i :825$000 

Composição- Secção de 
senho1•as 

) ·ajudante t(diaria de 
9$000) ........... . 

10 operarias de 1" -classe 
(diaria de 7$GOO) .. 

10 operarias de 2• classe 
(diaria de 6$500) .. 

10 operarias de. 3• classe 
( diaria de 5$500) .. 

30 j orna! eiras tarefistas 
( diaria de 5$000) .. 

4 aprendizes de 1" clas
se (diaria de 3$000) 

:4 aprendizes ·de 2" clas
se ( diaria de 2$000) 

1 tirador d -e p r o v a s 
(diaria de 7$000) .. 

Linotypia 

1 mecrunixlo (diaria de 
!)$000) ........... . 

·4 auxiliares do meca
nico (diaria de 5$) 

1 tirador d e p r o v as 
(diaria de 7$000) .• 

Os operadores são tira
dos do quadro. da offi

cina de .composição. 

Of(icina de. impressão 

N. Categoria 

1 mestre ............ . 
'1 eontra-mestre ...... . 
3 :chefes de turma .... . 
.~ a.iudrun les ( niaria. de 

!.J$000) ........... . 
S operarias de 1" .clas

se (àiaria de 8$000) 

3:285$000 

27:375$000 

23:725$000 

'20 :075$000 

5.4:000$000 

4':380$000 

2:920$000 

2:555$000 

3:285$000 

7:300$000 

2:555$000 

1.233:745$000 

Ordenado Gratüicaglio Vencimento total 

233$334 
213$33/l 
200$000 

116$666 
:[06$666. 
100$000 

4:200$000 
3:840$000 

10:800$000 

13 :140$0.00 

'52 :560$000 
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N. Cntegorit> Orden~>do Grntificncüo Vencimento total 

·'I ope1·arios de 2• clas
se (cliaria de 7$000) 

8 operarias de 3" clas
se (diaria de G$000) 

8 operados de 4• clas
se (diaria de 5$000) 

2 ap1·endizes de 1• clas
se (dia·ria de 3$000) 

5 aprendizes de 2" clas
se (diaria de 2$000) 

1 engradador (diaria de 
8$000) .......... .. 

2 engradadores (diaria 
de 7$000) ........ . 

2 engradadores (·diaria 
de 5$000) ......... . 

2 cortadores de papel 
de 7$000) ........ . 

:1 molhador de papel 
( diaria de 7$000) .. 

:! 1contador de edição 
(diaria de 6$000)' .. 

4 auxiliares do contador 
(diaria de 5$000) .. 

2 lavadores de fôrma 
(diaria de' 5$000) .. 

2 fundidores de r'ô I o 
( diaria de 5$000) .. 

i encarregado .cJa .pren
sa hydraulica (dia-
·ria ele 5$000) ..... . 

lmp1'CSSÚO lühOU1'aphica 

-

1 t '>.331"33:~ •i i 6$66'~, . mos .re . . . . . . . . . . . . . _ •P ~ 

1. aJudante . . . . . . . . . . . 200$000 100$000 
2 operarias de 1• clas-

se (diaria de 10$000) 
ri operarias ·de 2" clas

se (diaria de 8$000) 
5 operarios de 3• clas

se (diaria de 7$000) 
6 margi,nado['es (diaria 

5$000) ........... . 
·I .impressor liUmorad.or· 

(diai"ia dtJ 7$000) ... 
6 avrertdizes de :! n ·Clas-

:>O ( diaria de 3$00CT) 
7. n.pronclizes de 2" ,cJas

~e (diaria de· 2$000) 

78:120$000 

:30:420$000 

32:850$000 

13:140$000 

10:950$000 

2:020:ji0111) 

3:G50$000 

3:650$000 

6:5:10$000 

3:255$000 

2:190$000 

7:300$000 

3:650$000 

3:650$000 

1:825$000 

.'J:200$000 
3:600$000 

7:300$000 

M:G00$000 

12:775$000 

10:980$000 

2:GGG$000 

6:570$001) 

5:110$000 



l•. Cutegal'ia 01•donnda Grutiiicu~ito Venciuwnta ta tal 

l:l apt·cudi7.CS de 3" elas-
se (diuria de 1$000) ::.!:920$000 

3 lirnpador·es de pedra 
(elial'ia ele ü$000) .. · - 6:570$000 

1 eoutadot· ele eclil;ão 
(cliaria ele 6$000).. 2 :HJ0$000 

·1 ~ot·t.aclor de p a v e 1 
(diaria de 6~000) . . 2:1 !.J0$000 

S Elt \'H.! OS ,\CCtCSSOitlOS 
(HO~ll,NS) 

l!.'ncuâcrJIU('úo c broch·g1•a 

1 mestre ............ . 
1 eontt·a-mesLt·e ..... . 
:i .d1el'es ele turma .... . 
3 ajudantes (diat•h:t de 

!:)$000) .......... .. 
15 operarias de 1" clas

se (diaria de 8$000) 
20 operarias de 2" clas

se (diaria de 7$000) 
20 -operarias de 3" clas

se ( eliaria de 6$000) 
:l2 operarias de 4" elas

se (diaria de 5$000) 
30 tarefistas (diaria de 

5$000) ........... . 
8 aprendizes de 1" clas

se (diaria de 3$000) 
:l4 aprendizes de 2" clas

.se (diaria de 2$000) 
3 ·douradores (diaria de 

9$000) ........... . 
2 auxiliares de doura

dor (diaria de 8$000) 
1 encarregado de depo

sito de folha (odiaria 
de 8$000) ........ . 

1 teontador de i' o I h a 
( diaria de 7$000) .. 

2 auxiliares (diaria de 
•68000) ........... . 

Encaâernação- Secçlio 
de .~enh01'CtS 

1 O Opi!T'arias {fe 1" classe 
(eliaria ele 7$000.' .. 

233$:J3.í 
200$000 
200$000 

lili$666 
100$000 
100$000 

4:200$000 
3:600$000 

10:800$000 

!):855$000 

/13 :800$000 

51 :100$000 

43:800$000 

21:900$000 

54:750$000 

8:760$000 

10:220$000 

9:855$000 

5 ;8110$000 

2:920$000 

2:555$000 

4:380$000 

25 :'550$000 
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N. Cnto.:orlu 01•uouuuo Gl•utiíicu~•io Vuuciuwalo total 

Hi opora!"ia::; do ~· cla:;so · 
(diuria elo ü$000) . . 3ii :0-10$000 

:!0 operadas ·de ::l" cla::;:;e 
(cliuria de ii$000) . . 3G :ii00$000 

:W opcr·ar·ias de t,• rclassu 
(diaria de 4$000) . . ~!J :200$000 

10 UJH'<.mdizes de 1" cla::;-
::;e (diar·ia ele .:!$000) 7 :::l00$000 

3ii tarel'islas ( diaria clr~ 
3$000) o o o • o • "o o • •I ::J!) :::J~['j$000 

Stc1'cotypia e aal·vauo-
plastia 

1 ciltufo . . . . . • . • . • . • . . 2110$000 
1 u.iudante . . . . . . . . . . . I 00$000 
J opcr·at'io de 1" 1classc 

(diaria ele 8$000) •. 
2 o]wrarios do 2" classe 

(cliut'ia do 7$000) .. 
:.l opcr·arios de 3" clas

se ( cliaria de G$000) 
2 apreucl izes .cJe 1" clas

se (diuria ele 3$000) 
,4 aprendizes de 2" clas

se (diaria de 2$000) 

Oj'[icina de aravura 

J. 1ncsLre ............ . 
3 g'l'avadores Jitlrogra

phos ·de 1" classe 
(diaria de 1.3$000). 

1 gravador· de 2" •classe 
(diaria de 11$000) . 

:1 gravador ele 3" ·classe 
· (·diaria de 10$000) • 

·1 aprendiz ·de 1 n classe 
(diaria de 3$000) .• 

2 aprendizes de 2" clas
se (cliaria de 2$.000) 

1 gravador xilographo 
de i" classe (cliaria 
de D$000) .......... , 

:1 gravador xilographo 
de 2" classe (diaria 
de 7$000) .......... 

2 gravadores xilogra-

;r: 

p•hos do 3" classe 
( diar;ia de. 6$000) •• ; 
Vo!. v-ur 

233$33-í 

-
'' ,_ 

-

.. 

J' 

•, 
·- .. - . ··--· .... ·1 

J. 00*000 :3: <iOO*OIJO 
80$000 ~:880*000 

Hü$GGG 

- ' .. 

-

2:0:20$000 

5 :H0$000 

G:ú70$000 

2:100$000 

2:020$000 

•í· :.200$000 

H:23G$000 

-í:O!G$000 

3:550$000 

:l:O!JG$000 

1 :·íü0$000 

3:285$000 

2:ú55$000 

4:380$000 
50 
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N. Categoria 
:.! apl'endizes de 2.1

' u:Jas
se (clitu·.ia de ::!$000) 

2 opemdores (pllotogra
vura) (dial'ia ele 1.2$) 

·J. a,iuclunte de 1" classe 
(diuriu de 8$000) .. 

2 a,iudantes .(!c 2" clas
se (diuria ele Gij;QOO) 

:l .pllOLotypista ( cliaria 
de 8$000) ......... . 

1 aprendiz de ·] n classe 
'(diaria de 3$000)• •• 

2 aprendizes ele 2" ülas
,se (diaria ele 2$000) 

O{(icina de JJCtU.lação 

'1 mestre .............. 
1 ajudante ....... o •••• 

3 operarias ·de 1" classe 
( diaria de S$000) .. 

5 operarias de 2" elas-
se .(diaria de 7$000) 

7 operarias de 3" elas-
se (diaria de G$000) 

4 aprendizes de '1" 1clas-
se ( cl.iar.ia de :3$000) 

8 apre111 dizes d.e 2" 1clas-
se (diaria de 2$000) 

2 passadores de papel 
(diaria de G$000) .. 

O{{idna de r~tndição 

:1 .mestre ............. 
1 ajudante ••••• o • o o •• 

4 operarias de 1" classe 
(cliaria ele 8$000) .. 

5 operarias de 2" classe 
(cliaria ae 7$000) .. 

H operarias ele 3" classe 
(diaria de ·G$000) .. 

5 aprendizes ele 1n elas-
se ( diaria de 3$000) 

5 operarias ·de "" classe ~ 

l(diaria de 2$000)' ... 

Elect1·'icidade e nwto1·es 

1 chefe • o o • o o o •• o ••• o 

1 ajudante (diaria de 
10§;000) 

' :•.·~·~······.·-··: 

Ordenado 

200.$000 
'lG0$000 

•' 

-;~ 

233$3M 
200$000 

-. 

r 

i . 

200$000 
-

G!'"tifionciio Voucimonto total 

100$000 
80$000 

HG$G6G 
100$000 

. . 
-. 

:l00$QOO 

" 

:l : -Hi0$000 

8:7G0$000 

2:020$000 

•.i :380$000 

2:020$000 

1 :095$000 

:l:4G0$000 

3 ;.G00$000 
2:880$000 

8 :760$0oo' 

12:775$000 

15:330$000 

4:380$000 

5:840$000 

4:380$000 

<1:200$000 
3:G00$000 

H :680$000 

:12:77:5$000 

30:GG0$000 
., 

5:<175$000 

3:650$000 

3:G00$000 

3:650$000 
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N. CaLogorin 01•douuU.o G-.t•u.Liflcu!;lio Vouciuwnto total 
::! ule1JLl'idsLas de I" l\las

::w (rliuria d•) 1:-1$000) 
3 di~IJLL·ieistas do:!" elas

se (dial'ia de 7$000) 
ü ewt:UL'L'eg·ados elo mo

tores (diarla elo ii$) 
2 aprendizes (diaria ele 

3$000) ........... . 

O fj:iC'ina de repa1'os de 
rnach'inas 

'i eh ofe . . . . . . . . . . . . . . ~00$000 
1 ajudante . . . . . . . . . . . 180$000 
1 ajustador ele Jn classe 

(diaria do 0$000) ... 
2 ajustadores de 2" elas

se (diaria de í'$000) 
2 ajustael6res de 3" clas

se (diaria de ·G$000) 
1 ofl'i1cial torneira (dia-

ria de 8$000) ..... . 
'i ol'flcial ferreiro '(dia-

ria de 8$000) ..... . 
2 ajudantes de 'i'erreiro 

(cliaria de 6$000)' .. 
2 aprendizes (diaria de 

3$000) ........... . 
1 mallladot· (diaria de 

5$000) .......... .. 
2 pedreiros (diaria de 

?$.000) .......... .. 
1 UJUdante ele ma~hador 

(diaria ele .1.$000) .. 
1 amolador (.diaria de 

G$000) ........... . 
2 carpintoiL·os (diaria de 

8$000) ............ . 

J00!]\000 
!IOli'OOO 

1 chefe . . . . . . . .. . . . . . . 200$000 J 00$000 
1 ajudanLo . . . . . . . . . . . 'i G0$000 80$000 
3 oxpedidoi'es (cliaL'ia ele 

8$000) .......... .. 
3 conferentes ele volu

mes (diaria ele 7$) . 
2 entregadores :de volu

mes (eliaria de 5$) . 
2 cha.n({eu1·s 1com a dia-

ria de 10$000 ..... . 
Total . ........ . 

i:i :oí0$ooo 

;;Güli$000 

lO:Oií0$000 

2: :[ \J0$000 

::l:ü00$000 
3 ::!-10$000 

3:285$000 

;:; :1:!0$000 

·Í :380$000 

2:920$000 

2:020$000 

4:380$000 

2 : :[ 00$000 

1:825$000 

'Í :380$000 

1:460$000 

2:100$000 

5:8-10$000 

3:600$000 
2:880$000 

8:760$000 

7:660$000 

5:-175$000 

7:300$000 
JS 



78l:l ... ,\NNAES JJú SENADO 

« Diario Official » 

N. Ontegori:l 
OrdonnUo Gr~tti.licru:-üo Vr.nciJUcnto totnf 

1. redactor-cheJe ..... . ~00$000 200$000 7:200$000 
~GüfGGG 133$334 14:400$000 . 3 redactores ......... . 

l'llspeclm•ia technica 

:L ajudante do · inspecto1· 
tedlmi-co l!lO Diario 
Off . . l 3.33$'331 

~ela .......... . 
1 auxiliar, com a diaria 

de S$000 .......... · .. 

Revisão 

1 chefe .............. . 
"L ajudante ........... . 

:l2 revisores .......... . 
.:l2 rconferentes ........ . 

2 contadores de linha. 
erucarergados do map-
pa .••.••••••••••.. · 

. 6 retrancas :· ......... ·: 

'Eamediãço ·rcomprehen- · 
dendo a dobra(Jem, -:os- · 
tura, aparação c distri
buição)· 

233$33-~ 
222$222 
200$000 
iG0$000 

200$000 
160$000 

1GG$GGG 

1'!6$GGG 
:1.11$111 
100$000 
S0$000 

100$000 
S0$000 

· :1 chefe ·....... . .. . . . . . 233$33•/r, HG$GGG 
'1 ajudante .. .. .... .. .. 222$222 111$11:1 

10 auxiliares (diaria de 
7$000) ........... . 

:LO dobradores (diaria de , 
6$000) ........... . 

5 -entregadores :(diaria 
4$000) .............. · . '! carregadores . :(diaria .. 
de •4$000) .......... , -

~(';· "" 

. Of{'icina de composição . . . . 
:L chefe-paginador . . . . • 233$334 i'J•G$GGG 

· 2 ajudantes do pagina- 1 
dor, sendo um -erJ:Car- ,; ' 

• r_egadq :dl\ linqtYD.ia ·J _ ·_ ·222$222 Hi$.:1.11 

G:000$000 

2:[)20$000 

!r. :200$000 
!t ;01)08GOO 

.J.3 :200$000. 
34:560$000 

7:200$000 
17:280$000 

$ 

!; :200$000 
4:000$000 

25:550$000 

21 :900$000 

; 7:300$000 

5:84.0$000 

$ 

4:200$000 

8_:_000$000 
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N· .. . Cntogol'ia Ordenado Gratiíicnciío ,Vencimento totnl 

2 auxiliares da pagina
ção : (.diaria de 10$) . 

a plantoni-stas (diaria de 
10$000) .......... . 

2 tiradores de provas 
(diaria de 8$000) .. 

3 vigias (diaria de 10:J;) 
1. guarda-typos (cliaria 

ele 10$000) ........ . 
·1 ajudantes (diaria de 

8$000) .. ~ ........ . 

Linotypia 

1 ajudante . . . . . . . . . . . 200$000 
1 mecanico (diaria de 

10$000) .......... . 

i00$000 
l1 

3 auxiliares (.diaria ele 
iJ$000) ........... . 

O((idna de imp1•esslio 

1 ·chefe .............. . 
'i n,iudante ........... . 
2 operarias de 1 n !Classe 

(diaria de 8$000) .. 
G operarias de 2• classe 

(.diaria de 7$000) .. 
2 engradaclorcs ( diaria 

de 7$000) ......... . 

O(('icina de stereotypia 

~33$334 116$600 
222$222 1l:L$1 H 

1 chefe . . . . . . . .. . . . . . . 233$33·4 116$600 
'1 ajudante . . . . .. . . . . . . 222$222 H 1$11:1 

12 stereotypistas ( cliaria 
ele 7$000) .......... . 

" caldeadores (cliaria ele 
5$000) ...•••••.••• 

Electricidade 

2 electricistas de 1• claS'
se (cliaria de 8$000) 

2 ele:~tricistas de 2• clas
se (clinrin de 7$000) 

• 

,j 

7:300$000 

10:950$000 

5:680$000 
8:520$000 

2:650$000 

11 :680$000 

3:600$000 

3:650$000 

5:475$000 

4:200$000 
4:000$DOO 

5:840$000 

15:330$000 

4:380$000 

., :200$000 
4:000$000 

30:660$000 

3:650$000 

5:840$000 

5 :H0$000 
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) 

' N. Cntogoria Ordonu<lo Grntiíicnaiío Vencimento total 

·1 a.i udanl.o do pol'Lci I'O. 
~ 0onti.n uos .......... . 

1ÕJ Sf'J.'VC!li.CS (dilll'ia de 
.'1$000) ... ' ..•.• ' .. 

Sestas, serões e ser·vi~.os 
nxtraol·uinar·ios ... , 

GJ·atirica(.'úes addicionaes 
j)Ol' OXICCSSO de <llllJIOS 
ele serviiJO (art. J3 do 
regulamento vigente) 

~00$000 
J :3:J:j;:J:H 

J00$000 
llü:j;üüü 

3:G00i);OOO 
!r :8001\1000 

2l :fJOOij;OOO 

·.1 00 : 000!);000 

25:000$000 

2.fJ24:riiO:j;OOO 

Ari. Os aeiuaes escreventes serão aproveitados por 
ordem de anLiguidu.de e por merecimen Lo como ese.l'iptumrios. 
~b ou LJ•as vagas ;;erfio prcen cl1 idas pelos auxi 1 i ares de esc r ipla, 
nwl.arle por OJ'clf)Jll 'de untiguidadn o metade por merecimento. 

A1't. A esm·ipturação das .ol':l'irlinas Rer.:í. feita pelos csrni-
pl.m·aeio.~ designados pelo d.irector. 

O Govcr·.niJ expedil'lÍ. o regulamento da TrriJJI.'Cma Naeional 
e Diario O({i!J/al clenii'O dos rqpadros e talJellaR organizadas 
nr)sl.a ]r)j sem au3mento da dcspeza votada. 

'Sala ela.~ Com mi ssües, 23 de dezembro de ·lfJJ.2.- F'. Gl-J1ce-
1'io. JJI'esidente interino. -!Leopoldo de l:Ju.l!t.ües, :Jlelalor. -
Bu.Í!no de Pai:tJa. -- Ta'l)(t.res de L'Jií'll.- F'ranC'isr:o Sá.- A, A:;e-
1'rxlo.- Urbano Santo.~.- A imprimir. 

N. 529 -·1912 

Redacçtio (inal da ernemla do Senado â proposição rla Cama1•a, 
n, 2ii de ·IIJI 2, que ('i:ea a ( 01'Ça nava.l para o r::r.m'r:Ü;>io' 
dr1 19/:J. 

Ao ar!.. 2. o - Supprima-se. . 
Sala das Commissões, 2:3 de dezembro de 1()J2 . . -1-l'al(redo 

Leal. -Olt:vcim Valladúo. 
Fir:a sobr0 a mesa pm·a ser discutida na sessão seguinte, 

depois d13 publicada no Diw·io do Conaresso. 

N. 530-1912 

1/erlaeçrl.o final do tn•ojer:to do S,enado n. -17, de .f.IJ./2, que anto
ri:;a a eonr:esúii'J dr! oito 1ne:;es de l-icença, corn vencúíwntos, 
ao bachw•el Brl:twrdo· Stwlart, ;iu.i:; federal no Ccw·á, fe;ila 
li•! aecurdo corn a rnnrmda da Cam.ara. 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. E' o .Presidente da Republica autorizado a 

concede!' oito mczes de Ji>eenca, com ordenado, ao baclnrel 
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Eduardo Studart, ,juiz ./'edet·al na sr•eçilo do Ceat·ú, ]lara Lmtar 
de sua saudc ando .illl!:nll' c~Ollvnnientco; revo;;nu:las a;; disposic;üc·~ 
em eonl.t·at·io. 

Sitia das Commissõcs, ::::l de dmwmJn·o dr~ Hl12.- \Val[l'udo 
LNtl. - Oli'l!uira Yalladíio. 

Fi•1:a snlJJ'I) a mesa para srH' dis·eutida na seguinto, depois 
de puLJikaLia no Diario do COTIIJ1'esso. 

E' novamo11Le lida, posta um Llis"us.~iio e sern debate ap
provarla a J•edaeçfío final do pJ·o,jc•c.to rJu ;::'!:e nado n. íH, ele 1DI~, 
qun regula a eoneessiio de Jiec~IHJaS aos J'uncciunarios public:os 
eivis ela Uniiio e de tweôl'(lo c·orn a emenda apfll:ovada no debate 
sob J.·o a :t•cHJar: 1;ào an Lo ri o r. ' 

O Sr. Mendes de Almeida (·)-Sr. Presidente, na sessão 
do soxLn-l'eit·a, ao sm· annuJJciada a conLinuac:iío c:la votação das 
emendas tL proposiçi'í.o que ducweLa o •Godigo Civil, uli, em nome! 
da Commissão .ll:speeial elo mesmo Codigo, L·equel'i a retir·ada ela 
que Jüra aprusr}Jl Lada corno aJ'Li;;o novo, em seg·u ida ao U1't. -l2!J, 
ao CJli'! o Senado, como V. Jl:x. ú testcmunlm, genUJnwnt.e ae
eodou. Do Diario do Con(J1'esso ele ·h ontem, pot:c~m. onde vem 
]JUbl ieada aqw~lla ael.a, niio constam as ·palavras que p!'ol'eri 
nr;rn a rcsolurJiiO do Sonaclo. Gon;;ultanclo o enearregarJo do 
servir;.o tachygraph ico, Júi .inJoJ:mado de quo as miulws obset:
vac,ões f'or·am stcno;;mp•1Jadas, deeifl·ada;; e enviadas t't Imprensa 
Nacional. · 

'J.'ratando-se de um caso importante, peço a V. Ex., 
Sr. Presidente, providencias no sentido de ser a emenda que 
foi 1·etirada canee!Jada da relar;ão que tem de ser enviada a 
Gamara, porque, ·como está, .parece ter sido ella approvada. 

O Sr. Pires Ferreira -1:\Jusente desta Capital por motivo 
de molestia, não pude dar immediata resposta aos illustres 
Senadores que perante esta Casa fizeram os mais violentos 
ataques ao governo do Estado do Piauhy e ao Partido Repu-
blicano ·Conservador Piauhyense. · 

Foi grande a ·súa magua ao saber que o eminente repre
sentante da Bahia e o illustrc representante de S. Paulo •ll'U
viam por momentos esquecido os prineipios de ,justiça e os senti
mentos elevados de que silo dignos pregoeiros e defensores para 
dar curso e animar, com o prestigio da sua solidariedade, essa 
J'm:r;a politica que perturha à vida administrativa e a sociedade 
do Piauhy. ~ranto mais profundo foi o seu desgosto quando 
verificou que as .palavras dos honrados Senadore:'\ não tiveram 
uma contradita; Ludo foi ouvido em silencio, parecendo que 
não havia defesa nem justificativa para os mel)1bros.do PàrLido 
flopublicano Conservador. 

Felizme'nte o orador readquiriu :forças e póde hoje cumprir 
o seu dever, restabelecendo a verdade, para que o Senado e 
os seus r~orreligionarios saibam que o govel'no do Piauhy está 
dentro da !c~ c tem agido até hoje nas normas mui;; dignas. 

(*) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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·ncfcrc a cxisLcnr-ia do cot·rospondoncia entro membros ela 
opposi(;.ão elo l.)iauhy om que e!'a elonuncincJo um movimento 
r•ar·a aN·odar vwlontamcnto do pod,or o Sr. l\l1g·uel Jlosu.o passa 
a in/'oJ·rnat· dotalhadamonl.o ao ;S:enadn as ocrmt·rcnmns que 
]H'ecerlel'nm ao assassinato_ rlo major Citli'SOn e a bla(f'lle do 
ai.Len lado eontr·a o r•tHIJ•e Lopes, put·a demonsi.J·:n· que !.orla a 
·agil.açiío que atl.ribuia o seu ]])staclo niío passa ele u.rn condulll
navel movimento do ambi~~ões clcscomcdidas o paixões illf~<lll
,ticlas para o assa!Lo ele posi~~õcs. 

J ... amcnla a aLULudo do alguns orgãos do imprensa o mo;;mo 
do rrpresenlantes da Nar;ão, que toem r!mponhado a sua J.'r·~pou
~abilidado Plll eneampaf' spmelhantos J'aetos, fazendo t"·t~o· de 
tae;; oueut•J·eneins aJ,J•avrís ele in:l'ormarJúos evirlonl.ol1wnto ndnl
tnradas pelos que toem interesse cm impressionar a. opiniito 
em sen J'avor·, 

O orador traça o perfil dos envolvidos nos JamenJ.avois 
•<:eont.ordmentos, nm·ra todos os anleccdent.es, a J'arç.a dos om
Jllliit.olnment.o~, os J•idieulos pedidos do haúea.s-cm•p·tts, tudo emn 
o int.uil.o elo provocar a .inf.ct·von()iío fedol'al, ·para f'xtranli::tr 
qun o illustro Senador JlOr São Paulo se almlnneo a rlr<fcnrlnl-o:>o, 
n por lal J'I'H·ma, eom tanta vc•llcmoncia que eilegou a r!5clal'er~L\J', 
(]UO « n polil.ica do assassinato só púcle r:oneluir JWL' oul.ros 
assassi·natos. Mas, S. ]i)x. jú viu como :l'oi illudido pela blaaur' 
do assassinato elo "famigm:ado 1)adre J ... opes o ecrtnmento ;i:t 
t~1·:l modil'kado o seu ,iuizo. 

O Governador do meu Estado, diz o orador, Jaz questão do 
respeito ú ·vida, tí libor·clado o ú proprierlaclo elos seus adver·. 
sm·ios; nponas n:io se deixou int.imiclar pelos diseursos agil.a
clm·es o ambiciosos, que pretendem conquistar o podm•, bran
dindo todos os annos, desde o baixo e vil aleivc aos mab 
nrl.'o,iados gol.pes de violerucia. 

r ... mnbrn cnf.:io o assassinato do escrivão l\falaquias, at.tr-i
huido nos seus coneligionarios, e outros incidentes de que ~o 
sm.•virmn os opposicionistas para essa Lrama de intrigas o 
e a lu mnias, que veiu repel'Cutir nesta 'Capital. 

Felizmente a verdade vao se fa7.enclo sobre todos os factos 
(' todo o mundo ,jú. subo como foi morto o Padre Lopes o a que 
fi,~ou reduzida a fantastica e alarmante noLioia ela prisfio elo· 
mesmo padre e perseguição a pessoas ele sua familia. 

'rm·mina fazendo o elogio do Governo do Pinuhy e pedindo 
inseripçiio para ralar no expediente da proxima sessão. 

·O Sr. Presidente-A Mesa convida os Srs. Senadores a 
comparecerem ús oito c moia ela noite elo •lJoje para uma sessiio, 
devido ao aCJcumulo de assumptos imporl.nntcs que ost.iío cle
;pendcnLes do exame do Sena·do. E ou -pediria ao nosso illustro 
colloga Sr. Senado!' Pires Ferreira, visto que a sessão nocturna 
r\ convocada para trn.l.aT'mos dc'assumptos urgentes, que S. Ex. 
deixasse para outra occasião a Jiquidar,:.iio de assumptos poli-
ticas do sou Estado. * 

S. Ex. no cliseurso que oloquentomenf.o aca!J:i. de proferh' 
da I.T"i!Juna deu oxplic:H;õos completas sobro osscs.faeLos, · 
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o sr: Pires Ferreira- Desisto lla palavm na hora do CX
pr.dicnte da Rrs~ão norlLUI'na J)Ol' eonsidnrar;.fio pessoal a V. Ex., 

·mas 11fío rjue o Jtcgimcnto me imper:a ele usai-a. 

O Sr. Urbano Santos (*) (pw·a nerJor:io n1'{fenle)- Sr. Pl'c
siclwllc, a Comm issiio ele Finanças, nu sua sessão de sabbnr!o, 
se JH'OIJUnciou n respeito do pro,ieelo que :foi elevolviclo a dia 
Casa pr.Ja Gamam dos Deputados c CJUC providencia sobt·o 
::weu mutações remuneradas .. 

Este JWO,jecl.o, bem acceito pela opinião, indiscutivclmrmfc 
cogita de aj)plicar a ConsLiLuição da Republica em um elos scus 
pontos cssenciaes, acabando· de uma ve~ com as qucstiuncula~ 
ü soph.ismas que se levantam contra o principio generoso que 
r• lia rslabeleco prohihindo ns aeeunmlações remuneradas. 

Entrmdo, Sr. PrcsidonLc, que o Senado se deve pronunciai' 
immcdiatamentc sobre este assumpto, e entendo assim porque 
li cm um dos ;iorn'acs drsLu Capital que o Senado naturalmcnLt: 
il"in. protelar a sua deliberação sobre o assumpto, porque •i 
•~omposto na sua gl'andc parte de accumuludore~. Esses nomes 
:l'ot·am cleelin:1dos pelo jornal, inclusive o do •collega ele V. Ex. 
que oemJ JHl neste momento a tribuna. · 

Não sou claquolles, Sr. .Presidrmle, que on tendem que o 
Sonarlor csL:í. obrigado 'em todas .as circumstancias a ir ao 
oneonLro de censuras e calumnim; que lho são feitas: cu 11or 
mim, ao menos,' adopto o principio de só Le1· attenções :ís 
censuras eontra mim artir.uladas da parto de pessoas do respon
sabilidade ou quando se declinem fa·ctos positivos que possam 
comprometter a minlm dignidade. 

Mas, neste ponto espc;cial elo Pl'O.iecto ele ruccumu!aeões 
remuneradas, ou entendo que o Senado, cm grande parte clc 
sons membros, póde ser attingido nu sua inclepcncloneiu e na 
sua dignidade. 

Portanto, ou, como membro desta Casa que foi espocial
mrnto aLtingido pela censura, venho salvar a minha responsa
bilidade c eonvidur os meus eollogas que salvem tambem n. sun. 
requerendo a V. ]~x., Sr. Prosiclon to, que eonsultc a Casa si 
con;;entc que, eom interrupçü.o ela ordem elo dia, entre immn
dintamon L e cm discussão o parecer da Commissão ele .Finan•:n3 
a peoposiLo da emnndn. 'da outra Casa elo ·Congl'osso a que .me 
venho de referir. (Muito ben~; m.nilo bem.) 

niio 

O Sr. Pires Ferreira- Poço a palavra. 
O ·SR. .Pnr::smJ>N'rE- Pelo regimento esses requerimentos 
te cm d iscussiio. 
O iS.rt. PmEs FERREIRA- Para uma explicação pessoal. 
O S1t .. Pnr::siDE!\'m- Tom a palavra o nobre Senador. 
O Sr. Pires Ferreira (para uma f!,T.pUear.iín Jlessoal)

Sr. Presidente, •cada dia que se passa ou clcsnprrÍH!o nc:;La CaRa. 

(*) Este disemso nfio :l'oi rovislo pelo orador. 
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Sempre ouvi dir.cJ' que as emendas offnreciclas por uma 
Casa quando ~u.ieit.as :1. ouLrn, siio appt·ovndas ou r·e.ieiLadas, 
mais nfio t.rudcladas. 

O .Sn. PrmSIDllN'I'E-Jst.o é assum]lt.o da cliscus;;ão. 
O Sn. Prrms PllHHEIII.I- PeJ·gunt.ava a V. Ex. si niio er·a. 

o .easo de se eon;;ultar a ConHnis~ün drJ Log-islat,,,ilo fJ .Ju~tien, 
que dt•ixnu de SOl' ouvida na rr.r·ma tlo I'Pginwnlo. 

1\ppello pa1·n. a ,iu;;l.iça rJn ?l'lrJsa. 

O Sr. Presidente-V. Ex. niio LPm l'll7.iio, nem.n ?ITe;:;a tem 
o clil'oito de cliseuLir o n.~sumpt.o. O illusli'C Senador pelo Ma
ranl!üo apresentou um !'equcrimcnlo quP n Mesa ''ao sujeitar 
:i appi'Ovar:1lo elo ;S.pnaclo. (Pan.ça.) 

ros Sen!JOI'r!S .qur npp1'ovarn o. l'NfUPI'irnrnl.o riueirnm se 
]ro,·nntnr. (Prm.1·a.) 

Foi npJ)l'OVado. 

,\CCUJ\:TUT.AQÕBR HEJ\WNBilADAR 

DisctJ.~siio nnien das emenda.~ do Sonnr.lo, Nl.i·cil.nclns pela 
CnrnaJ·n dos Dr puLado~. :í· Jli'Oposiçiio n. :;~~. de ·I íHJCi, determi
nando rp1C os of'Jieians do Exereito o da Armada, no oxercieio 
do mandalos populares, não podoJ·ão :weumulm· vmwimrnto 
algum militar .. 

O Sr. Pires Ferreira for. longas eonsidel'ações sobre o pro
jeel.o, defendendo o direito elos militares qua·nto ús Mcuúm
Jar;ücs remuneradas. 

Appella pum. o Senado o dir. que quer o respeito ao Regi
monto; bom ou m;ío, elle se inspira cm princípios ele liberdade. 

·Coneluindo. pelo que não o censurem por vir defender ele 
a·eeusar;õog gi'U\dssimag os amigos do seu partido c ao mesmo 
tempo os direitos da elnsso que tem a honra de representar 
nesta Casa. 

O Sr. A. Azeredo (*)-Sr. Pl'esidcnl.e, duas palavras 
apenas. Niio quero dar meu voto 'contra a emenda da Gamara, 
sem justificai-o. -

Entendo crue a proposir;i'ío submeWda :1. discussão nesta 
Casa ri, indiscutivelmento, interpretativa da :Constituir-ão c julgo 
mesmo ·que devíamos ter cuidado disso a mais tempo, mas 
entendo tambem que só a poderíamos votar si, porventuea, 
tivPSS<' ficado como sah iu desta Casa. 

Sob o ponto de vista const.itucional tenho duvidas s.i a 
Cama1·a podia ou niio votar da fórmn por que o for. alterando 
a PnwnrJa do Senado, ·quando ell:i tcr·ia de vo!Lar, approva·da ou 
I'P.ieit.ada, de aectirdo eom o art. 3P da ConsLituiefío. Est.o ó 
o meu pensamento. 

c•) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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Não posso, portan Lo, dar o meu voto li emenda alterada 
pela Gamara cios Deputados, pot·que entendo: primeiro, que 
ella fel'e a Conslitui~.;lo; seg·unclo, pot·quo fere dit·ciLos aclqui
J•icio,;. Digu isto alto t• lle111 ,;om, pot·quu não Lenho absoluta-
nwn te intet:csso nesla questií.o. · 

O SR. P11n:s JCgtuu,mA- O nwu interesse ú que sejam 
rospeiLaclos direitos de tm·ce ir os. 

O SR. A. A:t.Eitlmo- E digo-o, Se·. Presidente, valendo-me 
do neto elo Supremo 'l'r.ibu ual .i tl pot: vezes manifestado. 

O h on t'tHio ux-P I'PS idt~nle ela llopu IJJ iea, que tem ns~en to 
nesta Casa, ~entendeu, e muito bem, que devia tomat· provi
dencias em relação ús aecumuJar;úes, e por· isso t·esoJveu e.'l:
a:ntorilatc propria o desapparecimento das acmunulaeúcs. 

O Supremo Tribunal foi de encontro ao pensamento do 
ltonr·ado ,S:r. Nilo Peçanila e de:>de entilo·dc nada valeram as 
boas inten~'úes c o alto sentimento ele patriotismo do honrado 
ex-Pt:esiclenlt~ ela Hcpublir!a. · 

Eis· a l'azão, Sr .. Presidente, do meu voto contra a emenda 
da Gamam {t emenda substitut.iva do Senado. 

O Sr. Urbano Santos (. )- S1·. Pl.·osiclente, discordo do meu 
honrado amig·o, Senador J)Ql' i\latto Grosso, nas palavras que 
;wabou de JH'Onunciar, acoimando de inconstitucional o prnce
d i men Lo da Camara, quando rcj citou uma pa1'Le da emenda 
sub;;Utut.iva ao seu projceto c que o Senado lhe enviou. 

Aeho que a 'Gamm·a dos Deputados procedeu do aeeürclo 
eom a nossa Constituição e do seu inteiro direito. 

ACamara não alterou a emenda que o Seriado enviou. 
O Srt. A. :AJzmtJmo- Alterou-a radicalmente. 
O SR. UtmANO SAN1'0S- Attencla V. Ex. A Gamara não 

alterou nem foz nenhuma emenda ú emenda que o Senado lhe 
mandou; apenas usou do seu direito ele re.ieit.ar uma parte de 
uma -emenda. (Trocarn-se apw·tes.) 

Desta rcjei(;ão resultou a alteração votada pelos meus 
i Ilustres 1collegas. 

A Gamara usou do seu inteiro direito deixando de approvar 
essa parte da emenda, assim como tinha o incontestavel direito 
de re,jcitar o artigo inteiro ou emenda do projecto que lhe 
foi enviado. Isto eu considero uma questão tão liquida perante 
a ConsLitui~~ão que deixo de insistir sobre ella. 

iS'!· .. Presidente, attendo ainda ao argumento apresentado 
peJo meu honrado amigo, Sr. Senador por i\Iatto Grosso, quanto 
ao proceclimrmto do Supremo 'J;ribunal em relação ao dec.reto 

_ elo Poder Exeeutivo, expedido pelo llOll·rado amigo Sr. Senador 
N.ilo .Peçanha. · 

O Supremo Tribunal naturalmente insurgiu-se contra esse 
d1!el.'elo, porque ora simplesmente um acto do Executivo, e 
J)OI'quc existia nesse tempo uma lei interpretativa do artigo 
da Conslitu ição em sentido opposto ú interprel.açii.o, aliús ver
dadeira, que elJc dava ao. artigo eonstitucional. 

( ·) Este discurso nã.o foi revisto pelo orador. 
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Isto o Suriremo Tribunal devia fmwl-o, i)orque um aclo 
do Rxccnt.ivo nfío prído revog-ar. 11ma lei, ainda mesmo i'unrlada 
rHrt um arU~o rl;t Const.ii.uiçií.o, penso cu, com lieenr;a da opinião 
ali:ls l'r•spoiLaveJ do mcn Jwnl'nclo amigo Sr. Nilo Pe()aúlJ:l, 
]10/.'(jl/C O .PJ.•r:siclr•lltü da nepubJiCU SÓ f.em O dirr.ito do Se .pro
nU!lllÍfll' .rnn U·a. as leis fJOJ: meio· elo seu veto. Fóra disto niio 
pt'1de rxprdil' ado sem que seja pnrUcipnnte desses actos o 
CrHJgt•rsso. 

O Stt. Nn.o PJo:ç,\NIL\- Não revoguei lei nenhuma; o ::ro
Vr'l'IH1 dn cn t.iio rlt•n arenas ao 'fh osouro uma ordem no sen UrJo 
rJ,. iWI' rmmJH'icla a Consiitui()fio. 

O Srt. Unn.1Nn s.,N'l'OS- R muito ,iucliciosa, a meu ver, 
]nf.cr·prcLanclo o tcxf.o r:onst.itueional. 

J)enso, St•. President.o que vamos votar nma medida csscn
ein.lmenf.e r·epnbl icrllla (aJJil'irtdos), morali:~.adora elos nossos 
r:n;;t.umrs c Junrlacl:l f!tn 11111 texto do nosso pacto fundamental. 
Vamo~ votar a pr·oposioiio. certo de quo .eumprimos o nos:;o 
rlrvror· r ao mesmo l.l'•mpo damos 1.1ma satisfa()iio ·:í opinião pu-
hl i na. (Jfniln bem.) • 

O Sr. Tavares de Lyra- Sr .. Presidente, não fosse a c:x:
]11 iraçfío CJUC acaha r]() dar o meu illnstrr. collcga c clistincLo 
amigo, o noht'fJ Senar.lm· pelo Maranhão, cu,io nome peoo licença 
papa drclinal', o St·. Ur·hano Santos, e por .certo eu niío pediria 
a palavra para ,iusf.ificar o meu voto. 

Tive a honra de ser na Gommissiio de Finánc.as o autor .do 
sub;;t.itu f.ivo ú pt•oposi(:fi.o da Gamara que regulava as ar..cumu-
laçiJns remuneradas. . 

No meu parceer, longo c mcdilaclo, cu estudei este assumpto 
~oh Lor:lns os ;;ous aspf!cl.os, ·c ag-ora mesmo, neste momento 
f'll1 que o honrado Senador pelo Maranhão coneita o Senado 
a. accd l.ar a del iber·ac.ão da Gamara dos Deputados, é S·. Ex. 
mnsmn rrrwm 11a;; snns palavras deixa transparecer ·que a razão 
11st.ava c ()SL:í. commigo quando acho rrue o Congresso não pór!e 
ndal' a pl'Ohihir;fio rlas accumula()õcs sinfio acl-{11JIJ.1•u;rn. 

Foi S. Ex. quem disse ha pouco que a lei n. 44 B é uma 
loi intcl'J1l'r.f.ativa da Constituic.ão, isto é, a Constituioão intcr
prr.Larln pelo rroprio poder que a fer. (trocam-se apartes), 
quando cm suas· funcções ordinarias. 

Eu posso dar testemunho ao Senado de que nós temos no 
:runcr:ionalismo puhHco muitos eidaclãos que exercem dous c 
t.J·rR cargo R J1U blir.ns, alguns clelles olJtidos por concurso ant.e-
riMrncnf.e ;í. Constil.uicão. (Apoiados.) ' 

Ora, esr.a consLitui()ão que veda as accumula()ões remunc
rarlns. é a proprin. que no art. 83 garante os direitos. adquiridos. 
(!llu:itn bem..) 

Sr. Presidente, cu nüo teria pedido a palavra neste mo
mento pn.ra justificar o me~ voto contrario á deliberacão da 
Camn.ra dos Deputados se não fossem us palavras do honrado 
S11naclnr pelo Maranhão. 

Nfio rruero, cnt.rct.::mto, me demorar na t.ribuna: 
Desejo apenas accentuar o sog-nintc: o meu subst.ituUvo 

foi o rr~nllndo do um csl.udo reflectido e meditado. (Apoiados.)' 

• • 
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Estudei cs~u qucslilo no seu cl emento 1J istor·ico, e.-< ltalid -a 
dcanLe da Consíitui(;iio, dcante de todos os vrccedcules do K"
scutivo, do J~egislaLivo e do .Tudieiario. Entrei na apreeiar;:io 

. dos J'uudamcnlo;; por que o Supl.'crno 'J.'ribunal J!'odcral, su
premo interprete das leis quando rdlas attingrm1 e ferem clireit.os 
individuaes, se ;lmvia Jmseado para julgai· possivcl em certos c 
determinados casos as aecumulações; o eO!llJH'"úcmle V. Ex. 
que Lendo, depois desse estudo, pro(\u):ado Jazer uma obra pra
tiea que afastasse de modo absoluto toda o rJualquer· reclarnar;iio, 
eu não poderia vir agora dizer ao Senado: tudo que affirmei 
no meu parecer (L improceclenLo. Quem tem raziio são aquelles 
que entendem que se pódc votar uma lei inLet•pt·elativa ::wabandn 
com todas as accumulações. Pôde ser .respeito :i opinião do todos 
os outros, pode ser que .com a maioria ela Gamara dos Deputados 
este,ja a raziio e quem esteja. cm l!rro seJa nu. Poço, entretanto, 
licenr:-a ao Senado para declarar que atr; esse momento não 
lenho elementos que me demovam da convi'.er:;fí.o que tenho elo 
que Ludo que nilo scj a pt·cvcr para o futuro é como se não 
tivesse sido feito. 

Mantenho, por isto, o ponto de vista pessoal óm que me 
colloCJuei. (Muito bem, m.uito úern.) 

O Sr. Urbano Santos (*)-llespeito muito c aeaLo, devida
mente, as opiniões de todos os oradores que se teem manifes
tado a respeito da emenda da Gamara dos Deputados, comba.., 
tendo-as. 

Peco, porém, licença aos dignos Senadores que se pronun~. 
ciaram sobre este assumpto pal'a declarar que acato muito 
particularmente a opinião do meu honrado amigo Senador pelo 
llio Grande do Norte ... 

O SR. 'TAVARES DE LYnA-Agradeciclo a V. Ex. 
O Sll. UnnAxo SAXTOS- ... pelo estudo demorado o pro

fundo que fez da materin. 
- Não posso, entretanto, sileneiar cleanf.c elo um argumento 

pronunciado por S. Ex. c que pó de produzir effeito na. opinião 
ào Senado. 

Este argumento é que a lei n. 41. B, sendo uma lei inter ... 
pretativa da Constituição e votada pelo mesmo Congresso oU: 
pelo mesmo pessoal elo Congresso r]uc votou a Constit.uioão, 
fpso facto é uma lei que não p6de ser alíeracla posteriormente.: 

0 SR. TAVARES DE LY11A- Perdão; cu não disse isso. 
O SR. UnBANO SANTos- Se V. Ex. não disse isso, então 

eessa a razão de ser do que eu ia pronunciar. Eu ia pronunciar" 
exactamente esse conceito: é que a lei votada pcJ() Congresso 
e que tem o n. H B, vale tanto -perante a Constitui~.:.ão c perante 
o direito, quanto esta que estamos votando neste momento, 
caso se.ia traduzida em te:.to legislativo. 

Votada aquella lei por uma asscmbléa orclinaria. p6de ser 
modificada po1· uma outra assembléa orclinaria posterior; O 

.(*)_Este. discurso nilo foi revisto pelo orador.; 
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C"III;I'I'SSII quando yoLou aqLII!IIa Jui uiiu l'l'a JIJais uma UtiSDJll
bJ,)a eon~LiLuiuLe, em mnu. usscm!JI,jn. Oi.'diuat·ia. Votando u1uu 
lui, votou-a ,,~omo assemblúa ordilmriu IJ essa lei púdc ser Inodi
flcada por ado do Cong·resso Nacional. 

O Sa. 'J.'A VAJms DE LYJL\ -Mas .som IH'ej uizo de dü·eiLos 
adquiridos. 

O SH. URBANO SANTOS -1nsislo em dize1· que o acto do 
hoal'ado Senador pelo Estado do Ilio, quando PL·esiclenlc ela 
llcpublica, foi atacado pelo Supr·erno Tribunal por ser· um acto 
elo Poder Executivo. 

O Sa. NILO PEQANHA-E pelo Collgt·csso tambern nos sete 
or·oarncntos então votados. 

O Sa. UJUMNO S,\NTOs-J.'eço purmissilo a V. Ex. pa1·a 
lembrar que o Senado, nesse anuo, não Leve tempo ele r·cver os 
or·oamcntos. 

O Srt. Nu:.o 1) EQANHA- i\! as não deixaL·am do ser· os orça
mentos da llcpubliea. 

, 
O S11. UmuNo SAN'l'OS -l<'oi por· essa raxiio que o Supremo 

'J:ribunal impugnou o wcto daquellc Governo . 
.!\.gora, porr]m, acredito que o Supremo 'rL'ilmnal, tendo de 

fundar sua opinião, não mais sobre um ado do Poder J~x:ccutivo, 
mas cm uma lei do Congresso Nacional, não poderü basear a 
sua opinião sobl'c as mesmas razões de então. 

Quanto a afJ'ii·mar-se que a Je.i tem cl'l'ciLo retroactivo e vac 
foril· dil·,,itos adquiridos, Lenho as minhas duvidas, cm primeiro 
Jogar porque. é uma lei interpretativa c cm segundo logar, 
porque, por foroa da Constituicão, não se vae referir a actos 
acabados ... 

O Srt A. ;A'ZEREDO- Isto seria um absurdo. 
O SB. URBANO SAN'ros- ... mas vae apenas impedir a re

proclucoão de abusos que se vinham dando. 
Eram estas as considera(~ões que cu tinha a fazer. 

O Sr. Segismundo Gonçalves diz que, si o honrado Senaclilr 
pelo Maranhão não tivesse replicado as 'considcrar:ões completas 
e produccntcs elo illustrc Senador pelo Rio IG[·anclc elo Norte, 
não tomaria tempo ao Senado, pois vê que muitos dos seus 
collogas pare~cm impacientes pela soluç.ão elo 'caso em debate. 

Parece-lhe que a lei não vae ferir os ·direitos elo~ 'óuc 
aílcumulam vencimentos po1· aposentadoria, ou mesmo ele r;arg•Js 
que excncem cumulativamente. 

Ella estabelece uma eondicional: os que aoceitarcm, · ou 
accciLando, o que importa na mesma cousa. Isto é futuro. 
1\Iesmo Mm referir-se a funccionarios aposentados que toem 
assonto no 1S1enado, entre os quaes está c eu.ios direitos não é 
seu proposito defender, parece ao orador que taes direitos não 
são feridos. 
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"\. eond ieional- aeeeiLando ou ~i twedtai'em -l'UVr!la (]Ue 
nrw ltu ilttei}CJi:'tO de lJl'ejudiear a quem estú com o direito !:;'U
rantido. 

Poi assim que entendeu o lwmado Senador pelo Itio Gr·audo 
do N01·Le uas observal.)úos que clirig·iu ao Senado o pa1·oee que 
assim Lambem entendeu o 'ilonrado Senador pelo !:llamullão 110 
disrmr~o sobre esse assumpto. . 

S. Ex. disse que a lei não vae se I·el'el'i1· ao passado, não 
vae cxig·ir restituições; mas, sim, impedir que continuem as 
accumular:;ões. 

Pergunta a S. Ex. : terfLO os aposentado::; de penlcr· suas 
aposentadorias ou de interrompei-as durante o exercido do 
mandato? 

NiLo estú o orador tratando de seu interesse; não é rico 
mas tem vida modesta, podendo perder· o que llle dá a aposen
tadoria de desembargador por llemambuc:o; tem o bastante paL'a 
viver e seus encn:rgos hoje se reduzem ú sua possua. 

O que discute é o caso em se saber se o Senado póde tomar 
conheeimento da emenda da Gamara. 

· O caso é grave, gravíssimo; vem crear um precedente l'u
nesto, uma nova revisão de que a Gonstituic:;ão não cogita. 

A Gonstituioão, estabelecendo os turnos pelos quaes deve 
passar uma resolul.)ão legislativa, determina, no seu art. 39, o 
seguinte: 

« Art. O projecto de uma Gamara, emendado na outra, 
volverú {L primeira, que, si acceitar as emendas, envial-o-ha 
modificado em •conformidade dellas, ao Poder Executivo. 

§ 1 . " No caso contrario, volverá ú Gamara revisora, e si 
as alterar:;õés obtiverem dous teroos dos votos dos membros . 
presentes, considerar-se-hão approvadas, sendo remettidas com 
o projecto :í. Gamara iniciadora, que só poderá reprovar-as pela 
mesma maioria>. . . . :• ... $:: 

Recorreu a este artigo da Gonstituir,:.ão para intel'pretar com 
elle a expressão « emendar». Emendar é corrigir, alterar. 

A Gonstituioão emprega como synonimas as palavras 
«emenda» e « alterar;ões l>. E' predso :!'echar-se ·os olhos para 
se· al'firmar que a Gamara elos Deputados não alterou a emenda 
que o Senado lhe enviou. 

João Barbalho, que é sempre merecidamente citado como 
autoridade em mfLteria constitucional, que ,j o grande com
montador da nossa Gonstituioão, cujas rela(IÕOS teve o orado,. 
a honra de ·cultivar, diz que uma :Gamara deverá approvar o 
pro,iecto tal qual lhe Joi enviado pela outra e assim, o ado
ptando inteiramente, remettel-o á Gamara iniciadora. 

Si alterar é emendar, si a Constituic:;ão empregou a palavm 
alteracão •como synonimo de emenda, por que se quer negat· 
que o que veiu da Gamara não alterou o que o Senado mandou 
para lá? 

:Si tivesse ':lorr:pet,encia para dar um parecer ao Sen::t.:!n .::J 
orador .aconselhal-o-hiil a que devolvesse o projecto á Gamara 
pedindo-lhe licença para não tomar •Cúnhec.imento del!e poro 
ser inconst.itucional. 
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A Cuu~:u•u, a~Him ])J'Oi:edendu, inl'l'ingiu u ldLm do suu re
:;imunto. Não .11e:;o >C.:.ompeterwiu ti outra easu elo Cong!'esso par·u 
rejeitar emendas do Senado. No caso, porém, e! lu só proe1:di.•r·iu. 
('.ut·r·cctamente uppl'ovundo o sub~Litutivo üt totun, ou ul;;um:~s 
clll suas disposir;ües, como fez em reluç.ão uo § ::l". Er.nendal', 
JlOI'I;Ifl, não podia. 

Supp1;imindo palavras de um urtigo do substitutivo, u Cu
llllll'U ai torou :prol'undumeate esse artigo. 

Jleconhece que cudu uma das casas do Congresso tem o 
dil'eito de emendar as proposições ou projectos que recelJe da 
outra. ' 

Quando, porém,- e ó o caso- a Gamara envia uma pro
posil;ãu ao Senado e o Senado a emenda, devolvida a proposíç.iio 
:i C:umu·u, úqueJJa. ·C.nsu elo Cong1·esso só é lü:ilo ou approv:ü~ 
o fJUIJ o Senado 1'e:r. ou manter o sou trabalho por 2!3 de volos. 

J~m relaçii.o aos que actualmente accumulam vencimentos, 
parece ao orador que u lei é inuocua, por·que estabelece a con
clicional « acceitarem », e wcceitarem é futuro. Demais a lei 
11. ·'~"· emlJora não seja uma lei votada pela constituinte, o l'oi 
pelo CongJ•csso que i'ez a Couslituição. . · 

O honrado ~enador pelo l\Iaranhãa 1'cr. distincr;,ão entre o 
CongTcsso Coustituinte c aquelle que votou a lei interpretativa. 
Para isso tSr. Ex. precisou dizer·- embora fossem as mesmas 
pessoas, as que volar·am a lei n. H não tinham poderes consti-
tuintes. · 

Jlerfeilamenl.e .. l\Ias, si os poderes eram diffcrentcs, a inlel
ligcncia de 1.:acla um, parece, continuava a ser a mesma. 

Terminando, diz o orador ter vindo á tribuna unicamente 
para protestar contr·a o absurdo que o Senado vae fazer. 

O Sr. Pires Ferre ira- Sr. Presidente, vou ler poucas pa..: 
l:ivms eseriptas nn. Gamara dos Deputados pela Commissüo on
c;trreg·ada de dar parecer sobre esta pl'oposição: 

«Todavia não póde a Gamara 'Corrigir a cinca evidente, sem 
dar margem a injustiça maior. 

Em virtude do art. :?.J3, do llcgimento interno, os suhsti
LuLivos ·do Senado aos pro.i cctos ela Gamara «serão considerados 
como uma série ele emendas c votados separadamente, rlor. 
a1·tiaos, em correspondencia aos .cJo projecto emendado)). 

Não se podem ofl'ercccr novas emendas ás emendas elo 
Senado (art. i 77) . 

Si a Gamara incidiu no art. :1:77 do seu Regimento, emen
dando uma emenda ·do Senado, exorbitou e não ve.io meio 
nenhum para esse modo de proceder da Camara sinüo a re.., 
jei~\ão do seu acto. 

. Sr. Presidente, eu quero ler o art .. 73 da Constituição., 
D1z elle: . 

«São vedadas as accumulacões remuneradas.· .. )) 
O que a Constituiç;fio previu foi a accumulacfio ele funcção 

l'~>mtmcrada ou rcmunerac:ão de i'unccão quó se não exerce, 
mas si um cidadão jt'~ é reformado, jubilado ou aposentado, nü~ 
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exerce lllceumulação de i'uncções, porque jú. tem o direito auqui
rido dessa i'unccão e não póde ser attingido pela lei iuilJ uu. 
que.se quer votar aqui, quasi.ao apagar das luzes. 

Estou certo de que não haverá numero para se voLa1· 
essa lei. 

O Sn. !SEGISMUNDO GONÇALVES- Eu ficarei só para votar 
os oroamentos.; " ""'-'-'.!".l 

O Sn. FRANCI.§CO GLYCEnro-· Mas ficamos nós. 
O Sn. PIRES FERREIRA - Cada um faz o que entende. 
0 SR.. FRANCISCO GLYCEIUO-Até obsf:.ruet_.ão. 
O Sn. PIRES FERREIRA- Quantas vezes V. Ex. como 

lcader da Gamara aconselhava a obstruccão ? 
0 Slt. FRANCISCO GLYCERIO-Nunca. 
0 SR.. PIRES FERREIRA-V. Ex. quer uma prova? Na

quelle dia do tumulto da Escola Militar por causa do Deputado 
Valladares; foi preciso a retirada para não dar numero para 
se :votar. . 

0 SR. FRANCISCO GL YCERIO- Os senhores querem se re
tirar, retirem-se, temos que votar os orçamentos. O projecto 
sobre as accumulações está antes do orçamento. 

O Sn.. Prn.Es FERRE!RA- Não estava. Foi o pedido de ur
gerrcia que o collocou antes dos orcamentos. V. Ex. prova 
assim que não estava a par da ordem do dia. 

O Sn.. FnANCI§CO GLYCERIO- Isto é uma questão de ui-
rei tos pessoaes. · 

O Sn. PIRES FERREIRA-Agora vem V. Ex. com este ne·
g'ocio de direitos pessoaes. Então por que bateram palmas ao 
Governo Provisorio que garantiu esses direitos ? Por que em
balaram as forças armadas da Republica com a concessão desses 
direitos ? Isto tudo é politicagem. rS6 desejo que não seja votado 
hoje para que eu possa matutar sobre o assumpto e descobrir 
qual o interesse politico que está em jogo. Temos os nossos 
direitos. · 

O Sn. FRA.J.--.cisco GLYCERIO-A: maioria do Senado é do 
partido de V. Ex. 

0 Sn. PIRES FERREIRA-Não esteja V. Ex. com politica. 
Estamos deante de um projecto que ataca os nossos direitos. 

Pe_co urgen,cia para os orçamentos e prejudico assim a 
urgenc1a requerrda para as accumulações. 

A. minha disciplina partidaria tem um limite; estou com 
o meu partido. 

O Sr. Segismundo GonÇalves- Sr. Presidente, pedi a pa
lavra apenas para ler essa disposição do Regimento Df? seu 
Hl'L lA 7: 4: AR emcn da;; rla Cama r a do;; Depu ta do;; a pt'OJ ectos 
do Senado terão um[l. só discussão, que corL·csponclerú tt s'eguuda 

vol. vrrr 51 -
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dc• tJIIalquul' pro.ieiJLo, e seriio discutidas uma por uma sem po~ 
{Jel'l'/ll sul.' altemdns ». 

Era isso s6 que eu quel'ia Jm·, e·hamnudo a atlcnoão de 
Y. J<;x. JJara o al't. IJ!L7 do Ilogimen Lo, porqu n pódc ser que 
·v. l~x. ainda possa rt•soln!' a difi'iculdadc em •JUC nos encon-
tr·únws. · 

NiJJHIH!lll mais 11edindo a palavra encl'I'I'a-se a discussão .. 

O Sr. Presidente- .~l.>ntes 'de pôt· ün1 vola~ão a,:; emem.Ja~ 
dti Camar·a, visLo Lur·em-~e .lovanLado, durante o debate, ques
tões l'egi.rncn Laos, sou JoJ·eado a dar 1'xplicações solH·e o fll'Oilo-
dilw~nl.o da l\fesa. ' 

'l'endo voltado da Camara o pro,iecf.o sobre at'r~urnula<;Ü<Js, 
que tinha sido eJucncf.ado pelo Senado, por um substiLuf,ivo, :roi 
enviado ú ,commissfio de :Pinanoas e esta, po[' sua maioria, 
Jnenos o ;:;.,. . SenadO I' Tava·!'es de Lyra, que assigndu ·com re
~tl'ic(.•ües, acceiLou .as >ClelibCL·ãr;ões da Camm·a. 

A Mesa, fosse qual 1'osse a soluciio da Gomrnissão de J<'.i
mw•:.as, tinlm de pCw na ordem do dia. quando fosse opportuno, 
n Jlt'Ojecf.o que Linlla voltado da Gamam. Agora, V. J])x. appella 
pam a Mesa, le!Hio o ar L H7 do Regimenl.o RObre as emcntla~. · 
.1-:sl•J al'tigo JIÜO tem applicação no ·caso vertente. 

ü Slt. iSii:OlS"'JUNDO GoNÇALVl':s -E' uma analogia. 
O Sn. J.'n!lSillli!N'l'E- Essa questão ,iú. :roi debatida no ·Se

Wtdo, h a muHos anno;;, pelo illustrü e saudoso Sr. Quintino 
J~oeayuva, que, então, opinou CJlW o Senado, ao far.eJ' um suh
stit.uf.iyo a l]ualquel' pro,iecLo da Gamara, não emendava, na 
aeeepcão eommum do voealmlo. o projecto da Gamara, subsLi.
l.uia-o c que .portanto esse subsUt.utivo podia ser pela Cmmn·a 
aeer~ilo no todo ou em parte. 

A Gamara. recusou o § 3" do substitutivo elo Senado: O· 
il!ustJ·e Senador por Pernambuco declarou que a Gamara. estava 
no seu direito.. . · 

0 Su. SEGISMUNDO GONÇM.VES -lAUi:.ís não SOU regiJnen
lalista. 

O iSR .. PnESIIJii:N'l'E- Si a Gamara estava 110 seu clirr~ito. 
recu~ando o ~ 3" .cJo substitutivo do ·Senado, perg·unto a V. Ex. 
jJOJ'que ella não estava no seu direito de restringir uma dispo
Ri•;.ão constante do arL. 2". A Gamara não apresentou emenda 
alguma ao substitutivo do Senado; recusou uma parte do substi
tutivo, assim como jú tinha recusado o § 3", onde S. Ex. achou 
que •'!la procedeu bem. 

A nii.o se comprehender a~sim o àispositivo (ht Gonstituicü.o, 
l.er•!mos que o .Senado ou a. Gamara :ficaria udstricto a acceitar 
ou l'ocu.sa.r os substiJ.utivos.. De :fórma. que o direito que tem 
qualquer elas Casas do Parlamento de collaborar na confecclío 
das leis, ficaria tolhido. . 

A Const.itui~lío, 110 att. 30, assim se exprimé: «O IH'o,iec.to 
dt• uma Gamara emendado na outra, volverá {t primei·ra, que, 
::H•. aeee~tar as emendas, envial-o-lla, modificado cm coll'for
l!Htladc dellas, ao Podei.' Exe_cutivo. 
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§ L • No ~aso contrario, volver:í :i Cumara J•evisot'<'l, u si 
a~ alierncões obtiverem dous tercos dos Yotos dos memLJ·o~ 
presentes, considernr-se-hão approvadus, senrJo então remd
tidas com o JH'o,jecto á Camara iniciadora~. 

Or·a, a ·Gamara sô recusou uma parte completamenle 
dist.incla das outras do projecto. Eis .a mzão po1· que a l\Iesa 
~u.ieituu ao conhecimento •elo Senado o peo.iecto emenda{lu f!I.W 
Yüiu da Cmnara dos Deputados, e nem. poderia, ainda rru1~ 
l.ivesse opinião divm·sa, l'r!til'al-o da ordem do dia. Ao Senado 
eompete agora approval-o ou rejeitai-o. Além disso uma Com
missão do Senado, tendo-s1J pronunciado a l'Cspeito do proee
•.lim<:nto ela Gamara, acceitou-o em sua maioria. iSi essa Com
missão tivess1} levantado discussão so!Jt·e o assu rnpl.o então iria 
!'ara ordem do dia a questão regimental que :fosse levantada. 
'.l.'nl não se deu, porém, e a i'IIesa não podia deixar de proferir 
e,;tas palavr·as, que :!'oram provocadas pr~lo illustrc represen
tante de Pel'Dambuco. 

O Sr. Pires Ferreira (pala o;·dem)- Sr. Pr··~sidenf.e. en
i.<!udo que, desde que u. .!\lesa vê que '11a diverg·r•iwia <!111 relw;f.io 
uo assumpf.o, não é demais que -se ouça em ::n lioJ.·as a "Gom
mi:;são de Legislação e Justiça, que (• aquellu. quu JneJIJot· póde 
dat· upinião solH'e a interpreta~~ão da .Mesa. 1\;;s.im requeiro qtw 
s•·.ia ouvida a Com missão, de accôrr.lo eom o Hegimento. 

Yom ú l\lcsa, é lido, ar•oiado <! .posto ·~m cli&cussão o se-
guinte · 

.REQUHRI::O.IEN'f(J 

llüqueiro que; seja. ouvida a Comrni~siio d·~ .Tusl.il;-tt •J Lc~ 
gi~laçiio ,;obrü u. emenda da Carnara. 

Sala das se,:s<ic::.. 2:3 de d<3Únnbro clü -10!~. -Piru.~ PN·;·eh·a. 

O Sr. Urbano Santos (•)-Sr. Pre;;idenle, apoiado o re
qnol'imento do lwnrndo .Senador pelo Piauhy, Jlel'dem a rar.ão 
do :<~-'!.' as eonsidoraçõel'! que pretendia fazer . 

.Pedi a palavra pela ordem, logo após a aprr.sentacão do rr.
qnet.·imento elo 'llobre Senador, porque o consicleL·o anti-regi
menlal. ..-\pprovado o requerimento de S. Ex., iJJso-{acto fica 
adiada. a votaç.fi.o deste assumpto e por.· consegu inle prc.iudieada 
a urgencia que solieitei no com eco· da ;;essiio. com prejuízo (!a 
o1YI.mn do dia pam discussiio e votar;.üo ilnmediatu destes subsLI
tutlvos .. 

Era o que tiiJI1a a dizer. 

O S~. Presidente- O requerimento do honrado Senador 
!Wio Piau!Jy rl perfeitamente regimental. 

o SR. UHBANO :SANTOS -::\lcceito n r.lelib<'I'U(;iíO di! v~ Ex., 
di~etH'dando ele lia com o devido respeito. . 

(.) E~to discur~o não foi revisto pelo orador·. 
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O Sr. Presidente- Não ó deliberacão da 1\Iesa, é o que 
tlispüe o Hegimc;nto, c V. Ex. não póde discordat· do Regl
meulo. O lloglmento no art. 193 assim dispõe: 

<.: A discussão da ma teria julgada urgente póde ser adiada, 
se o debate mostrar que o assumpto não ficarú. prejudicado 
não sendo resolvido immediatamente :~>. 

O Sn. URB~o SAN'ros- Bem. 

O Sr. Presidente -Eis a razão por que a Mesa sul.JmeLLcu 
a apoiamento o requerimento do honrado Senador pelo Piauhy. 

Os Senhores que approvam o :requerimento do Sr. Pires 
;Fert·eira, queiram se levantar. (Pausa.) 

Foi rejeitado. 

o· Sr. Pires ·Ferreira- Requeiro verificação de votação. 

O Sr. Presidente- Os Senhores que votam pelo reque-
rimento do nobre Senador pelo Piauhy queiram se levantar. 
[(Pausa.) 

Foi rejeitado. 
E' annunciada a votaoão das emendas. 
O Sr. Urbano Santos- Peco a palavra pela ordem. 
O Sn. PRESIDENTE- Tem a palavra o Sr. Urbano 'San Los. 
O Sr. Urbano Santos (*) (tJela o1•dem)- Sr. Presidente, 

a diseussão desse substitutivo está indicando a sua grande im
IJortancia. (Apoiados. ) . Portanto, eu a:cho que é perfeitamente 
admissivel requerer a V. Ex. que ,consulte a Casa si consente 
que a votação deste assumpto ·seja feita pelo methodo nominal. 

O Sr. Presidente- Os senlhores que approvam o requeri
mento do honrado Senador queiram se levantar. (Pausa.) 

Foi approvado. 
Vão-se votar as emendas do Senado '-'ejeitadas pela Camara. 

· Os senhores que as mantiveram <!irão sim e os que as recusarem 
dirão não. 

Procedendo-se ú. chamada, respondem sim os Srs. Gabriel 
Salgado, Arthur Lemos, Indio do Brazil, Pires Ferreira, Pedro 
Borges, Tavares de Lyra, Cunl1a Pedrosa, Segismundo Gon
•.ialves, Goncalvcs Ferreira, ,Raymundo de Miranda, Araujo Gi5es, 
Oliveira Valladão, !Guilherme Campos, Luiz Vianna. Braz Abran
tes. José Murtinho, A. Azeredo e Felippe Schmidt (18) e não 
os Srs. Mendes de Almeida, José Eusebio, .Urbano Santos, F,ran
cisco· S<í, Ferreira Ohaves, Walfredo Leal, Ribeiro de Britto; 
Bernardino Monteiro, Nilo Pecanha, A:lcindo Guanabara, Sú 
Freire, Bueno de· Paiva, Bernardo Monteiro, Alfredo Ellis, 
Franeisco Glycerio, Generoso Marques, Abdon Baptista, Hercilio 
Luz e Victdrino Monteiro (19) • 

. (•y Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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O Sr. Presidente- As emendas nilo foram manliuas. O 
projecto vae á Commissão de Redrucção para redigil-o de ac
cõrclo Mm o vencido. 

O Sr. Pires Ferreira (pela· ordem)- Sr. Presidente, re
qm~iro urgencia para votação do orçamento da Guerra. 

O Sr. Presidente- Peco a V. Ex. que formule seu r e-. 
querlm~nto. 

O Sn. PmEs FERrtEIRA- Requeiro urgencia para discussão 
do areamento da Guerra. 

O Sn. Pnl!SIDEN'l'E- Então o que V. Ex. deve requerer é 
a inversão. · 

O SR. PIREs FERREIM- Inversão ou urgencia, o que 
V. Ex. quizer. O que requeiro é que seja 'discutido o oroa
men!o da Guerra immediatamente. 

O Sr. Presidente-· Os Senhores que approvam o reque-
rimento do Sr. Pires Ferreira, queiram levantar-se. (Pausa.>: 

Foi rejeitado. 

O Sr. Pires Ferreira- Requeiro verificação da votação., 
O Sr. Presidente- Os Senhores que approvam o reque-

I·imento .para ser interrompida a votação queiram levantar-se., 
(Pausa.) 

Foi rejeitado por :19 votos contra 17. 

ORDEM DO DIA 

Votação em discussão unica da emenda do Senado á pro-: 
posição da Camara dos Deputados, n. !?-:3, ele 1912, fixando a 
força naval para o exercício ele 1913. . 

:Approvada por dous terços vae a proposição ser submettida 
:.'L sanccão. · · · · . 

Votação em 2• discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 110, de 1912, fixando a despeza do Ministerio da 
Marinha para o exercício de 1:1913. . 

Approvada. · 
São igualmente approvadas as seguintes 

EMENDAS 

Ar.t.. 1.• Restabeleça-se a verba :16• « àlasses inactivas~. na 
importancia .. de 2. 293 :823$515, que deverá ser eliminada do 
orçamento da Fazenda. · 

:A' rubrica 1•-Para representacão do Ministro, em vez 
12:000$, diga-se: 24:000$, de Mnfo:x,nidadc com as leis n. 260, 
de 20 de dezembro de 1894 e n. 2. 5-H, de 4 de ,ianeiro do 1912, 
art. 12. · 
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Ao at•L. '1", n .. 'J, acct·escente-se: "Fiea augmenLuLia a Yei'JJa 
desta t•ullriea rJa quantia ele SJ :GOO$, pal'a pn!;ameut.o dos novo,; 
gmJf·das-maJ'i.nlw. -.- ' 

.Ao aJ'I,, 1 ", n .. 'J, aeci·escente-sc: ... e ]Jill'a pagm· a diJ'fe
J·onc:;a dr~ Y1mr~imenLos a oJ'fidues que IHIL' deci·eto do Ji:Jwr:uti\·1) 
l.iveJ•oJIJ IHJILI.ado antiguir.lacle de tf'tllJiO . 

. · J\o n. :1.3, ueeL·e;;.eeHte-se: 
Vil MOI do Ga l'eia cl'~\lvila- Balda: 

:1 2" Jllmi:oleiro ............•................ 
:L ::1• pJJaJ.'Oieü·o ... · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

J3ttlisamenLo iii um inaLivo e seeeo da JJaiJ.ia 

ria IJIJa Grande- Hio de Janci t·o: 
:1. :I" pharoleiro .................•........... 
:l .:!" pharolc.iro ............ · .. · .- ...... · ... . 
:! :·1''" pllarol ei'r.os a 2 ::,o o$ ................. . 
:l pal.r.·ão de rdlocador ........ · ............. . 
:.!. rnaeh.i.nistas de teboendor a ·1 :3.20$ .. ~ ...... . 
~ Jog'llistas a 2:880$ ...................... . 
2 -eaJ.•voeiros a. 900$ ....................... . 
2 remadores de IJ" dassc a 1:800$ ........... . 
:; romadores de 2" cla;;se a ·t : -HO$ ........... . 
:!. t.elegeap·hisLa ........................... . 

.Plrnrol de ?llagr~- Rio de .Janeiro: 
1 3" pharoleil'o .......•..... · .............. ~ 

Phar.·ol de l\JolefJues (canal de S. Sebasl.ifío) 
-S .. Paulo: 
1 :3" pharoleko ...........................• 
2 remadores a 000$ •........•.••..•..•.....• 

Bulisamento ele S . .lfrani:isco -Santa Ca
·f.l, ar i na: 
1. :3" pharolei-ro ..............•. · ........... . 

Pharolef.e de .Lag·una.-Idem: 
1 3n }J1l~lroloiro ... : ....................... . 

.Pharolcf.e de. San.J.'Anna-:- Idem: 
1 :1" piJ;:u:olci-r·o ..•. · .............•.......... 

'J'oLa.J O 0 0 O O O 0 O O O O O O O O 0 0 0 I • 0 O O 

Elimine-se: 
.Phnrolcl.c de Púo a Pino- Rio de ,Taueiro: 

1 ::ln plraroleÍI'O ••••••••••• o • o •• o ••••• o ••••• 

:~ :000:)1000 
~: 100$000 

3:720$000 
:3 :000$000 
.j :800$000 
.'1 :320$000 
8: Q.f0$000 
5:760$00(1 
:1.:920$000 
3:600$000 
IJ:820$000 
:1. : .'f,íO:J;OOO 

2:-100$000 
1:200$000 

2:400$000 

2:1.00$000 

2:400$000 

60:-120$000 

2:400$000 
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Ao n. 19 do ar· L l"- aúgmentada do; :}00 :000$ par-a 
ull.imar· a eon:-;tl'u.er;ií.o do rnonitot· .llorrmhrio. 

]~11'\'n-~e de- J .200:000$ a l.S00':000$000. 

ComrnissGos no eslrangeif'o. 
·Hk•sf.abelüç,m-se a ver·ba da propo;;ta, .-.tevando-so'. ele· rrjis 

GOII:OOOS n I .000:000$000. 

O nd,-. eonv i e1·, ucr.r·es,r:enle-se : 
Fir:a· o Podee Exer:uLivo autori7.ado n. mandar tw:J.l.icnr· n. 

I.Jnt·dn dos n.avios de guPl'I'a r•stT'angeiJ·os 2ií ot'J'ieiaes e iG ma
eh inistus da nossa marinha, obtendo para bso a dr;\'ida per-
111 is;;ão elos J'C'SJWetivos govf.'l·nos. 

Fic:a o Governo auitwizado a abl'iT' o r:r·Nlil.o üxLraOI'dinaPio 
aLé a quant.ia -de (i.!,23 :ií8llj$, ouro, pa1·a pagamento elas sP
;::u int:es e ultimas prestar;ões dA navios f!Jll NlnSLJ'llf'o;iío na 
.l~uropa, e que se vence1:ão en1 191::!: 
i" e 8" prr;star;Ges do Il'io de .Janeiro, no valoe 

de :C ~G7. 500, cada uma . . . . . . . . . . . . . . . -1. iiíG: J ií0$000 
U" e ullima prestação de dous :mbmar.ino~. JJII 

v.aloe de 275.000 J'rs. cada uma . . . . . . . I nr; :2riil$000 
'i", 8", \J" e 1 0" prestações de tJ.'f!S mon.i tor·e.-, 

110 valot· de .c :1.3. 800 ....•.•.•••..• , , . 1 . .'ti2 ::JSI$000 

J.Cica. o Presidente. da Ttcpuhlioca auLol'izado a do:ospendrr atê 
a. importancia de ·dous mil ,r;.ontos, no exeJ·eio:io de 1913, pm·a 
{lar inicio ao estabeler:imento de quatro ·base!;; de opeJ'açúes 
nav::w;; ua ne.puhlica, srmdo uma em Santa CaiJnuina, out,J·a 
110 I tio !Gl'Unde do Su I c duas uos- :B:stados da Bnhia parn o norte. 

E' l'e.i citada a seguinte 

EMENDA 
Onde convi cr: 
ArL. Fir:a o Govo,rno auLoriza(]O a dr.;;pendm· aLo\ a 

quauLin. de 200:000$ com a r·ox·onsLrtmção do edirieio ria Esrnla 
Naval. 

Votaçü.o em 2" diseussão da proposição da Gamara elos 
Depu Lados, n. 131, de 'l9I2, autorizando o Presidente da Ttepu
blica a abJ•ie pelo ;\lini;;t.crio da .Fazenda o;; CJ'Niitos especiar•s 
ele 1.:1.82:820$140, papel. e 1ii$i77, ouro para pag-amento 
de dividas doi exet•cicios findos. relacionadas. de ennformidadü 
cnm o~ 2" do m·t .. 3-1. da lC'i n .. HJO, dr Hi rio• dro;wmbT'O rloJ897 • 

.:\.]lj)l'OVadl:\. 
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VoLacão em 2" discussão· da proposicão da Camara dos 
Df!pll tn·dns, ,n. ·.1 üO, ·de. 1 !J112, .auto.rizando o Presiden~e da ~epu
loHr·a a alorJJ·, pelo JlfJmo;f,f!rJO da Fazenda, os creditas supple
"''~utru·r!s df\ :1G!J :055$900, o 3 ::J(i8$, este tí verba 19" e nquelle 
:"t H!" da 1 ei a. 2. f.í-1:4, u e 4. de janeiro do. j:lorrente anno, para. 
dar.· cumprimento ao art. 07 da mesma lei. · . 

Approvada. 
YoLacão em 2" discussão da proposição da Gamara dos 

Deputados; n. 1.70, de 1912, autorizando o Presidente da Repu
blica a abrir, pelo .Ministerio da Guerra, o credito supplemenLar 
de :164:671$378 para pagamento no corrente exerei•cio de 
100 operarias oxLruordinarios e :10 serventes do Arsenal rlo 
Guerra desta Capital. 

Approvada. 
O Sr. Pires Ferreira (pela o1•dem) requer e obt.em dispensa 

do in t.ersf;icio para a 3" discussão. · 
Votacão em 2" discussão da proposicão da Gamara dos 

Deputados, n. 103, de 1912, autorizando o Presidente da Repu
hlica a abrir, pelo M:irt:ister.io da Fazendá, o crediLo de réis 
::08:912$, supplemenf,ar :í verba 22", art. !)'3 da lei orca.roen-
1-aria vigente. 

Approvada.. 

O Sr. :Bueno de Paiva (WJla ordem) requer e o Senudo 
eoncede dispensa de interstício para a 3• discussão. 

Yotacão cm 3" discussão da proposição da Camara. dos 
Deputados n. 199, de 1912, concedendo um auxilio do SOO$ 
mensacs ú viuva de Quintino Bocnyuva, assim como o de 200$, 
tambem mensaes, a cada um de 19eus filhos menores o o ·do 
:300$ a D. Amelia Bocaynva Bulcüo, emquanto viuva, com re
versão para seus filhos, emquan Lo menores ou solteiros. 

Approvada, vae ser submcf.tida ú. sancciio, 

ORÇAMENTO •DA GUERRA PARA 1913 

Cont.inuaoão da 3• discussão da proposic.iio da Camara dos 
Depuf.ados n. 109, de 1!H2, fixando a ·despeza do Minist.erio 
da Guerra para o exerci cio ele 19:13 . 

• 

. O Sr. Victorino Monteiro pedindo a palavra ·diz •que, com 
OS Ultimas dias de trabalho ·C devido ao SOU organismo enfra
quecido, se sente profundamente doente e não poderá· fali ar · 
rte pé. JlOr isso pede permissü.o para o fazer sentado .. 

Em seguida :diz occupar a tribuna unicamente em cumpri
mento de um rigoroso dever c isto por ter sido o Relat.or do 
orçamento da Guerra. afim de expliéar ao Senado e a todo 
o paiz a razão .cJe cortas 'disposições que a Commissiio de Fi
nancas desta Casa .iulgon conveniente incluir no pro,iecf.o de 
n,·camcnlo da GuerJ'a. · 

• • 
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Além disso, como Lodos os sous illusLf'es collegas ~nbfJrn, 
um orgão matutino teve a co1·agern de, em Jettras gur·r·al':w~. 
em cabecalho cheio de -1·eclame, procurar macular aindu. urna 
vez os homens publicas desle paiz, proceclimenlo esLe que não 
sabe como qualificar: si de requintada inconscicncia ou si 
d(J criminosa perversidadl.!. . · . 

Nessa local se diz que a emcrida apresentada ao orçamento 
em debate, a qual se refere á autorização dada ao Governo 
par·a vénder os ·campos nacionaes de Saycan, encerra uma for
midavel patoLa, estando interessado. nessa negociata indecente 
e i:mmoral, não só o illusbre Sr. coronel João Francisco Pereira 
de Souza, antigo cheí'e politico rio-grandense, que prestou a 
este paiz os mais relevantes servicos, e é incontestavelmente 
urua das indiviclualidn:des mais sympathica·s do Brazil, o qual, 
dnl'ant.c a revolução rio-grandense prestou os mais assigna
lados servi!iOS :í. causa publica, demonstrando uma capacidade 
mililnr· extraol'dinaria, como o Sr. coronel Olavo Saldanha, 
tambem incapaz de se envolver em negocio menos licito. 

Em relação ao ·coronel João Francisco, deve diz·er ao Se
nado que essa local, com ser· inveridica, encerra o maior absurdo 
possível, não passando de uma miseravel verrina. 

Esse illusbre rio-grandense, que já prestou relevantes ser~ 
viços ao paiz, c que, o orador está convencido, no dia em que 
a Patria novamente carecer de sua espada, do seu valor ex:.. 
traordinario, da sua grande technica militar, embora paisano, 
correr;í pressuroso ao appello do paiz defendendo a nossa in
tegridade ou a nossa honra, si porventura estiver compro~ 
metida, está actualmente no oQstracismo, retirado das Juctas 
·activas da politica rio-grandense, residindo no Esta:do de São 
Paulo, onde se p1reocuppa, unka e exclusivamente na reso
lução de diversos problemas industriaes, de cujos estudos não 
se aparta, não pensando em quaesquer neg'ocios que este.iam 
presos no Rio Grande do Sul, a cujo ·Estado tantos serviços 
.i(L prestou. . · 

O outro a.migo, o illustre chefe republicano atacado por 
essa falta, o Sr. coronel OJayo Saldanha, é um homem tambem 
cujo passa:do põe acima de qualquer suspeita o seu modo de 
acção, não carecendo nem siquer de defeza. 

· Só hoje, soube o orador que o orgão a que se refere surgiu 
para combater o Governo ela Republica, porque as suas inspi
rações são de fórmas diversas daquellas que estão concreti
zadas na ConsLituição de 2-i de fevereiro. Entretanto, o di-· 
rcctor desse <Jrgão de publicidade devia lembrar-se que foi · 
devido á generosidade desta Republica que consentiu, que elle 
conseguisse adquirir capitaes para fundar esse jornal que s6 
tem uma divisa: combater as instituições c macular a honra 
dos homens publicas. . . 

Admirou-se o orad.or tl,mto mais desse ataque injusto, 
quanto sabe .que o director desse orgão matutino é um dos 
.h.crdciros de um nome querido cm todo o paiz, nome tradi
cional, respeitado pela sua integridade cm todas as épocas o 

... 
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r•1n todos os l.cm po~ como um dos mn is clc\'ndos lln monarclli:i; 
o do 81·. Yiseonrlf! dr! Otwo .Preto. 

QueJn J'Bfll'I:'~<.'·IILa um llOilll' des~u uatureza, quem L<!ll1 um 
t'Jieargo· pesado ele lJOnJ•at· uma J't~pulaç1iio fJUO encheu a~ pa
;;ina~ inl.r!ints da nossa historia, que por as>~irn dh:or foi lllll 
do,; ea1·:wl<~J·es mais integ·i·o;; u mais admit·avr•is ·que tem eollht•
eidn 11a. sua vida (ajJ.nim/los) · nii.o p(1de ·r.lat· r·e;;ponsnlrilidar.l•·~ 
a t'OI11111nlltal'ios rncnos vc•I·idieo.~. . 

A ' ·nr•JJda soiJI.'e os eampos naeionnc•s r.Ju Sa)•r:an :l'ui iu
spit·ada 1m. r.lt•SJ!eeessidade {lesses l.ei'I.'CnM nu sua 'I'JLHllidadr. riu 
<'il'pllallte lJraneo pam o· C'l'<Wio publieo. 

::\;io ll<!ga fJUP aquell<!s tJampos si:ín superio1:ü.~; siio dn pl'i
rneil·n. qual idade para -er·eu~iio de t,rado vnceum, ma>; qun.si 
.imJI.eiH pat·u o J'im a que se ·desUna- a e1.·ea~:iio de gado ea
vallnr. 

Hn. rnuit.os anno~. desde a mona1·ellia, a. adminislri'U[Jiio 
df\SSf'S ·enmpo~ vem sendo enteeguo u 0'/'firJiaes reJ'ormndos e 
r~J'J'r•din,;; do J!:xL•r·eito, ·sem a meno1· vantagem para o crario 
pu]'il i1~0. pois da!J i poueos teem si.cJo os animaes :fol'f!ceidos :ís 
J'nrr;as 1 nonladas do Exerci Lo, aper.a1· · d•~ se C!fllJn•cgarem todo~ 
os r•sf'of'r;.os no intuito do se eonseguir alli a e1.·iar:ão eavnllur. 

r:il.a o testemunho do Sr . .Pires J."erl'eira, militar que i~S
teve 110 H i o G:mnclo do· Sul I! que imvug·nou essa emendn, 
f]uanrlo, r111 '2" d.iscus~iio, que sabe per·J'eitamenll• que o ora{IOL' 
IJU:lndo Jer. ess:1 p1:oposta, que •ú sua aspi1·a~•ão anLiga, Joi unir:a 
e exelus.ivamen te, não para qtw o Govorno :tlienasse essa JH'O
Jll'indadr•, mas para que, com o JWOducto da venda de alguma~ 
Jngna.;; do terras, adqukisse earnpos superiores na;; pt•oximi
dadrs onde houvesse corpos .montados e que ;;iio · rm numero. 
de J:! u H.· · 

0::; ·campos ho.ie no •Rio Grande do Sul süo ·caros r~ não 
- existem ·para an·endar, carecendo o Govürno do adquh·il-os 

para fazei.' invernadas .. nas proximidades dos e01·pos, o fJUC 
oln·ignr:í. a gr·an.des despezas. ÜJ•a, eorn os enmpos de Sayean 
~~iío despendidos J50 :000$ aunuaes1 além de nfío presta·rern 
n ser·vieo para que são man.Lidos, ·de modo .que melhor scrii 
(Jispür.· a União, nm eonem:J.•eneia publica, do O;\;Cesso de te1·- _ 
reno .dessa p1:opriedade, adquil·indo com o :dinheiro· apurado 
nutras propriedades proximas nos logm.·es ondr. existem eorpos 
monl.ados. · 

Os eampos de Saycan não se prestam t't criaeiio do gado 
eavaJiar; os pastos süo grosSüiros. Nos pastos mais altos, as 
g·i·a.mineas endm•ecidas deformam os animaes, que exigem a 
main1· :fim.n·a e as melhores forragens. 

Alôm disso, esse;;. campos 'teern muiLas varg"I)JlS rrue siio 
aJ.t•;wessadas pelo J•io Quarahy, aJ,;.rn de muit.as o oxtraordi
l!UI'ias lagôas, ·nns qunes existem .sangucsugns, ·que de\"asl.am 
o~ animncs e os matam. 

·:E a prova ,j que düsde o temvo da· monnrehia i'iiío enviados 
pa1·a hí milhm·r!s e milharr~s ele eavaJI.oR ·p·m·a a remonta ·do 
""ssn Ji:xnl'rJito, 1J em poueos mer.rs m01·rem, poL'{JUe são ata
uad"" pr•Jas sangupsugns. 



sr::asÃO EM 23 DE DF.ZEMDRO DE :! !):[2 811 

Conhccn lt~!Jrl e~sus ea1npns, por·quó, qu:mdo J·r:;;irJin. nu 
·:rrrmLei1·a, em JH11.' a!!i. t) st·Lr caminlw pn.m Porto Alng·t·r'. ,\fidlas 
veu•s pa.ssuu alli stlrnanas ,. sr•1nuna·s f'tn ·r;ompnnllia do sr•u 
:u111go o parenLP gt•J1eJ'al Menna Btu·rel.o, então r:apitiío " dl-
l't•r·tOI' daqur:!la invf•t•nada. · 

Porl.aulo, .quando apt•t;s.,nLamos e~,;a emenda, Joi ,~om u 
i11l.uiLo rle J)'J'eslal.' un1 ~1'1'\'if~.o puhlko, indiApensayf'! aos e''''f"'s 
JJJOnl.ados do llio Grancln do Sul, que r1ãn tcem, JJaS proximi
dadt;s, urna invernada, um po~t·eiro, um abrigo. 

]!}s;;e fado tJ peJ•J'eitnmenLü cxplicavel, porqun 11iio sú es~n 
alieml(:ão só ]H.11lin. ,;e1· :l'üiLa em hasta pnhliw, pnr enneur·J•nnela 
pul.d'ir:n, wmo lamlw11t foi deteJ.'lflinudo qun a üaso pam Pss;J. 
.~nneul'L't•neia sPI'ia. ele ;,oo eontns pnr h.•gua ou oito r:nnl.u;; fH1L' 
q uadJ'a. 

Como tJ que n;;;;e ,irH·nnl Yem dizt•t· que (• menos r.Jo sr·u 
vnloJ.·:' 

o~ campos da .l'i.·nnteit·a, f!m meliioL·es eoudicGe:< do que• 
esl.ro, ·tcL\Jn alLing·it:Jo a ·quantia ·de GOO eontos pr.n· Jcgua on 
Hl eonLos po1: -rpnldi.'U, f\ niw sfío da qualidade dos f'<llllpos tle 
~n)·eatl. 

Por eonse;::u i11Lr•, a Com missão :foi rsüt·upulosa, r~~l.abelP
eencln o IH'ceo de oit.o contos por quadl.'a ou .IQO eonLos po1: 
lc~;ua. desde que eampos ;;uperiort\S ult.ingiam <10 Jtl'e•:o dn ::íüD . 
t~nnl.ns por legun r~ :I O 1:ontos por quadra. . 

Como, poi,;, ;;e grita .contra um acto jusLn, 1.if; liOJnens t]o 
nll.a responsabi lidado polilka " inclustr·ial? 

O acl.o dn. Commissão ·dr: Financas f'SL;í. explicado, !.anto 
mais quanto ficou J•esm:vncla a. úrea nccessm:ia l)Rl'n. as grandr;s 

· mntwlm:ts que ali i se deYetn :J'Calhmr. 
Agora srí resta ao orado~.' explicar o hisLoóeo dessa emenda 

-il o .rar. gosl.osamenf.P, para. ,que mais uma \'07. as mnndibulns 
desses alassn.lhadm.·ns da honra. publica encont.rem a J•e;dsl•'rwia 
ele uma verdade. 

Eslnmos então diante de um lt•ibunal n. que devemos .J·es
ponder pelos acto;; mais sorios que 1n·aticamos? 

J<~ 1) urna. imp-r.,nnsa süm imputabilidade. onde qualquel:' l.ypo 
i n;;i;.mil"icante, pal'a ~aLis·far.e1· a. quem qum· que Re.in, ag:;l'itle 
de uma maneira rnon;;truosa os representantes da Nar;ão. pr.
dinrlo-lhc 'l"atisJ'ações dos aetos que ]Waticam no exereicio de 
suas funcçGcs. · 

Gonheen mais do que ningue111 e;;ses campos, porque tem 
pm·eorriclo quasi toda a fl"onteira do seu Estado; ·semp1·e J.cve. 
a icltítt agora posta em pratica e sempre sr~ aclmil'nu .fie qun 
n;; podet·es publico;; niio a tivessr~m executado de lon;:m ·tlnf.a. 

Apmm1· de exereer :ftrncções legislativas desde o advcnl.o 
da llepublica, nunca tratou desse assumpto porque lhe parecia 
que elos poderes puhliro;; devia partir essa iniciativa. 

J~oi o Vicc-Pres.idcntn elo Senado quem lhe lemlJrou a. 
rweessiclacle inadiavel ele eonsuhsLanciar em lei uma n.uLorilmçii.o 
ao Governo nas eonclir;ões crun a nmrnda sonsigna; o nraclor 
uüo por. ·nisso n. mnnor cluvicla, J)Or·crue a si nfí.o ·competi:t nem 
sicJur~t· n. l'l'flJlOnga])iJ idnrl•~ dn r11·ovidt!l1cin. que 1;ra u~~u mi da 

.. 
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prlo vresidenfc elo partido conservador, ao qual está filiado. 
f'l'ocw·nn o Sr. 1\finistro da Guerra, que lhe expoz o seu pen
samento e encarregou o orndor ele redigir. a emenda. 

Eis como surgiu essa emenda e si ella, porventura, se 
f.ornnr uma realicln:de; si, pOI!'Ventura, o Sr. Ministro :dn. .. Guerra 
f.iver CJUe executar essa medida, de •certo 1111 de far.el-o depen
dendo dos interesses do 'l'hcsouro e abrindo concurrencia que, 
mesmo com base miníma, attrallirú. grande numeTo 'de concur
rcntcs, mesmo do estrangeiro. 

Nessas .condições, quem 6- ·que póde en: ... ergar a menor 
somma de incorrecção, mórmente da parte de quem ha tantos 
annos se acha afastado do Rio Grande do Sul? 

Realmente, o Sr. coronel Orlando Salgado esteve nesta 
capital, mas S. Ex. veiu aqui adquirir· campos em Goyaz, Minas 
c Matto Grosso, deixando para isso procuradores competen-
f.emen te habilitados. · 

Como, pois, se vem ferir um representante da naçãq, com 
pref,eoxtos absolutamente sem bases? 

Crê ter expliilado a trazão de ser da emenda e justifiilado 
da maneira mais cabal que della só podem advir vantagens 
para o erario publico. 

'l'em, pois, cumprido o seu dever. 
Encerroda a discussão. 

O Sr. Presidente -Não h a mais numero. 
Vou mandar proceder á chamada . 

. Procedendo-se á chamada, verifica-se a ausencia dos 
Srs. J ... auro Sodré, Pedro Borges, Francisco Sá, Tavares de 
Lyra, Nilo Peçanha, S;i Freire, Bueno de Paiva, F. Glycerio, 
Leopoldo de Bulllões, A. Azeredo e· Candido de Abreu (11). 

O Sr· Presidente- Responderam á chamada apenas 30 
Si'S . .Senadores. Não h a numero; fica adiada a votação. 

r.:RBDITO DE 17 :317$7•i0 AO MINISTERIO DA VIAÇÃO 

2• discussão da proposição da Camar.a dos Deputados, 
n. 142, ele 1.912, autorizando o .Presidente da Republica a abrir 
pelo Ministerio da Viacão o oredito ext.raordinnrio de ....... . 
1.7 :3:l7$7~0. para .pagamento devido ú. Companhia. Brazileira 
de Elect.ricidade, relativo ao material fornecido em 1910 á 

Renart.icüo Geral dos Telegraphos. · 
Adiada a votação. 

GAMNTIA DEl JUROS ÁS ESTMDAS DE FPJRRO 

2• discussiio da proposição da Gamara. dos . Deputados, 
11, 17G, de :l!H2, auf.o:riza.ndo o Presidente ela. Republica a abri~ 

. 
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pelo l\1inisterio da Viacão o cr·edHo supplementar de ..... . 
5..105: 120$0!M, ouro, c 904:850$413, papel, para attender ao 
pag·ameuto de juros do um semestre das estradas de fert·o. 

Adiada a votação. 

CREDI'l'O DE 127:660$ ,AO l\UNISTERIO DA VIAÇÃO 

2" diseussã.o da proi)osioão da Gama1•a dos Deputados, · 
11. 176, de 1912, autor·izando o Presidente da Republica a abriL' 
pelo Ministerio da .Viação o credito supplementar de 127 :660$, 

. ú verba o2•- Correios- art. 33 :da lei oroamentaria vigente. 
Adiada a votação. 

INSPEC'I'OlllA DE NAVEGAÇÃO 

2·· discussão da piroposição da Gamara dos Deputados, 
n. :1.82, de :1.912, autorizando o Presidente da Republica a abrir 
pelo l\iinisterio da Viação o credito supplement31I' 'de 3 :693$999, 
para pagamento elo aluguel de um predio no qual funcciona 
a Inspectoria Geral· de Navegat.)ão. 

Adiada a votação. 

C!UWI'l'O JJE 80:000$ AO l\l!NJS'rl!:ll!O DA PAZENlJA 

~· discussão da p;r:oposicão da Gamara dos Deputados, 
11. 191, de Hl!12, autorizando o Presidente da Republica a abrir 
pelo Ministerio da 'Fazenda o cvedito· supplementar de 80:000$, 
á verba 24 <\o art. 93 da lei orçamentaria vigente. 

Adiada a votação. 

LICENÇA A iMANOF.J~ DA SILVA GUIMARÃES FERREIRA 

2• discussão da proposição da. Camara dos Deputados, 
n. 160, de 1912; autorizando o Presidente da Republica a con
ceder licen(ia, por seis mezes, com ordenado, e em prorogação, 
n Manoel da Silvn. Guimarães Ferreira, :1.• escripLuraTio da 
Delegacia Fiscal do Pará. 

Adiada a votação. 

o Sr. Presidente- Foram votados os orçamentos que es- · 
tavam na ordem do dia, menos o da Guerra, que está em dis
cussão, e que não se poderá votar ho.ie por não haver numero 
na Casa. 

Deixarei de convocai" a sessão nocturna que tinha annun
ciado para hoje, p()rque não ha areamento para se pOr em 
P:t:dem ~~ :dia. 

' 
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,\ t:IIIJJillistiiJu, ~~·gTJildll l'SÜlu inl'tH'JJ.Jadu, vt·W ,;1! reuriil' 
iiO,:IJl'a Jl:ll.'il dtti.'. !JUI'I'~PJ'· SO)JI'U OS Ol'IJltllll.'ll[US 1)\Jf' YÍI!l'll!ll ÔH 
CaJwu·a dos J)upulnclos. 

Dn amanhã om diante, desclu j:'t pruvino an~ JJJeus .illusl.res 
eollu::;:as, l.et·umos sessão tur.Ias ns noitc•s, as qu;w~ ~omcçnriiu 
Üs ~ :1/2 ]JOt'US, 

:\"ada mais liaYI'Ildo a tmlat·, \'OU levuJJ ~ar a sc·~siio. 

Designo lllH'n. ul'•dt•Ju do dia. ·da seguinte: 
. . Yuta~;iio <'lll :>" diseussão da proposição da Camal.'a dos 
.IJ1~puf~ldos, n. J0\1, de J!l-J2, :l'.ixando a dcspoxa do M.ini.steJ.•io 
da Guel.'t'n para o uxeJ·eicio de J \l:l ;) (r:om pareca da CMnm:is~;ao 
riu Fi·nu.II('IIS soln·e 11s emcmlos a]n·cseutadas u o((e'l'f:crmllo 
O 1/.IJ'I!S) ; , . 

Vnt<H;i'iu 1'111 2" diseussão da p1·oposi~;i'io da Camara tlos 
DeJJUlado;;, n. J·l'.!, do :1!1'1.2, autorixanclo f.J. Prusiclente da llc
pu!Jliea a alJJ:i1· '[ll.'lo ~lini·~l.erio da Viar;i'io o credito cxtraor
dirr;n·io diJ 17 ::31.7'$7·'10, para ptigamento. devido ;í. Companhia 
Hr·axi!l•iJ•a dn Eledricidacle, rclatiYo ao maLel'ial :/'orneciclu 
1'111 :I!JJO · ú H.eparti(!ão Geral ·dos '.l.'clcg:raphos (com parece1' 
f'w:uravd r/a Comm:iN8fÍO de P i'/101'/('as) ; 

Votac;;io •·m 2" diseussão ·da pi·oposil,;ã.o da Carnal.'a. rios· 
llL')llJLarlos n. J7tí, ele J!J12, autol'i:mndo o l)r·esidente da Hc
publit.:a a a!JJ·it· velo Ministe1·io da Viaoi1o· o ~.['edito supple
men1.aJ· de tí. -1.05:120$0%, -ouro, e 004 :850$413, papel, pa1•a 
<lLI.ender: ao pagamento ·de .iuros ele um scmes!Jre elas estl'adRs 
du J'er1:o (com J)(I.J•r:cer (avonwel da Commi11siio de F'inanr;as); . . 
. Votação em 2" diseussão da Proposição dtt Camaru. üos 
.DI'IJU Lados. 11. 170, de -l!H2, auloJ·b:::mclo o P1·esidente :da He
JlUblica a · abl'it· pelo l\finisterio da Viação ·o ·credito supple
m•:n Lar de J27: GGO$, ú ·verba 2"- Corr·e:ios- are L. 33 da lei 
orJ;amenLal.'itt vigenLe (co·m. JW.reeer fa:vm·avel da~ Cout-'mi~srlo 
dtt Guerra par·a o .exercício de 1018 (cmn parecer da Co·rn.m·is.wio 
de Ji'i·nanç!as) ; 

Votac;.ão em ::• discussão da proposi(:i'io cln. Camara dos 
:Ut)IHJtnclo;;, n. 17li, ele 1012, autoi'ir.ando o PeeRidPnl.lí da Hc
puLI ica a alJJ•it· PlliO .Ministerio da Viar:ão o credito supple
mentar.· de :3 :6\1:3$09!1, prura J1agamentn do .aluguel ele um prcclio 
no qual J'uncciona a Inspectoria Geral .de Navcgar;.ão (cO'In Jw.
J•ccct• (avo1•avel da Com.m:isslio de F'i'lwnr;as) ; 

Votac;ão em 2" discussão ·da pwposicão da Camar'a dos 
DI!IHlLados, n. :I!H. ele 1012, ::nitorir.ando o Pl'esiclentc ela .lle
ptr!Jliea a abril· pelo l\tinisterio da J!'axencla o credito ~upplf~
men.lur ele 80:000$, :'t vc•r·ba 2!,• elo a·rt. 03, ela lei or~~amenLaria 
Y.i:;cnf.e (c·om JWrcccr j'a:~Jm•avcl da Com.m:isslio de Piuo:n~)as); 

Vof.:u.~ão 1:'111 2" rliseussiio cla ])J:opo,;ição da Gamara. elos 
Dupul.nt.lo's, n. 'lüO, dr HH2, autor·i:f.anclo o PJ:esídr~r1Le tia llo
JIUlil iea -a eoJwcr.!er I ieuH(!a, por .seis mer.es, eom ordenado, 
c en1 J)l'O!'O!;a(:·ú.o ·a illanor.l da Silva Guimarães l~ei'l'.eira, 1", 
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·~3cdr•Lural'io da ])pJ,•gaeia .F.iseal iw P;H·:í (com i'tl/'1:1:1'1' (oou
rm••:l d(t Coru:missrio de PilllW(:as) .: 

:~· dbcussiíu ela Jll'OJ)osir;ãu .tJa Calim.1·a dos Depuladus, 
11. 1í!J, ·de J!H•:!, aul.u1.·.izundo ofJ .I'J·esid,i•.ul.e da ·ftepulJiil:a a 
ubl'Ü' !J'~Jo l\l.iuiste1·iu d:L <hii!I'J·a u ~~~.-,.dilo ~uprdeuwnt;u· de 
.IG-1. :G71$:fiH. pat·a pugaJIIenLo 110 cul:renl.•! exercieio de JOO 
l.>fJPL'Ut'ios PXI.•t·:wl·dinat"ios .,~ JO Sl\1'\'l!lli.I•S do Al'seu:tl de Gu•\LTa 
df\i<La Cu·pHal (cum ]HII'UI:•:r f'avurani!l da Cum:mÍ.I'Stiu tle P; . .: 
wm ! · w; ) ; 

:::" di:;cus;;ão da JII.'.OJIIJSi!~iio da CaiiJUJ'a dos IJu.pul;ulus. 
n. Hl:3, c/(~ J!H:!, aul.oriza11do o .I'J·c•sidc•nLt• da JtepuiJ!iea a alH'II' 
pelo )linisl.edu da .Faze11da .n ~:t·euil.o u•! :301-::!H:!$, wppli!llii)JJI.nl' 
ti. ..,.,~t·])a :!:!", a1·L. \l':J, da lei uJ'(;ttllll!lllal·ia l'i0;-eule (com JJUrecn· 
(tmorm.'•!l da CommissiJ.o de Pi.l/ttllças). 

FIM DO OI'J'AVO VOLUME: 
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