


INDICE 

Discursos contidos neste volume 

Apt·esentn.ndo cmorulas sobr·e direitos de autores de obras scientí
licas, litteratias lJ artisticas. Pags. ~22. 

-'"'-. Ell i,; : 

Favm·:tvcl á pt·oposi<;fw sobt•e expulsão de estrangeiros. Pags. 426 
a 428. 

, lleaffirmanclo Sli<L opinião sobre a menciouada proposição. Pags. 43! 
e ·Í·~~2. · 

Tmtaudo ainda desse assum pto. l'ag.;. 4 73 a 4 7ii. 

Bneuo de I>aiva :. 
• ~· 

D:urdo p:u·ecer verbal s~1ÍJre crrJ.cndas ao ot·çaruento elo ~Iinislerio 
I \ . lt ~ ..... '6" • .. • ~ ( i.L f g'rJCU lll'jt,.. .:•~·LLt~. 'J: "". • 

Hel'e!'indo-Sú a. erncnclas, acceitas umas, rejeitadas outras pela 
Caruam. Pa.gs. ti68 lJ üu\J. 

' 

:r~).>i"ta,cio J::'"loessoa .. ·: 

Deferrdendo~se de accusaçõos em relaçito a accmnulações remune
radas. Pags. 642 a Gti1. 

J:."'eliciano Pon.ua : 

Tratando da morosidade com 11110 v cem os or·çamontos da outra Casa 
· do Congt·esso. Pags. 614 LI tif!i. 

1"'. c:,a y ceJ.•.i •.-> : 

Occrrpando-se de negocias políticos do f.'iauhy. l'ags.· :J0 a 41. 
Hcfclriuclo-sc á eleição 'de um ::ionadot· pela Parithyba. Pags. ·13 o 4-1 • 

• 

• 
• • 

• • 

• 
• 

/ 



• 

IV INDICE: 

Occupaudo-se rio accunuii:L•;õc~, cm rcspoJsta ao Senador Pires 
Ferreira. Pn.g·s. -HiS a 4ül. 

D:wdo inJ'orm:u;.ücs sobr·o emendas ao or•;arnculo do ~linisterio do 
Exterior. Pag·s. 52·~ u 525. 

Apoiando credito para sm·vi•;os da Commissiio i ucumbida do estudo 
d:L reforma do cont•·acLo da Companhi:L City lmprovcmcnts. 
1-'ags. G03 e üOL 

HeJ'cl'inclo-so :í. morosic!adc da vind:L elos' ort·amentos da outra Casa 
' do Congt·csso. l'ags. üJG e l:ii7. 

Tratando de um requerimcuto do ::icnaelot• Pires Ferreira. Pags. 374 
a 37ti. 

~:len<le::; de Alln.eidu. : 

Con tt·ariaudo a proposit~iio que fac ui ta expulsão ele estrangeiros. 
Pag. 42!.i. 

1't•ataudo elo mesmo :tssumpto. Pag~. 420 e +.:'10. 

Apt•esentarido emenda sobre :L Estt·ada de Forro Victoria a :\Iinas. 
Pag. 670. 

Nilo Pe~m.ulta. : <.· ·- L .... ... 
Oppou.lo-sc tL supprcssrw de ututt eml;luda orçamcntat•ia. Pag. 563. 

Hoteriudo-se a ttugot:ins politicas tio Piauhv, t;:lll t•osposta ao Sc'nador 
GlyccriLJ. Pags. H e 1·2. • · 

Trataur.lo ela pr•oposit;iio sohre at:cumulaçfLO de verwimentos por 
otliciacs no desumpunh0 de mandatos populat·us. 1-'<tgs·. ü33 a 636. 

Occupando·se do ruesmo assumpto. Pa~. 37J·. 

Euvi:wdo emenda suppt•essiva do at·t. 2• e outr·o~ do ot•t·.amunto do 
.Mi11istcrio ela Agricultura, lnd ustl'ia e Cornmcrcio .' l'ags. 45G 
e 457. 

'l'ra.tando de q ucstües· do Pia.uhy. Pags. 541 a 54íL 

Oppondo-sc a· prorogaçõcs do Congresso. Pags. 1i47 a 555 • 

• • 
• 

' 

,;· . 
" 



INIJ!CJ: v 

1~a.yn:nn1.<lo 1\:liranda: 

Bf1ff11'indo-sc à Escola ÜJ'sin:t da FonsP.ea. Pa.~s. 5tiG a ;;,•,o. 

Oppondo-se. à Jli'OJ10SÍ<.;ão snur·e cxpnlsfto de cxtJ.'angciJ'O>, nnica
mcnt<1 por SCJ' clla eontJ'UJ'ia á Coustitni<;.fto. l'a!.JS. 4·30 e 4:11 • 
• 

Apoiando nma cmcndil solm~ dia1·ias do pe~soal das emlJaJ·cações 
(1 ., Sall'IC I.'JJill'c•t l'"~· r•r·r· c'"'(' u. o. · . I~~ . ,~.;.;;~. '-'''·• ,,~, ·'• 

' 

'1'a~·are,o: de I ... ~·ra : 

Befrll'indo-sc ao J'Cconhoeimcnto de nm Senador pRlil Par·ahyba. 
Pag·. •iJ1:: 

Tt•atando de accnmular;,ucs rcmunct•ac.las. Pags. 371. a 374. 

Occnpanclo-se ue emendas OJ'çamentarias. Pags. 563 a 5!i1í. 

Justificando emendas ao OJ'çamento do Interior, rejeitadas pela. 
C:tmam. Pag·s. G02 a fiG8. 

Tratando da jwooo;:;i<;ito solll'e accnmnlações rcmnnrJ•adas de fun
ecionaJ•ios que ex•"·çam m:uJd:ttos populares. Pag·s. 3GS a :H 'i. 

Hefel'indo-se a I\Jl1:lndas ao orçamento da Ile~eita, rejeitadas pela 
C amara. Pags. 657 a 660. 

;· , . ......... 
•• 

• ... • 



Materias contidas neste volume 

Aln.n.i,..ti a, : 

Aos impli•·ado.~ cm rr.volta~ no Acre D em l\!ar:to Gt·osso. Pags. H:!, 
:;27 e 579 . 

• ~):lO,..en:ta.doria: 

De Alber•tn Lima ria Fonsec:L, c~cr·i\·no da ;;• V:l!'a Criminal do 
DiHtrielo l.i'cdr~r·al. Pn(\'s. '•2·1, M2 o Gil7. 

Ol.•ec li to.- : 

Ao ~Iini;;torio d:t F;tr.encl<l, par.1 pagamento do addi~ionaes a gnar• 
da~ de Alfandrgas. Pag. 5. 

P;u•:L annlyso d'aguas thet·m:ws no ;;uJ de Goy:L7.. Pag. G. 
Ao Mini..;:Wt·io ela l\l:trinha, ~npplr.mcnt:tr ;, vr.rba - Commi,;sücs no 

E~l;r:wgcit·o. Pags. 7 n (ii7. 

Ao da .Tnstiça., par::t acquisiçã.n de mai.<Wi:ll destinado a. set•vic;o ;;ani· 
t.:tl'io. 1

1ag. 7. t· . 
Ao d::t nuc!'ra, para p:Jgnmento ele opCt':lrios no :\l'senal do Gno!'l'a. 

Pa.g. tiO. •· . ~ • • 

Ao da l.i'azenda, supplementar {L verba. 22" do art. ()3 da lei orr.a
mcn l.aria vigente. Pag. 1i0. 

Ao da Via.,ão, parn. um ed i fi cio de Coneios e · Telegrapho;; em 
. Goyuz. Pn.gs. 87 e 88. 

J\o Illinisterio !ln Faxenda, para cumprimento do nr·t.. 97 da lei 
n. 2.544, de lt janeit·o ultimo. P:tgs. :~30 c ·HL 

Ao Ministerio do Interior, pat•a pagamento u.o pessoal <loecnte do 
lnstitnto Benjamin Constant. Pags. 3111 o 41!.. 

Supplementa.r á verba o• da lei orr<ament.wia vi~ente, para paga
mento ao pessoal technico <ln. Repar·ti<;fio d' Agua.s e Obi•as l'u
blifms. Pags. 331 e I,,J-1:. 

Ao Ministct·io da AgTicultur:t, Imlustt•ia e Commereio, pn.t•a des
pezas com o ensino agrononrico. Pngs. 3:H (\ '•'"·· 

Supplemcntar à vei'IJa" Cort•eios "• :tl't. 33 da lei do or~amento 
em 'i9or. Pags. :l3·t e 378, 

• 

• 
• 



vm IND!CII 

Ao Mini~t.lwio tlo Extnl'iol', pal':t enmpr;r ria bi!Jliothnr·a i' dnspn%:1 dos 
l'llllí"\l':tas do l•:it'ftO do llio llr':IIII'O, l'ago. '•·:!0. 

Ao ria Faxcnd:1, cln 2,1,00:000~, ~npplcmcntar·, p:u·a. rlc~pl'?.:l Lln 
p11s,;oal n matnl'i:r.l rl:t Jmpr'CIIS:t Nacional. l'.1.gs. 4·21, (',SJr n f\S7. 

Ao da . .Tnsl.ir:.a, pa.r·a. v:u·ias rlt1 . .;po?.as, inr.lnsivr• gr•:lLifir.n~ril';; a t'IIIH'• 
dilll:ti'ÍOS da C:tlil:ll':l rJ,,, D••pnt<r.do~. l'ap;. ~t,.J, 

Pal':t dnspe?.:ts r:on1 u pt•njncto dn CrliiSI.I'nr:r.:fln d" 11111 on mai~ nr.lifi
eio~ p:IJ'il a t~,ar•.1lldadn dn i\lcdinilw .. l':tf,!;~. ·~·22 n ·'i·23. 

Ao Ministr!r·in da Vi:t~.:.ão, p:11':t o estudo rla r·nmorlnl:ll::.no dos e~goto5 
dr:sl.:t Capital. 1':1[,\'S, .\.:!:! n C.l7. 

Ao IIH1SIIl0 MinisiP.r'io, par·a p:tgoamnnl.n do pes,;nal r•olfst.r·nctor· das 
li11ira.~ L'!lnl-!:l'aphir•:r.s dn 1\Tal.l.o Gr•o.,so ao Am:r.xonas. l':tg-, 1,.:!3. 

Ao l'r.ft•r•idn J\fi11istrwio, par·a. p:rg:trnrllll.n :í. Comp:r11ltia llrazilcit•a de 
EJnt~l.l'iei1 la.t lf!. I 'a,!!;. ·~·:l:l. · · -·-- ··. 

P:u·a p.'lg':tlllf!n to a Fr·anr•isc:n dn S:'r. flt•i l.il. l'a.:J;. r,.;J!,.. 

Jdom :r n. 1\f:u·g-:u·id:trlc Axwcr.lo ~[:tia I) unt.r•os. P;lg. 4·3L 

Jdem ao nt•, Car·lo;; I::!IIJÍIIIO !)ia~(! Olli.J'Os. Pag;. ,,.;!!,., 

ldnrn :rn~ oprr•:1r·ins dos A!'scnars dn 1\T:tr·inlr:r dn Republica. 
Pag· .. ~.:t.~ .. 

Jdr;nr a Vn•·ano Alllll~O Gome~ rie Almeida. Pago.,,.:~:;. 

Jrlnm a Fr·:wr~isr:o .To~{: Ftwr·oir·:r. dr. :\r·:urjo. Pago. !,.~ti. 

Idem .'l D. Uml•nlina r\II,!,!:IISI.:t do Bar•r•os Pimr.ntrl. Pa.go. l,.:l!i • 

.110 1\Jinisl.nr·iu ria Fazenda, S11ppll'.rncllt:u· {• nwlla 2P do :tl'l. ()3 da 
Vip,'f)IILP. loi Ol'(!:tlllOIII.qr•i;r, J':Lg'. 4:l1i. \ . 

Ao da Via(:no, snpplnmnntru·, p:,11-n. pal);:tl'tlA-.ltQ dP jnr·oR de estradas 
dn liwr·o. Pago. ·í·:lri. · 

Ao me;;mo ~Tinistr;rio, itlcrn idem do :tlnr~nnl dn nm JWéHlio no quul 
fnrwr:iona a lnspnet;or·ia. Ger·:rl dr; Na1·r•.g:a~ão. Png·. t,.an. 

Ao da f'a?.nnda, par•.1. p:rp;amf!nto dll nxnl'eidos · fiwlos. l'ags, 435 q 
C.l4. . 

Pn1•a pagamento de r\lvnro All•os ele Son?.a. l'a.g. ft·~G. 

Par·:r. r~nnstJ'IIr.:rtO rio 11111 oclificio par·~ Col'J'nio~ o Tologl'aphos. 
P:1g·. 437. 

Par·a. pagamento :r AntlJnio .Tosú Fm•r·ci!•a c onl.l·o. l'ag. H·l. 

Ao illillist.ol'io da Fn?.onrla, [l:ll'a pngoamcnt.o dn dividas rlc exercicios 
findos. l'ags, ·H3 o G20. 

Ao Ja GrJOJ'J',1., par·a. pap,"ar• aos fnnceionnrios ria extincia Fabrica de 
Fe.r'I'O de S .. Jorw elo Jpanema. Pag. ;..!,.:J. 

Ao da Fazenda, para pagamento de dift'erença de quotas aos ent· 
pres-ados da Alfandega do ::llarauhll.o. Pags. 449, ~67 e 605, 

( 

l 

" ' ' .. 

I 

'' 



• 

l:iDICE IX 

,\o d:t \'i:L<;.rto o OiJJ':J.s PuiJiieas, para pag-.tm;Jnto dn g;tJ'anlia.s dll 

jiJJ'OS a c:ompan/ii;ts dn estradas tln [PJ'J'!l, l'ap:s, :itSii <.1 fi.l7. 

:\o rnf!sJno :\finislCJ'in, snpplcmcJJt.a.J' {L VRriJa - 'l'eii'~J'<Ijllios, do OJ'
•;•rnnntu vig-nntn. l'a:;s. !i8!1 e Glk. 

Ao d:t ;rusti<.;a, para attnntlo:· :'t ill>'llmdnnl'i:t dr l'flJIJas do orl,a-
JJHllJt.o rigcntrl. l'a;.:·s. 1i:lJ r, (i87. · 

Ao da FaxJnda, pai'<L attntJdcr {L de.;pcxa do rmiss~.o r. J'l1sp;atn de 
IJiiiJotcs Cllll L<llllit·ns. l'al\'s. (i.I.Q e l.iS7. 

:\o .\linislnl'in da l'ltJnJ'J'a, p;u·a paga.mnntn ;w eóni.J':t-JllPsl.l'l' do I'X
t.inel.o A 1 snnal dn G llf.WJ'a da I ::Lilia. Pag·. G'o·l • 

:\o cl;t Via·~~o n OIJJ·as l"nbli11as, p.1ra in<lomnizH~ão ao engenheiJ·o· 
1'/iflf,, da Co111mis~M• di' Estndos ela E. F. ele Piquete a Jtajubú. 
P:q;:s. ti.'f.:l, ti87 n 700. ' 

Do Snna.dOJ' Pi1·cs FOI'I'•!iJ·a .. Pag· . .377. 

Do S;madOJ' 1\pitar.·i.J l'nsso:L. l'ag. 377. 

Do Senador A hdon na ptist.a. l':tf!:. 377. 

Do Sen:tdOJ' TavaJ·r.s <ln Lyra, C\OlllJ'a a pi'Oposi'<~o cp1n Ira ta Ja ex
pulsão de flSII':tllgCiJ'Os. Pap;. oi.:l:l. 

Do~ SP.n:ttlm·cs l'll'r.s Fi1JTCiJ·n, S:'t. FNiirn n Aleinrlo Unanoba1'a, 
J•ag. ft·ü!i. 

Do l'Cf',~l·ido Snnadm· l'il\"3 fô'OJ'J'Ci:·a. l':tp;. ·\·iO. 
f • 

Do~ Snn:tdOJ'I•s 1:·1bJ'iel ~algadn c Fr.lippc Scllmiclt, ~obre a propo-
sir;~o n. 200, ele• f\)~12. l'a;. 'GS9. 

Do Sr.na.dOi' Pires Füi'J'Cira. J•ag. liOO. 

J),;s Senadores Gnlll'iel S:dp;aclo ll F'iJ·e~ Fen·eiJ'<l. Pag. 606. 

Do Senado!' Sá Fr·<'iro e ontros, sobre taxas ele esgotos. Pag. iDO. 

Da Cam;u•n. elos Deputados ao rwnjncto do Srmado antori?.ando a rc
vnr·sfLO de .Toaqnirn Angusto JIJ•nirc ao qnadJ'O dos fnnf\eiunarios dt> 
Fazenda. Pap;~. 2 n 88. 

Da Comrnif.:~;io elo Finançn.s :'t rwoposiçilo sobJ•n Jir.,~n~n. :1. Atanlpho 
Dantas \\'ci'IICC\k, ll':JL:lllwdol' da E. F. C. elo Bl'azil. Pag·. 8. 

A' pr•oposir,iío ü1'1;ando a d•~spcxa do Ministc)l'io ela Agricult.ura, In
dustr•ia o Comnuwcio. Pags. JG a 20, 382 a 301, 463 a 4G5, 531 q 
66S. 

A' que fixa a força naval para l9l3. Paf!. 38 . 

• 
• 

• 



lí'lllfCP. 

.\' cpw lix:r :L r.lnsp1~%a do l\finh<tol'io da r}uer•r•a. l'ap;s. Mi a W, :i~\1 
a :~(;2, 1,._2:,., li!j!t a ti5~. 

:\o or·<::Lnruntll da. Heceita Gur·al da !iopnblk:r .• l'a.g~. ti;l :L 5ti, H 1 :r 
'·"' ,,.... '-J "3- "~ 1 •·-rr f"'•n.>, <J J:J iL ·'1! I ~ :1 I ~L ;, ,. . , ol I~ Ú IÕI I, 

Do Son:rdu {L JH'oposi~.no n. 88, do Hl12, :LIJI'iudo <~r·ndito p;u·:r :L Pon
;;trtll't)io de um edifício pal'a Corr·eio~ o Tnli.',!!,'l'aJlllll' em I :.:.y:r%. 
Pi!.g'. 8~. 

A' Jlt'opo~ir:no OJ''.;ando a d,~speza do lllinistel'io dn.s Hela<;i'•C·~ Exte
r•ioL·es. l'ag·;;. Sa, 4·2·1·, ·t21i, t;SG e G!j(i. 

Do Senado {L propo~i<;rw n. 1, de '1902, <lCcl'utandn n Codigo Ciril 
Jka%ilt•iro. Pags. !11 a :!2\l. 

Do Snu ado r Pires .l~Ar·r·e i r a :'L pr·o poHir;ão .~obro ar:c n m r r 1 w:n o rl A ven
dmentos ele l'rweeional'ios nn nxorcif'io de manda tu:< popnl:u·os. 
Pag. !jf_i7. 

A' pt·uposiçn.o lixando :t despeza dn ~linisterin da l\Cal'i11lt:r. Pag~. :r;s• 
:nn a ~s1 ,. ~·ti2. 

A' que r·egula :rs <:onlli•;•1es de pa~amonw :'t$ pe~;;oas r.xtr·a ulras ao 
l'n nccio n alisrno pn ul i co. I' ag. .~ 02. 

A· que fixa :r. dcspcz:1 dn i\finisterio da. Fazenda. P:tg·s. 3(!2 :r ;..11, 
Gtifi c fHiO. 

IJo Senador f:ly<:cl'iu :í. pl'OJ)Osit,ãtJ qnc 111:1nd:L continu:u• ern rigor· o 
decreto n. L f.i:li. l'ng-s. J.:n e :; 3L 

Do ,..;euador Azoredo (suu-cmenda) soi.Jrc o <:idacWo ~h.uorl Sylvio 
na.plj~ta. P:tg;;. t,.31:l, fi:!i e G07. 

Do Senado!' Pir·o;; Fm·rcil::r., suppro;;sivrt do: art. 2" c uutr•os dn Ol'
f;amento do Ministel'in da. Ag!'ienltnr;t, mdustri:t o Comii!Cl'Cio. 
I "1·- ( f ~~.N/. ' 

Do :'(!na<lor 8:'1. P!'eire, subvencionando o T.yecu do ,\rtcs e O!Heios 
(rotir·ada). Par;. •í·~S. 

Do Scnaclllr Glyecrio, ~obt•c a Direct•wia de Est:Ltistic:I (t•e,icitadn. 
pol:r. Vcsa). Pag·s. Hll e 4G2. 

Do Senador 1\lcnrlcs do :\lmeid;~ :'1 proposi1"fio" n. 210, de Hl12. 
P•1 rJO 4 7'> ''O • -• 

Do Snn:r.dor F. Gly<·cr•io o outt·os, sobrf! o ddadiín i\1:!.11nPI Sylvio 
1' . .,. ,. t· J' .~(j crorra .ap.ts.a. ag .. ,., . 

Dn Counnissão de l\hu·inlrn c íiucr•m, {t proposiç.ií.o CJIIfJ rPOI'f!'nJJiza a 
(ina!'du. Naeion:tl da Hopnhlica.. l'ags. 4-84· a Hl9. 

Do Snnadot· A ldntlo G uanabat·a c on t1·os, soht·n autnr0s de obms 
~cicntilieas, litt:eml'ias c :rt•tistif'as. P:r.~·s. !i22 :t !i23, 577 H G78. 

Do Senado•· r\?.er·edn ao or·t;nmcnto do Extct•ior·. Pag. G2:l. 

Da Camara rins Dr.pntatlos, eqnipar·nndo dial'ias do pessoal das. erp
barca~ücs ela Saudo Publica. Pag. GGti. 

,, 
" : ·:J 

. 
.j 
' 

I 
-l 



,;r 

~lantcncJn a dispnsir(ilO do ac·l.. 10 ela lei n. 2,;';1,.;,., ilu 4 de jarwiro 
de 1!J1:! (l'oj<oitnda). Pago. !iGI. 

)!andando gor.•;ttifir~ar· o~ pr·ocru·adüt'c!S g-CI'i•.c~ do~ 1\~tadn;;, c·omn 
ruemi.Jr·os da~ j11nt:ts de r·ccur•,;c•s (rnjeitacla.). Pago. ~ü2. 

Sobr•e escr·ivfLAS . in tcriuos, enn t:Lcloro1S c 1 Hll'tidor·c;; ( r·cjcita cl a'. 
t>ags. 2G2 c 21i:l. 

Ao Ol'<;amcuto do InLCI'ior·. I'<Lg·s. !iCi7 iL !ii!i, Gti2 c Gli8. 

Sohm a refol'llla dn sat•gooJIII.II·:tjrHianl.e :\JI'r-11do Cnnc.Jit.lo llfoc•11ir·a. 
]';LgoS, !i81, !i88, Ci07 e li12. 

:\' pr·oposir:iio concudnndo lir~eru:a a Antonio Dias l'ans T.cruc Sol.li'Í· 
nho. l'.1g-. :;os. 

A' u. 21t7, de Hll2, apr·csentada pela Comrni;;siln do Finarlt'.lS. 
l'a.~. Gtt;. 

A' CJIIC antor·iz:t t.'I'cditn pat·:c. pag·amenlo de dividas do CXCI'Pieios 
findos. P<Lg. G20. 

·:\o on:ameuto da Viat;.fi.n. l'ag;s. Gil a :;so n t1Htí. 

A' propnsio;iio soLH'il licenc;a ao !Jae!Jarel Manool Dnr·va.l, juiz federal 
n:.t Uahia; Pags. ti8:1 n :·.sr,. 

Emenda do SAn;.ldü i'L pr·opoo:i•;i'io u. 2!i, de 1 OU, fixando a força 
naval para HH:J. l'a.p;. 38. 

Indica<.'ü.o: \ 
•• • 

Do Senado!' ~;í. Fr·cir·A, 11obre disrorcs~fío e . . 
lllCl'f~ial. Pa~s. :~!j7, !i2i n !ii1. 

votar,ilo elo C,ldigo Com-

A Lni;, ele )lat.tos Pimentn., pr·aticantc da Adminisl.r·:c.r,fío Gcwal dos 
Con·P.ios. l'ap;s. 2, 80 c til O. 

A Elias ~isnando Bapti;;l.a, :r.manuensn ela :\drninistr·a<;:1o elos Co!'
reios do Amazonas. Pago;;. :1 c 700. 

A Carlos Emílio St!'a.nek, :cuxilinr ter:Jrnico da commissão ri<) por·to 
de Sant:c. Caclrar·ina. I 'ag;. :L 

A João da Cn,:ta, opcral'io da 1\. r. C. d11 nra?.il, l'ng. 3. 

A .Josú A ng;nsto d:t Silva, tclegr·apli ista d:t E. 11. C. do Br·a:dl. 
Pag;. '•· 

A Antonio .loaqnim Roch;c., opera.r•io cl:c. E. F. C. do Brazil. Pag. 4. 

,\o tenente do Exercito Hicarclo Goulart. Pagos. 4 c 41;0 c 6J8, 

• 

• 

• 



XII IND!CE 

A AUllllplio Dant.as \Vnr•rwr~k, !.J•aiJallrnJcr· da 1~. F. C. elo llr•a:dl. 
Pag·. 8. 

A .Tos,·, do :'\n.~cimnn~o, ~nar·da-r·.ll:tvo ela 1\. F. C. do llr'.17.il. 
P:~g. S. 

A noming·,ls do Hil.tcnr·om·t Cor•r•r,a, auxiliar de calJinn da. E. 11. C. 
do IIJ'a.%il. I' a~·. !) • 

Ao Pnc:nnlioim Jsrn:LCl Conlho dr> Snn?.:l, nuxiliaJ' t.r>elinif,n da E. F. 
c. dn lir'õl%i!. r~.r.:·. 10. 

A M:u·in Vi!laJ•irn elo Va<onn ·ollo~ r.nh•no, l'nrH"r•ional'in elos Corr·nios 
dr>. !'OJ'll:tmbnco. P.1gos. 10 n fiJS. 

A :\grnor C:JJ'I'ilhn da Fonsr.f'a e Silv:t, n.mannnll~r>. rla Snm·ntar•ia de · 
Polidn. elo Disü·icto Fr.clewa.l. !":•.~·'· 11 o rdR. 

An !J:wh:u·el Eduarrlo Stnrlar•f., illi% fnrlr.r•:tl no C:n:tr:L P:rg-. 38. 

A .Tcl~r'! nr·a?. do Siqnr.ir·.1, finl eln pa.c::tdm· elo 'l'hr>s···nro Nacional. 
Pags. :130 r. fii(). 

Ao ministro elo Snprmno TJ'ibnnal ~[ilit.ar· .Tose'! Xm·.1.11~ rln Souza 
C:u·valho. P:t.!!:~. :l:lO e\ r,. r r, .• 

A .Tos<! da Costa Nnnns, ('Onfcr·cnü\ eh F.. F. C. elo lira?.i!. Pa!l'. 3:;7. 
A Cir·.nr·o Pnr•c:ir:t rir. ,\]JUnie1.1, rsr~rrvNrto el:t E. F. C. do r.razil. 

ra.!! o :l!i7. 

A J\farw·l eb Silva f.nimaJ·~cs For·r·nira, r..•wr·iptur·.1rio da DP]r~acia 
Fi~r'a I do Pnr;i. P.1g-. ·l-:l!i. 

Ao Dr· . .Torro Pardo nal'lJo~a Linl:l. P:tgo. I '.-:l. 
' 1 

A .Tose'! Vic>ir•a dn Rn?.crHie n Silya, n~cí•ipj.m·a rio do Tr•i bn na I 1le 
Contas. r:,g·s. t,-7tl, 1í7il n no1.' · 

Ao ll1'. J:mwelir~t.n G:rlvi'lo P<:rCJiJ•:J. lJ:rptisla,- dir·nc:t.or da Est.atistica 
C . 1 ,, r·o7 -·o" ommnrcra • ags. ,,,, r. ü :,. 

A Diog-encs l:onc:alvcs r.nimar·rtl's, l'nnccionnrio da E. F. C. do 
lkazil. P:1gos. 1i87 e GOG. 

Ao eng-enheiro Manocl Pcr·r.t.t.i da Silva GnimarnÃs. Pagos. !.i8R c 607. 

A .José elo A!!:niar Continnnt.ino, pr•aticmltn elos Cor•J•oio~ tlo Rio dA 
.Tannir•n. Pags. !iS !I r. 009. 

A T.ni?. Sobr•al, gnaJ•rla-clJnvn da E. F. C. do Br·a?.il. Pagos. ti<J3 e 
700. 

A Manonl Ucllch Rocll'igonos, nngnnhciro-fiscal da~ obras do porto cll'1 
Ma.n;'tos. l'ag·. C.Oi. 

A .Tosó Caetano rln Lima n i\!om·a. Pag. 607. • 

A Jorge Vogelor, dn E. F. C. do Brazil. Pag. 617, 

A Antonio Dias Paes Leme Sobrinho. Pag. 5!8. 

I ,'~ 

''l 
• ' 

.I 
\ 

' o 

I -;; 

·: 
'·: 

o 



INDICE xm 

Ao in.;puclor s:trJiLario Dr. Luiz ri~ At•aujo de Aragrro JlulciLn. 
J'~~gs. H·1~0 e ôS7. 

,\o ll:u.;har'•Yl .ll:woel DIII'Val, juiz J'uder•al uo E~laciu da Bald:L. 
I 'ag-s. G83 c üHü. 

:\Iontepio: 

• ... 

,\' virrva e li! h os do Dr·. Eudoxín Aul'eliauo de Olrvc•ira, ex-a ma
nucnsu da sccr·t:tal'ia d,t faculdade ele l\lecliciua da Ballia. 
l'ag .. j_..J. .. l·. 

A D. Viq;irria 1\ullll du Arrdr·aclc e ~eu,; IHito,; meuore:<. l'ags. ;;g7 e 
tiO!J. 

Do ~fiuistcrio rht Af!:t'icultura, lnclusl!'Íit e Gonuncreio. Pa.gs. 11 a 
37, 381 a aut, '•2"', t,,G2 a 4G!.i, 531, GüS. 

Do da G ucrm. l'ags. ~·G, 350 a 3G2, 424. 

D:t Heccit:t Gemi d:t ncpuulica.. Pag~. !.i2 a 86, 4ô!.i a 4'11, 537 
e !.i07. '11-lf.';. .s:l-11-'> r. 

Do llrinistcl'io das H.cht•;ües Exterior·us. l 'ags. RU :t O J, li76 'e· 600. \.C: l. 
Do da Justir~:t c Ncgot:ios Intm·iores. Pags. 335 a J!.i7, 547, GOO, 

ü62 e GGS. 

Do d:t J\Ial'inlm. l'ags. 378 e li21. 

Do da Fazend:t. l'ags. :~2 a 411 e ~.3;{. • 

Do da Viaçfto c Oby:r.s Publicafo. l,'ags. G20 a 637 e 600. 

De FrNANps: 

N. ;;:11, _de Hl12, approvando, Cúlll cmouda, a pr·oposit;ào que con
cede hconr.a. a Aw.ulpiJo Dantn.s \Vcrncck, traiJalhadm· ela. lnteu
denci:t cla'E. F. C. do 11!-azil. l'ng. k. 

N. !i32, elo :1012, favoravel it pr·opn,.ic;:1o quu liennci~. a José elo Nas
cimcuto, guar·d:L-chavus da 1~. F. L:. do Bt•azil. l';r.g. 8. 

N. !i~3, ele :1012, idem idem a Domingos BitLencourt Gorrüa, auxi· 
!i:u· do cabine da E. F. C. do Bmzil. l'ag. O. 

N. li:lt, de t 9:12, idem idem ao engenheiro civil Ismael Coollw de 
Souza, auxrliar· technico rla. E. F. C. do Brazil. flag. o. 

N. · ii31i, do :1\JI2, idem idem a Mal'io Villn.rim de Vasconcclios 
GalvfLO, [H'aticarJtc dos Corrci•Js de Pcrmt•ubuco. l'ag. 10 • 

• 



li:!Y INIJ!CE 

N. :;aü, de 1012, idem idürn ;L ,\grluot' G:u·rillw d:t Fonseca c Silv~., 
am;uHwusc d;t Sccr·el.a.r·ia da l'olicin do Vist.l'ictu fc'clct·al. 
1 ';r g. H. 

N. ii37, do 1 01 ::l, idern, com ernorrdas, ú qun ti xa a de; pcza com o 
1\Iinistcrio da. Agl'icnltnra, Industria e Gornrnet•t:io. Pags. 11 
il 20. 

N. MO, de 1V12, idern, idem, iL f]ne "rr;.;t a. Hcceila dn. llcpniJlica. 
Pags. !;2 a tiü. 

N. 1HJ, de HJ12, idem ;í. que ahr·e cr·c•clito p:r.m comtrucção em 
Goyaz do um edificio para Cor1·eios e TelegJ•aplws. Pags. ti7 

~ e 88. 

N. :;.1,2, de i\J12, idem it emenda da Carn;u·a dos Deput:tdos ;w pro
jecto sobru a I'ei'CI'São de .roaquirn .-\rrgusto f<'t·eit·e ;r.o quadt•u dos 
J'urwciowtt·ios da Fazenda. Pag. 88. 

N. !j-1·3, de ·I \J12, idem ii. pt·oposição que corrcedc licença :L Luiz de 
J\!attos Pimenta, pratic:wte ela Directoria Gemi dos Corl'eios. 
['ag. 80. 

N. 54·4, idem, COlll emenda>, h que ot•r;a. as rlespmms elo i\Iinlstel'io 
das ltclaçücs Exteriores. i'ags. 80 u 57G. 

N. 1i41i, de HH2, idem {L que licencia José Brn;,: du SiCjiJCÜ':t. 
l'ag. 330. 

N. 1Hi1, de 101~, 'idem {t que r·clevn. responsabilirl:ulc c png;unento 
c devoluc:.no ele Jiarrr;;L :r. :\ntoniu Bn.r·bor.:r. dus S;lnr.o:;, Lhesoureil·o 
do papul rnoerl:r. da. Caix;L de Amorti;~,nçfLo. Pags. 44ii a ~ .. ~7. 

N. 1.iti2, clu 1!112, idem á que aiJr·c C!'erlido(mpplemeutar par·n paga
mento ele diiJ'er·enc;a dcl CJiiOLas a ruuce:omtl'ios cht Alf'audcga do 
l\[aranlriio. Pa.g. '~48. c 

N. 1iü3, de ·1012, idem idem par•a pag:r.mento ele gaJ'<JJILi;ts de jur·os 
a c:;trnd<L5 de l'cr·r·o. Pags .. 11,,!) a 4:iO. , 

1\'. (;ti.I, de I 012, idem à que concede licur11;a .1.o terrontu do Excl'-
dt.o, Ricn.r·do Goulart. l'n.g. 4~0. -

i'!. !iliG, de :1012, iuem :'t .que autoriza abor·tur·a de cr·cdir.o ao 
~linisterlo da Fazenda pat·a pagamento de dividas de cxcrcicio~ 
lindOS, J 'ag, 5()!1. 

~. ;'i7f, de 1012, idem iL q1.1e ~tpo,;ontn AliJer·t.o Lirrw. da [?nnsoea, 
cscrivfl.o da !i• Vat•a Criminal do Districto Ferleml. l'ag-. ü42. ' 

De MArrrNrrA E Gumuu: 

N. !i1iti, d0 l!H2, rn.rcl!'a.vnl {L creaçM ele rrma Eseola do A pr·c~n
tlizc~ 1\I;u·inhciros, cn1 Guyaz, nu rio Ar;tguaya. l';rg. q:.i1. 

N. 5;;::;, de 1 !H 2, 1~)11 tra r· i o ;'~, proposic;iio eon tau do an tiguid:r.rlc, por 
orctos de l.u·avtll'a, :to 2" tcnerrtc Mar·cos Evarrgclista da GL•St<t. 
Pngs. ·1·80 a 4·H2. 

' ' 

1 
I 
I 

I 
' ,; 

. ·~ 

•i 

; . 

i 
i. 

/· .. , 
' 



!KDICE XV 

N. 51.i9, de 1(112, f<tvor•avel, com emenda, it que reforma cm 2° te
nente o sa.rgentn-ajudantt:, ,iit r·eliJrrnado do Exor·dto, All'r·edo Can
d ido l\lorei r a . l '<tgs. -í·S:!. e 4S:J. 

N. !iüO, do1012, idem ;'t que reor·gani~a " G. N. da llepublica. 
1, ags. ·í·H3 e ·1·~1:. 

DE l'OJJEn ES: 

N. ti:HJ, de :! \JJ 2, appt'OI'a as elci•;üus da. l'ar•altyba e reconher:e Se· 
uador oS!". Dr. Epitado Pesso<~ .• Pag. :Jt>. 

DE Pow.;rA: 

N. 51o·7, de 1912, favomvd ;\ indic:t<.;fw do St!tJ~tdor· S;'t Freit·c e 
oult·o~ regulando a dis<Jussflo c vu1.;1.1;.rw do Codigo Commercin.!. 
Pag. :JU7 a ;~!jCJ. 

Dr~ HrwAcç,iu: 

N. 1i38, de 1912, da propusi•;.ii.o sobre aeuumJt!;tc;lo de vencimentos 
pelos militares cio tcrm c mar no cxer·eicio ~le maHdatos popu
J;tr•es. Pags. 37 e 38. 

Du projecto n. 4 7, do 1012, concedendo lieen•;a ao hadtarel Edu<trdo 
Studart. Pag. 38. ..., 

'• 
· Da. emenLla Jo Sen<td11 á pr·oposi•;fto lixandu a Ji:Jl'l;a naval Jmra 

HJ13. Pag. 31:!. 

N. ii1·!i, de HH2, das umcndas do ::ien;tdo ;i pr·opo~il;fw u. 1, de 
1902, decret<tndo o Codigo Civil Braxilciro. Pagos. 01 ;t :J2U. 

N. G48, de i015, idem ft ~ue fixa a despe:t.;.do Ministeriu da Guerr·~ .• 
Pags. :~50 a.362 e 42L . 

• • 
N. 5.W, de 1912, idem à que r·cgul;t cotrtli•;ües do pag·;tmcnto a 

pessoas extmnllas ao ftmt:ciona !is mo p nblico. l'ag. 3\J2. 

N. r.i50, de 1012, idem à que lixa a dcspeza. do ~linisterio d;t Fa
xcnda. Pa.g. 433. 

N. 556, de 1012, do projecto anto!"ixaudo a reversão de Joaqnirn 
Augusto Freire -.o quadro elos Juncciouarios de Fazcuda. Pag. 1,52. 

N. ;;u7, de Hli2, das emendas à JH'oposição lixa.ndo as despczas do 
l\finisterio da Marinha. Pags. ·Hi2 ;t 41i1i. 

N. 50, de HH 2, ela emenda substitutil•a ít proposi~fLO qrrc manda 
contimwr. cm vigor o decreto Jt. 1. 6i:l, rle li ele fcvot'ciro d~ 
1H\lL Pags. ;;:H o 000. 

N. 502, de 1 !Jf2, das enwudas it proposiçrw CJUL~ li.~;L a despez<L do 
Ministorio d<L Agrit:ultm•;t, lndustri<t e Cornmercio. l'ags. 531 
a ~i37. · 

Do projecto tJHttH.lando r•everter Joa.quim .\ ugusto Freire au quadro 
dos fmll:cionarios dt\ Fazenda. Pag. U'76 • 

• 

• 



XVI INDICE 

Jhs ornl>JJcias do Senado {L pl'oposi•:Dn 1 'J7, clt.! 1\!12, OJ'<;ando ;t Fie
ceita Geral da Hopublica. Pu.g. 57'.!. 

:'í. 5ü4, de 101:.l das onwndas an or•;.auwnlo do Ministurio do Ex
tCI'ior. l'ags. 51\D u üOO. 

:'í. 1i61i, de 1 Ol:.l, rias emendas do Scn:tclo ;í. pt•oposi•;:To llxttnclo a 
• dcspmm do !IJini:>tcrio da .r ustir;a o Ne:;ot:ios Interiores. J.•ags. !i04 

tL !i!JO c GOO. 
:\. tiü7, de i!H2, do rn·ojccto aulo!'izaudo coucessão de IicctH<a a 

José Vieir·a de flczcudo c Silva. Pag. 001. 

N. UGS, de HJ1 2, da ()Jnonda elo Senado {t Jll'<'Jlo~it:rro que reforma 
uo pos1o du alferes o sat·g·unto I'Cformado, Alfredo Cauclido l\Io
rcira. l'ag. ü12. 

N. Uli9, elo 1012, do fll"ojccto que ruol'f;aniza a admiuistr:u;ão e a 
juistit;a do Tct•ri!orio do Acre. Pag. ül3. 

N. U70, do 1012, d:L omend;t rlo Senado it proposic;ão que abre ere·· 
dito para pagamento tlt.l dividas ele exot·cieios fludos. Pag. G20. 

N. 1>70, du 1012, das emendas do Senado h pr·oposit;ão Jh.;Ludo a 
despuza do l\Jiuiotcrio d;t Via•:ão 1.: Obras Publicas. Pag. GSü. 

Ao maestro Elpidio Pereira. Pa::;s. 589, 600. 

Pro.j ec-to,.;: 

N. ~2, tlc 1012, J'olat.ivSJ ao provimuut.o •;ios carg-os ele directores do 
Thm;onro c do prueliJ';tdor geral, cl;L Fazunci<L. Pag. ::!8. 

N. 47, du 1!H2, concedendo licença ao lmeharul Edu:trdo Stucla.J't., 
juiz fcdcl'al uu C cariL. Pag. 38. 

N. 31), do 1012, <LIItol'iv.auclo :t ruvcrsiiodo.Joaquim Aug·u~to Freire 
ao quadro dos funccionol'ios de Fa;(CJJcia. !'a.gs. 4::lli, -l:1>2 e 576. 

N. XO, de HJ12, idem concessão do lic'.!nr;a :t José VieiJ"a, ele Huzcude 
e Silv;t, uscriptut•ar iodo Tribunal de Coutas. Pag·s·. ~70 u 001. 

;./, ~1, de 1912, idem t:ontagum do tempo ao DI'. CiucinaLo Amarico 
Lo pus. P:r.gs. ci88 t: üOS. 

N. 65, rio 1!i12, rcorg-nnizarl(lo n ;,,drninistra•~:i.o c a,justit~a 110 Tcrl'i
tot•io do Acru. l'ilgS. G!lO, G08 c G13. 

:-1. 217, dnl012, crnulltf<tlldo o projcdo do Sunatlo sobre a. ro
vcrsfto tio .To:t<]UÍJIJ 1\rJg-ustu FJ•ciJ·c <LO q11adro dos funt:ciOIHtrios 
de Fazeucla. Pn,g. 2. 

', 



INDICE XVJI 

N. 218, de 1\112, t•cadrnittindo no quadro dos sccretaJios deluga<;ão 
o bach a rol Bcn to Borges dt~ Fonseca e outros. 1 'ag. 2. 

N. 21U, de HH2, autol'izando liccll';<t a Luiz do 1\lattos /'imunta, 
praticante da Administra,;fLO Geral dos Correio,:. l'ags. 2, S() e (il'J, 

N. 220, de 1 ()12, idem- a Elias Sisnando Baptista, da Aclministm~·fLO 
elos Correios do Amazonas. l'ags. 3 c 700. 

N. 221, de 1\Jl2, idem a t~arlos Emilio Stt•anck, auxili;u· de com
missão elo pm·to ele S. CatlHLrina. Pag. a. 

N. 222, de i\J12, idem a João Costa, operario da E. ele F. C. do 
Br·azil. Pag. 3. 

N. 223, de 1 ()12, idem, em prorogação, a Josó Augusto d<L Silva. 
Pag. 4. 

N. 224, de 1912, idem ao opet·ario cltL E. F. C. do Brazil Antonio 
Joaquim Rocha. Pag. 4. 

N. 225. ele 1\Ji2, idem ao tenente do Exercito Hicarclo Gouhu·t. 
Pags: 4. 450 e 018. 

N. 22G, de 1()12, .abrindo cn:dito ao liiinisterio ria [?azemla p:ú·a 
p~t.gamento do addidonaes a guardas de Alfandegas. Pag. 5. 

N. 227, de 1()12; contar.oclo tempo ele serviço provincial e municip<Ll 
· para. aposentador·in. dos funccionarios civis. P:tg. :i. 

N. 228, de 1912, autorizando a reversão ás lilh:.Ls du DI·. Tubias Bar·· 
reta da. pensão que percebia a Vlllva desse jui·isconsulto. Pag. 5. 

N. 22(1, de 1 ()12, estendendo a funccion a rios dn.s Caixas Ecouomicas 
·as vantagens da aposentadori<L de que gozam os empregados pu-
blicas fccleraes. Pag .. \5. · · • . 

N. 230, ele· 1012, autorizando <tb~rtut·a de credito par<L exame 
d'aguas thermaes. 'Pags •. 6 J 618. 

N. 231, ele 1\Ji2, idem idem ao lllinisterio da. Justiça para compra 
de material para sct•viço ~anitario. Pag. 7. 

N. 2a2, de 1 \J12, idem ide lU ao da Marinha, supplement<u· <Í. vCJ·ba 
Commi~sões no Estrangeiro. Pags. 7 e 617. . · 

N. 19, de :1()12, idem concessão de licença a. Ataulpho Dantas Wer
neck, trabalhador da E; F. C. do Brazil. Pag. 8. . 

N; 7U, de 1 \J12, idem idem a Josó do Nascimento~ guarda-chaves dn. 
E. F. C. do Brazil. Pags. 8 e u. · 

N. 1:;2, de :1.012, idem idem a. Domingos Bitt.•ncourtCorrua, auxi-
liar· de cabine ela E. F. C. do Brazil. Png. O. · 

N. 177, de·1012, idem idem ao tmgeuheiro ls'mael Coelho de Souza, 
· auxiliar technico da E. F. C. do.Brazil. Pag. 10. 

N. 205, cie i ()'12, id.:!m idem a Mario Villa.rim do Vasconcellos, pra
ticante dos Cot•reioS.de Pernambuco. Pags. 10 e 618. 
Sonndo - Vol. JX 2-



XVIII lN!IICil 

N. 202, de 1912, idem idem a Ag-enor Carrilho da Fonseca e Silva. 
amanuense da Secretaria ela Policia do DistJ•icto Federal. Pags. 
H e 618. 

N. 195, de 1912, o•·çando a despeza do 1\finistorio da Agl'iculttu·a, 
ludustria e Commercio. Pags. 20 a 37, 42±, 456, 1i3f c 6G8. 

N. i3, de 1806, sobt•c accumula~ões de veucimen1 os do~ milita•·es de 
.tet'J'a e ma1· que de~empenltem m:1ndatos populares. P<1ginas 
37 e 3l12. · 

N. 25, .de 1912, lixando a fo•·•;n. naval pat•a 1913. Pag. 38. 

N. 109, de 1012, idem a dcspeza do 1\Iinhtcrio da GuerJ"il.. Pil.gi.,. 
nas 46, :3ii0 <L 362 c ·1·24·. . · 

N. 170, clc1\l:l2, ;LbJ"indo credito ao mesmo Ministel"io para paga· 
meuto de operarias do A1·senal elo GuerJ'a desta. Capital. Pag. 1i0. 

N. 1!!3, de 101'2, idem ao da FaY.encla,.silpplemcntar ú. verba 22"do · 
art. '.!3 d:t lei or<;.:tmeutari<L vigente. Pag;. ;;o. 

N. 107, de 1!112, orçando a Receita Geral da Hcpublica. Pi•gs. 57 
a Sl.i, 411, 41l5 e 570. 

N. 108, de 1(112, idem a despc:~.a do 1\Iiuisterio cl<LS Relações Exte-
!'im·es. Pags. \JO a 01, ii2·1, 51>1i e 001i. · • • 

N: 1, de Hl02, dccrot:mdo o Codigo Civil BrazileiJ·o. Pags. ·o! · 
a 320. 

N. 206, de 1!!12, COII!~cdcndo liceu•;<~ a José Braz de Slqtwim. 
Pags. 3:{0 e 6f !l. 

N. 11i3, de 1012, idem ao ministro do Supremo TribuuallllilitaJ" Jo~é 
ele Novar~s de Souza Car·valho. Pags. 33U, c 4H. · · 

N. i 00, de f !!12, aulbri?.<tndo abcJ'tura de~:r·cditos supplcmcularcs 
pam cumprimento do art. 97 da lei u. :2;1i44, de 4: ele janeiro 
ultimo. Pags. 330 e 413. · · · · 

N. f70, de i!H2, auto1·izando abertura· do creditO ao 1\Iinistcrio do 
Interior pat•a gratificações ao pessoal docente do Instituto Ben
jamin Constant. Pags. 331 c -l:H. 

N. fSO, de 1012, idem idem, supplementari vet·ba !l" da lei orr,a
mcnt:u·ia vigente, para augmento de pessoal tcchnico ela Bcpar
ti<;ão de AgtJas e Obras Publicas. Pags. 331 e 414.. 

N: 187, de 1912, idem idem 'aO 1\Iinisterio da AgriculttJra, Industi·ia 
c Commercio, para despeza com estabelecimentos de ensino de 
agronomia. Pags. 331 e -l:i4. 

N. 176, ele -1 !!12, idem idem supplcmentar i. verba " Correios "• 
at·t. 33, ela. lei orçamenta.l'ia em vigor. Pags. 331 e 378. · 

N. 2-13, de HH2, sobre funccionarios civis .ou militares que t·esi
direm em proprios nacionaes. Pags. 332. e 378. 

N. 1 (}7, de 1912,regulando as condições de pagamento ás pessoàs 
estranhas ao funcciona!ismo f~dcral. Pags; 332, 378 o 392;· 

c 



INDICE XIX 

N. 233, elo Hll2, OI'Çando as despcr.a.s do J\linistCI'io da .Tusl.iça. c 
Negocias lutel'iores. Pa.gs, 331í a. 31;7, tift·7, 591: a !Hl9, GOO, f.iG2 a 
(j(j~. 

N. 231·, ele :!OJ2, proro~a.ndo licen~a a Josú da Costa Nnnc~, cou
J'erente da E. de F. C. do Bt':t?.i!.' Pag. :J1j7, 

N. 235, de 1 O:! 2, idem a .Ciccro Porcit·a de Almoiela, escrevente da. 
E F. C. do B•·mdl. Pag. 357. 

N. UO,.elc :!912, fixando a dospe?.a do 1\Iinisterio da Marinha. 
Pags. 378, 4ti2 a ft.(i;j. 

N. 07, de 1012, idem do da Fa?.enda.. Pags. 302 c '•33. 
N. 23G, ele ·1 012, sobre officiaes inferiores do Exercito c da Armada 

'eliplomados pelas Faculdades de 1\Iedicina da Republica. Pag. '•20. 

N. 237, de 1912, autorizando a abertura do credito para. compt·a da 
bibliothcca e despeza dos funeraes elo IJarfLO do Hio Bt·aneo. 
Pag. 420. 

N. 238, de :!912, idem ao 1\Iinisterio ela Fazenda, snpplcmentat·, 
para desper.as de pessoal amovível e de material da Imprensa Na
cional. Pags. 42:!, G84 e G87. 

N. 230, de 1912, idem ao do Interior, para. varias despe?.as, inclu
sive gratifimtção a funccionarios e serventes ria Gamara dos 
Deputados. Pag. 421. 

N. 240, de :!U12, permittindo a aposentação de Alberto Li1ila da 
Fonseca, escrivi"LO ela ti' Vara Cl'iminal do Districto Federal. 
Pn.gs. 42:!, 642 e 687. 

N. 24:1, de :!!!12, autorizando o Üoverno n. abrir concul'l'encia 'pal':t 
construcçrio de urn 011 n!ais eclilicios para i,nstallaçrLo da Faculdade 
de Medicina.. Pags. 422 a 423 . 

• 
N. 242, de· :!012, idem credito ao Ministerio ela Viação para o estudo 

da remodelação dos esgotos desta. Ca[lita!. Pags. 423 c G:ti. 

N. 21:3, de i 9:!2, idem idem para vencimentos do pessoal constrn
. ctor das· linhas telegraphicas ele Mn.tto Grosso ao Ama?.onas. 

Pag. 423. · 

N. :!42, ele i 9:!1, idem idem para pagamento á Companhia Bra-
sileil·a de Electriciclaele. Pag. 433. , · · 

N. :! 78, de :!012, abrindo credito pn.ra pagamento a Ft;ancisco elo 
Sá Bl'ito, em virtude de sentença judiciaria. Pag. 434·. 

N. 183, de :! 912, iclem idem :i. D. Margarida de Azevedo !\laia n 
outros. Pttg. 4'!4. 

N. 180, dc.:!012, i.:lfim idem ao Dt•, Carlos Balbino Dias. Pag. t,.31J.. . . . 
N. 102,- de :!?12, iclerr1 iJem nos operarias elos Arscnac~ de 1\Tarinha 

ela. RepnbiJCn. Pag. ft·3'•· . 

. N. 1St,., ele i!H 2, idem idem a Vet·ano Alonso Gomes ele Almeida. 
Pag. 435. 

. . . . 



XX: IND!CE 

N. l81i, de Hll2, idem idem a Francisco .fosó Ferr·eira do Ar·aujo. 
Jlo "' ,, 3 '•' , ... 0 . .... 

;'11. 18G, de 101:.!, idem idem :í. D. Umbelina Augusta de Barros 
Pimento!. l'ag·. 4·31i. 

N. 160, de 1 ,112, autor•i;mndo licença a ~lanoel da Silva Guimarftes 
Ferreil'a, escl'iptm·ar·io ela Delegacia Fiscal do Par·á. Pag. !t·31i. 

N. 1!l1, de HH2, idem aber·tura de credito. pel9 J\Iinister·io ela Pa
zenda, supplementar á verba 2!~ do ar·t. 93 da vigente lei or•ça-
men ta !'ia. Pag 43i.i. · 

N. 175, de 1912, idem idem pelo da Viaçrw p:ll'a pagamento ele 
juros de estradas de ferro. Pag. 4·3G. 

N. 182, ele 1912, iclern idem pelo mesmo .llini~ter•io, supplementar·, 
para pagamento de aluguel elo predio em que J'uncciona a Inspe-· 
ctoria Ge1·al ele Navegar<il.o· Pag. 4·36. 

N. 1.11, do ·101:.!, idem idem pelo da Fazenclapara pagamento tle 
exercidos findos. Pag. 43ü. · 

!i. 1G5, de 1912, idem idem cxtr·aor·dinario para pagamcn.to a 
Alvaro Alves do Souza. Pag. 4·311. 

N. 137, de 191:?, relevando prescl'ipção a D. Flor·irida da Conceição 
Gil. Pag. t,3:i. 

' " 

N. 88, do :HH2, abrindo CI'Odito para a c:onst'.l'llCÇfio 1jc nm cdificio 
par·a Cor'l'eios e Telegraphos, om Goyaz.· Pag. ·t:l7. 

N. 1:~u, de 1!ll2, abrindo r:rcdito par·a pagamento a Antonio .José 
Fet·reir·a e outro. J'ag·, 1H. · 

N. 2·1-5, de 1912, concedendo amnistia/aos implicados cm r·evoltas 
no Acr·c e entre Bella Vista c 1-'ont.n. ror•ft .. Pags. '•'•2, U27 e 579. 

N. 24,6, de 1912, autorizando Jic(mça ao Dt· • .Jorro tJ :wlo Bar·bosa 
l.lma. Pag. 44,3. 

~- 24-7, de 1Qi2, idem abertur·a elo creclitd ao :\linister·io da Fa
zenda, pat•a pagamento de dividas de cxet•cieios lindos. Pags. '•4·3, 
!íO!l, GJ4· e 620. 

N. 21.8, de iQI2, idern idem ao ela Guerr•a, para pagar· a funceiona. 
J"ios da extincta Fabrica de Ferro S. JorLO de Ipanema. P:tg. 4<1-3. 

N. 240,· de 1912, idem ragarnentode pensão de montepio li viuva e 
filhos do D1·. Eudoxio Emiliano de Oliveira, ex amanuense da F'a
culdade de .lledidna da Bahia. Pag. 44L 

N. 122, de 1\}12, idem devo! uçrto de fiança c relevação do respon
sabilidade e pagamento a Antonio Barbosa dos Santos, thesou
reir·o do papel-moeda da Caixa de Amortização. Pags. 41:8, 586 
e ()05. 

N. 163, de 1912, idem aber•tm·a. de Cl'cclito par·a pagamento do 
dilfer·ença de quotas aos cmpr•cgaclos da Alfandega do Maranhilo. 
1) ""'"87 GD" '" 1' ags. l·•r..,, iJ c ôJ. . 

• 
• 

I, 



!NDICE XXt 

N. 225, de 1!H2, idem licença ao tenente Ricardo Goulp.t·t. Pag. 45:1.. 
N. 214, de Hl12, idem <L ct·ea1;iw de urna escola de apt·endizes ma

l'inheit·os em tloyar., no l'io At•aguaya. Pags. -~51, 5!>7 o 605, 
N. 2-10, de 1912, revog<tndo artigos do decr·eto 1. 641, de 7 de ja

neir·o de 1 907. Pag. 4 72. 
N. 102, de -1910, reorganizando a G. N. da Hepub\icà. P;tgs. 499 a 

52 I . . 

N. 190, de Hll 1, mandando continua~· em vigOJ' o dect·eto n. 1, 673, 
de 11 de revereit·o de 180!~. Pags. 475, 531 e 600. 

N. 80, de 1912, auto!'izando concessão de licença a José Vieira de 
Rezende e Silva, escl'ipturario do Tribunal de Contas. Pa;. 4 77. 

N. 200, de HH 2, idem a mandat• con taL' antinouidade, por actos de 
bt·;wura, ao 2• tenente ~lat·cos Evangelista da Costa. Pags. 482, 
587 c 600. 

N. 203, de 1\!12, considerando ru!'ormado no posto de 2• tenente o 
sat·gento-ajudante do Exercito Alfredo Candido Moreira. Pags. 48.3 
588, 606 e 612. 

N. 108, de 1012, fixando a despeza elo Ministerio elas Relações Ex-
teriores. Pags. li7G e GOO. . 

N. illO, de 1012, sobre montepio á D. Virgini~ lle\lo de Andrade. 
Pags. 587 c 605. 

N. i96, ele 10-12, coneedendo licença ao Tir. Beneclicto Galvito Pe
reit•a Bapü;ta. l'ags. 587, e 605. 

N. !ftl, de 1912, idem a Diogenes Gonçalves Guimarães, auxiliar de 
escripta da E. F. C. do Bra::dl. Pags. 587 e GOii. · 

. \,. 
N. 125, de 1912, idem óao engenheiro l'tbnoel Peretti da Silya G ni

m:u·ães. Pags. 588 c 607 •• 
N. 209, de '1012, idem a José Aguiar Continentino, praticante' <los 

Correios do Rio de .Janeiro. Pags. 589 e 609. . . . 
N. 21 t, de 1 912, su bvencienando o maestro Elpidio Pereit·a. 

Pags. 589 e 009. 
N. 21.:1, de 1912, autorizando abertura <.\e credito ao Ministerio da 

Viaçito, supplementar á vet·ba- Tclcgraphos- da lei orçamen-
taria vigent~. Pags. 589 e 018. . 

N. lô~9, de 1912, idem concessão ele licença ao guat·da-chaves da 
E. F. C. do Brazil, Luiz Sobral. Pah"S· 1i93 e 700. 

N. 11H·, de t!H2:iciom idem ao engenhcit•o Ma.noel Uchoa. Rodrigues, 
fiscal das obras do porto de Manàos. Pag. 607. · 

! 

N. :Uii, de 1012, idem idem a. .José Coitinho de Lima e Moura. 
I) . 
~.OM. . 

N. 61, de 19!2, idem idem a .Jorge Vogelet·, conductor de tt•em <la 
E. F. C. do Bt·a?.il. Png. 617. 



XXII IliDJCE 

N. !.iG, de HH2, idem abortur.~ do m·cdito para r,agamonto do ga
rantia de jm·os ás Companhias E. 11. No1•te rlo Bra;dl e S. Panlo 
Rio G1•andc. Pags. !i86 c Gl7. . 

N. 140, de 1912, idem concessfio de licença a Antonio Dias Pae>i: 
Leme Sob1•inho. Pag. üi8. 

N. 2GO, de 1912, idem a despe?.a do Ministel'io. da Via(:no c Ob1·a~ 
Publicas. Pags. li20 a ()37, GG9, GSG e G90. 

N. 2:.i:l, de 19.12, idem abe1·tura de credito ao l\Iini3terio da .rnst.iça 
c Negocias [nteriot•es, para attcnder á. insufncicncia de verbas do 
or·çamento vigente Pags. G30, e G87. · 

N. 252, de i 012, idem concessão de licença ao D1• J.uiz do A ranjo 
de Aragão Bulcão, inspectO!' sanitario. Pags. tH·O e 687. 

N. 253, de :! 912, idem abertura de credito ao 1\Iinistel'io cl:l. F a
.7.enda par;t u ttcnder á despe?.a de emissfio o resgate .dn bilhetP:> 
em Londt·es e outras. Pag·s. 640 c 687. 

N. 2:;4, de 19:1.2, idem idem ao da Guerl'a pat•a pagamento do 
contt•a-mcstre do extincto Arsenal ele Guerra da Bahia. l'ag. GW. 

N. 2iiã, de 1\H2, augmenta~do o quad1·o dos phai·maccuticos do 
Exercito e da At·mada. Pag. 641. · 

N. 256, de :1912, autorizando credito ao Miuisterio da Via<;.ão e 
Obt•il.s Publ1cas para indemnização ao cngenheit·o-chefe da Corn
missrto de Estudos da Estrada de Pet'I'O de Piquete a Itajub{t.· 
Pags. 64i, 687 c 700; 

N. 93, de 1912, idem licen<;a ao bacharel 1\fanoel Dnrval, juiz fe-
deral na Ballia. Pags. 083 e 68G. . 

N. :12, de I 912, relevando pena ele commiy,so em favor das filhas do 
contribuinte do monta:;>io dos .!'uncciona&os publicas, D1· • • lofto Pe
reira de Azevedo. Pngs. 683 e GSfi. 

Reconll.ecilnen:to : 

De nm Senador pelo Estado da Parahyba. Pag: 4!.i. 

Re:thJ.•Jna.: 

Do sa1·gento·ajudante reformado do Exercito, Alfr••do Candido 1\Io·· 
reira, no posto tio 2• tenente. Pags .. 482 a lt83, !i88, 600 e 612. 

Releva.u1eu.to;;;; : 

De prescripÇ1io a D. Florinda da Conceição Gil. Pag. ~·36. 

De responsabilidade e p;•gamcnto a Antonio Ba1·bosa dos Santos, 
thesoureiro do papel moeda ela Caixa ele Amortização. Paf:ís. Hti 
a 448, 586 e 605. 



L"iDICE XXl!l 

De pena do commisso as tllhas do coutl'ibuintt•. do montepio dos 
J'unccionarios publicas, Dr. Joao l'et•t:dra de Azevedo. Pags. 683 
e G86. 

1~eque~.·i:m.en.to,:;;: 

Do Senador Galwiel Salgado sobre a proposição n. 200, de 1!H2. 
Pag. 439. 

Do mesmo Senador· sobre a proposiçil.o n. 203, de 1912. Pag. 41,0. 

Do Senador· Pires Ferreit•a pedindo urgencia para a discussflo do 
projecto sobre amnistia. aos revolucionarios do Acre. Pag. 470. 

Do Senador Feliciano Penna idem para <L cliscussflo do or·çameuto 
elo Interior.· Pag. 4 70. . 

Do Senador Pires Fcrr~ira sobre a reclucçflo final relativa {L t•eforma 
no posto de alferes do saq;ento reformado, Alfredo Candido Mo
reira. Pag. 613. 

Do S::~nador At•lhut• Lemos idem do projecto relativo ú. reorgani
zaçrLO ela administt•açã.o e Jttslica do Terriwrio elo Act•e. Pag. ül3. 

1~eversões : 

Da peusflo que percebia a viuva do Dr. Tobias Barreto ás filhas 
desse j u L"iscousulto. Pag. 5. 

De .Toaquirn Augusto Freh·e ao quadro dos ftmccionat•ios ela Fazenda. 
Pags. 87 a 88, ,'1,36, .\.!;2 e 576 • 

• t 
• Sessão solen1.ne : 

• 
• 

De cncm·t·amcnto d<t 1" sessão ot·dinada 'ela 8" legislatm·;~. elo Con
gresso Nacional. l'a~s. 701 a 703. 

'.I'eJD.po de servi~'o : 
Contado aos empregados civis J'edei·aos para. aposentadoria. aquellc 

em que oxct·ceram cargos publicas provinciacs ou municipacs. 
Pag. 5~ 

Idem ao Dr. Cincinato Ame:·ico Lopes pat·a aposentadoria. Pags. 588 
e GOS. 

Veto: 
N. 10, de HJH, :i. rcsoiu'<fLO do Conselho i\fuuicipal melhoi·anclo a 

aposentadoria do Dt·. Damaso ele Albuqnet'I]UO Diniz. Pags. 683 
o687. ·.fil,, · 

I ), I 

. ' 

,,.;,· 

·.,· .. 



SENADO FEDERAL 

---~;---

Primeil'a sessao da oitava legislatul'a rlo Congl'esso Nacional 

180" S.b:SSÃU J1J\l ~.í. JJJ!: .D.b:~EJ\1 HHO JJ.i!: 1 !J I;! 

l'HJ,;::;IIJJ>NG!A JJU ::;n. l'lNlllllllU ~UIJLJAJJU, Vlt.:g-PJll!:SJJJEN'l'E 

A' 1 lwt·a da. l.ul'clu, pi·e~uul.e JJUJJJet·u le;;al, alJt•e-se a sessão 
a que J;onco•tTem os Srs .. : l' inlJCiro 1\Iaehaflo, Ferreira Chaves, 
Araujo Gúes, .Pedro HOJ;;;;·cs, Canclido de• Abreu, Gabdcl Sal
;;aclo, Arl.hur Lernos, Inclio do Bmzil, José Euzebio, Urbano 
Santos, Mendes de Almeida, PTres Ferreira, 'l'avare.s ele Lyrra, 
Cunha Pecl!'osa, \Vali'reelo Leal, Gonçalves Ferreira, Ribeiro de 
Brito, Raymundo ele Miranda, Guilherme Campos, Oliveira Val
ladão, Luiz Vianna, Bernardino Monteiro, Nilo Pecanha, Sá 
Preirc, Alcinelo Guanabara, Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro, 
J!'eliciano Penna, Alfredo JWis, J!'r'[Lucisco Glycerio, Leopoldo 
ele Bulhões, Braz Abrantes, A. Azcredo. José Murtinho, Gene
roso Marques, Fclippc Sclunielt., Hcrcilio Luz, Abdon Baptista 
c Victorino Monteiro (39). 

Deixam ele compat·ccer com causa .iustil'icuda os St·~.: 
Silverio Ne1·y, .IonaLlms Pedrosa, Lauro Sodré, Ribeh'o Gon
çalves, Geryasio Passos,,Francisco Sü, Tl!omaz Accioly, Antonio 
ele Souza, Sigismundo; Gonçalves, Gomes Ribeiro, Coelho c 
Campos, José Marcellino, Ruy Barbosa, Moniz F•reirc, João Luiz 
Alves, J~ourcnço .Baptista, .Francisco Portella, Augusto de Vas
concellos, Campos Salles, Gonzaga Jaymc, MeLello c AlenC'[Lr. 
Guimarães (122). 

E' liela, posta cm discussão, e, sem debate, approvnda a 
acta da sessão anterior. 
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ANNAICS DO SENADO 

O Sr. 1" Secret.ario dü I.'Ollla du ~eguinLe: 

OHicios elo Sr. ·lo SecJ·elaJ·io da Gamara dos Depuiaelos, 
de 23 elo c<.wrenLe, remellcndo as seguintes p!'oposições: 

N ''l ~ I •J·1 9 
• ,.., . I- ·• """ 

J~meuda da Ctunara au. pro,iuclo do :':ienado, que manda 
I·evcl'ter ao quadro dus Juuccionarios de Fa~euda o cx-1" cscri
ptumrio da "\ll'ancll'ga elo llio ele Janeiro, Joaquim Augusto 
J!'reirl'. 

Ao arL 1 •: 
Substituam-SI' as palav1·ns tlio sâmeute pa1•a os e({dtos 

tlu 1U:1· aposentado até o final elo arti~,:·o pelas seguintes: «sem 
Yanla;;rns JWeuniarias quanln ao tempo durante o qual es
teve a /'as lado do cargo». 

Cama1·a dus Deputados, 2:J cln cll'ílembro de 1012. - Saú·ino 
Barroso .I 1111 i o r, Presidente.- .!lutou io Súneão dos Santos Leal, 
1" Sc()L'eliirio.- Raul de MO'I'aes Vr:iua. ·2" Sect··elario.- A' Com-
missão de li'inan~~as. · 

N. 218- HH;t 

" O Congresso Na0~onal resolve: • 
"\rt. L" E' u Presidente cfa Republica autorizado a re

uclmiLLir no quadro dos secl·el.aJ·ios ele legação o ex-secretario 
bacharel B1~nto Borges ·da Fonseca e os demais secreLaJ'ios 
exonerados na mesma data o pelos mesmos motivos, contando
se-llJn pat·a os devidos effeitos o lempo cm que teem estado em 
cli:;ponib.iliclade; rrvogaclas as di:>posiçGes em ·eontrario. ··, 

.Camara dos Depu La.<.] o:;, 2:3 di) dcwmbro do I 0:12. - SaiJino 
JJarroso Jnnior. l)resich~ntc.- A'nton:io Simeão dos Santos Leal, 
J" Se()rdm·io. _,_ Ranl rir: Montes Veio a. 2" SecrcLario.- A's 
Commissües de Consliluição c Diplomacia e. de Finanoas. 

N. 210-1!H2 

O CongJ'IJ:;so ~acional J•esolve: 

Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado 
a conceder uo pt'aLicanle ele I' classe da Directoria Geral elos 
Correios Luiz de i\faLLos Pimenta um anuo de licença com 
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o rospet.:l ivo t)t•deuado par·a lmlamenl.o de saude; revogadas as 
disposit;õt·S t•m euult•at·io. 

CuuJat•a t.lus Dt•]Hiltit.lo,;, :!:3 de del:t.nnbt·u de I~) 12. - .Saúino 
lJarrusu .lu11ior, l't·e~idt)llle. -Antonio .Simeão dos Sa11tos Leal, 
1" Seerelat·io. -1/aul tlt! .llorltr.:8 Vei(Ja,.·2'' SeC'l't:lut·io.- A' Com
rnissão de Finant}as. 

N. 220-l!H2 

O Congresso Nacional resolve: 
Artig-o unieo .. Fiea o Prr~sidcule da Republica :mtol'izado 

a euueeder :1 Elia~ Sbuando Hapl.ista. :tlllill1uense ela Admi
Jtblra~ão dos Cot:r·tdu:'< do Estado do Amazouas, um anno do 
lict.•tJt;a, eom ort.lcnadu, pal'a Lt·atallwrllo de sauclc; revog·adas 
as di~posiçücs em eoull'tlrio . 

. C:iumu·a t.los Deputados. ~;) de dezembro du :1012.- Saúhw 
Bu.l'l'uso .lu.niol', Pt·esit.leul.e.- ,.\.nturl'io Shneü.o rlos Sautos Leal, 
1" Sueretario.- llaul1l" .llot'III'S Yei(la, :2• Sec•t·el.ario.- "\.'Com
missão de .F'inanças. 

N. 2~1-Hl12 

O Congre_sso Nacional resolve: 

At·tig·o uni-eo. Fku o Presidt.·nle ela Republica auf.<)/'izado 
<1 eonceclet' seis mCl':P~ de lic•·nr.a. com o r·espccti\'o ordenado, 
liHI':l Lt·tllamcnlo dt:• saude, ·a r.arlns Emilio St.rnnck, auxiliar 
t.ccl1nieo da eommi~;;ão <.~o porto de Santa Cat.haJ·ina; t'ü\'Ogaclas 
a~ d isposi\:ões em contrario; • 

Cama1·a t.lns Depu Lados, 23 de dezcmbt·o ele L!H::!. - SaiJ'ino 
Ba.rt•oso .ftp1ior, Pre~iclcnle.- :1ntmlio Sinwlio tlus Sa.11tos Leal, 
1" Seerdario.- Raul de Mo'l'a.r:s Veiua, ·:?" Sect·elal'io.- A' Com
missão de Financ.as. 

N. 222-1912 

O Congresso Nacional resolve: 
Arl.i;;o unico. Fica o Podei' ExecutiYo aut.orizaclo a con

ceder scfs nwzes de licenca. em prorogaci:ío, com clous t.erços 
ela l'<'Sp••et.ivn diaria, ao Sr . .Toão· da Costa, opeml'io de 2" classe 
ela E~tJ·acln di' Ferro· Central elo Brazil: rcvogadns as disposições 
em contrario . 

Cama1·a elos Deputados, 23 ele cler.embro ele 19:12. - Sabino 
/3o.1'I'OMI .luniol', Pt·esiclente.- Antordo Simeão dos Santos Leal, 
1 • Secretario.- Raul de i!lm•aes Veiua, 2" Secretario.- A' Com
missão ele Financas. 



]);N,\l::S UU SENADU 

N. :.'.:..'0-1V.l:2 

O Cnngn:;;,.;n Nac:iuual J'Uôulvl:: 

AJ·I.ig·" uJJÍeu .. l."iea u .J•udeJ' .1•:.\J~eul.ivn auLoJ:iza.du a cull
,.,,dc•J• 11111 :tllllu dn lieelll.l:t <JJil lH'uJ'o::;at;iío, eu1n oJ'(]cnado, pa1·a 
I.J·aLaJIIeul.o du saud.,, ao Sr .. losé AugusLu ria Silva, Lclegm
piJ is La de ~" .ela;;,.;e da .l~sLrada do FCJ.'J'O CcJJLral do Bra:r.il; re
vogadas as db!JOsiçõcs em ·euuLrario. 

Camat·a dos .IJepuLadus, ~:J de dczenilJru de J.!JJ-2. - Sa!Jiuo 
JJa rrusu .I u.niur, J•re~ idcui.•J. - ilnl.uniu Simeão t.ius Saulos Leal, 
1." s.~(H'ULal'i u. -liau l du JJ Ul'llt.:S I' t.:iua, ·2" Seer.ctal'iO. -A' Corn
lllbsilu de .l!'iuan~as. 

N. ~~1.- :ll!'l2 

U Culli;'l'l~ôsu N<wiuual resolve: 
Arl.i;,;-o unit:u . .l.•'.iea u .Poder .l~xeeuLivO auLut•.izado a. eon

cud•~t· lllll UIIJW dn 1 ieeu\)U., eom orrlcundo, an opera rio de <l' 
el asse da J~s l.rada du .J.o'erTu Central do B t•azi I .A nLon i o Joaquim 
lloella P<U'a LraLaiiWII lo de saude; revogadas as d i~posições 
um eoutrario. 

Gamara Li os Deputados, ~:J de Liezembl'O do :1.9:1.~. - Saúino 
JJm·roso .luuiur, l'rosideute.- 1lnl'onio Si·meão dos Santos Leal, 
i" Sec:r·ctario.- fla-ul du il1 uraes V e-ia a, ~· Sec'retal'io.- A' Com
lllissão de F inanoas. 

N. 225-19:1.2 · 
'· 

O CougTesso Nacional resol::e: 
Artigo unico. J?ica o Presidente da llepublica autorizado 

a conceder ao :1." tenente elo J!:xercito Ricar·do Goulart um anno 
de liccnoa, com soldo simples, para tratamcnl.o de saucle; re
vogadas as disposições cm contrario. 

C amara dos Deputados, 23 de dezembro de 10:1.2.- Sab·ino 
lJm·roso Juniol', Presidente.- Anton·io Simeão dos Santos Leal, 
:1" Secretario.- flaul de Moraes V e-ia a, 2" Secretario.- A' Com-
missão ele l<'inanoas. · · 

N. ·226 -1912 

O Cougrcsso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Presidente da. Republica.. autorizado a 

abrir, pelo Ministerio da. Fazenda, o credito especial de -11:000$, 
afim do dar cumprimento, no exercício vigente, ao disposto 
no art. 5• do decreto n. 1. 6G2, de 27 de ,i unho de 1907, que 
manda pagar uma gratificacão addicional de 5 % aos guardas 

.. ~ 
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ele alfandegas que Livcrcm mui~ do 20 annos ele bons sel'vir;os, 
ü razão dn cada JWi'.iorlo de eineo annos excedente n esse tempo; 
J.•evogaclas as ·dispo~i(;uu~ u1n etlllLrario. 

Cama1·a dos I h~pul.ados, :!:l ti H dt)ZC\JIÜII'Il dr' 'I !H2. - Sa/Jttw 
lJtD'I'OSO .lunior, P1·r~idunl.e.- A.ulunio Simeüo dos Santos Lual, 
:L" Secrela1·iu.- J:aul de JIOI'li('S Vuiua. ·~." Snr·:1·elal'io.- A' Clllil
missfí.o du Jiinnn(;as. 

N. 227-1912 

O Con::n·rs;;o Nacional clccrcla: 
i\ r Ligo mJico. Scrú conLaclo, i n Lcgralmen Lc, para os cffci los 

ria aposnnlacloria dos funeciona1·ios rmblieos civis, o l.cmpo dr 
serviços prt•stados nn r•xC'rcicio de eat·g·os nas secrela1·ias da~ 
prcsidenr,ia~. l'l'parLit:.iil's da Fazenda e do Policia, secretaria~ 
das Assemhlt!as Le;;rislaLi\·as, inspecLol'ias de instrucção publica 
c magisl.r•l·io publico das antigas províncias, do Municipio 
NeuLt·o r; Jos E~Laclos atr~ a dal.a das suas respectivas Ol'gani
zaç<ies eorrsl iLueionars: l'tWogmlns as disposi(;<ies cm contrat•.io. 

Gumar·a dos Dcpul.:,l]o~, 2:1 rl1~ th•zem]H'o rl<' ·I !H:!. - Sauhw 
JJá·rJ·oso Jnuior, Prcsich•nLc.- Aulonio Shtt.etio r/os Soutos Leal, 
:!." ::;,..,~r·elario. -llmt.l de Mot•at',\' Vr:'i!/a, ::!'' Sroerr•lnr·io. -A' Gnrrl
m issfío ,], .Tml.i(:.n c Lcg·isln(:fío. 

N . 228 - I !ll ;?. 

O Congresso Nacional elecl'eLa: 
Art. :1." Reverte a ~~aliope, l\!aria r Hera filhas -sol!eira~ 

do finado DP. To h ias B!tl'l'f'lo dr Menezês, emquanlo viverem 
todas ou qualquer elellas r• d'!sclc a data do fallecimenlo ele 
sua mãe, viuva do mesmo l'inaelo, a pensão mensal ele 150-~, 
cm cujo goso esteve a mesma viuva, utr; seu fallccimenLo. 

Arl.. 2." Rr-vogam-se as disposições cm contrario. 
Cnmnru dos Deputados. 23 ele dezembro ele J !112.- Sall'ino 

JJarJ'O.W .Tnnint•, PI'C~sirlcnle. -Raul dr: Mnm.es Vrdua. J" Sr~
cl·etnr.io inl.el'inn.- hr:tw·twl La.mm·l't~111;' dr• Prrl'io .. 2" 8Pel't~fn 1·io 
interino.- A' Gommissão rln Finanças .. 

'N. 229 -1\H2 

O Gong-1'csso Nn0i:onal dccrr;l.a: 
Artigo tmico. Silo rxtrmsivas aos fnncllionarios dns Caixas 

Economirns Prdnra•cs rlo Rio rle .Tanrim, Bnhia, Prrnnmhtwo. 
S. Paulo. l\·linns Gf'I'UCS e Rin GJ·anrltJ rio Sul as vantagens rln. 
aposcn lnrlor·in. flllr, pnlas ln i.~ r-m vig-o1·. POmpr~I.Pm nos fnnll
cionarios puhlinos fN]I'I':lf'~. Nll'l'r•udn JlOI' eonla rins eaixas 
cconorn iens n. dcspczn. pi'O\'l'll irmle rln pngnnwnl.n do,; venci-
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Jue.n(,l,; a~>s "'''''·ei~>tta1·i"s Hf."'"""'arlo:': , . .,vngaclas as dispo
sições em eontr·urio. 

Gamara elos Depu tudo~, 2:1 ele cle;,emhro de I !H2.- Saúlno 
Ba1•roso Juuior. Presiclenle.- .iutoll'io Shncüv dos Santos Leal, 
1" Socr·eLal'io. -llaul de Moraes Veiua, 2" Soct·el:ll'io.- A' Com
missão de .lnsl ie.u e Log;isla()ftO. 

N. 230-1912 

() Cong·resso Nacional resolve: 
ArL. '1." Fica o Poder Execut.ivo autorizado a mandat· ana

lyzat· as agua~ Lliermues elas J'oules ele Caldas Velhas. Caldas 
Novns ,. Caldas ele Pimpe!inga, no sul do Estudo ele Goyaz. 

Ar!. :!." .Pat·n ,.~se fim n Governo poclCi':Í. despender ;?.t. :000$ 
pula consii:Ptn\:iio- .1/nf,•rial- da "'''·lm \l" do orcamcni.o da 
Agrhmlt.Ul'a. 

Art. 3." ,\ aual~·~•· seJ•õ't feita de accurclo eon1 as in;;L,.ucç.ões 
annexas. 

Art. L" Humgam-s•J a,; disposiçõe,; e1n contrario. 
Cama m dos Devu tado;;, :?.:3 de de;,embro de 1!112. -.- Salrino 

Jtart'ONO .lu.u i o r, P l'f~S i clent•~. - .4.n touio Sim.eiio dos Santo.~ Lual, 
L" Secrct.ario. -Raul de 11loracs Vdua, ~· Secretario. 

Inst-ru.cçrics pa:ra a anal·use rla.s a(f'uas 

L • Analyso eh i mi na qualilativa das aguas elas pei ncipaes 
fonte;; dos tre~ ;::Tnpos dC' Calda;; VriJJas, Caldas Novas I\ Calflas 
•. ~.J Pi r·apctinga. 

~-· "\nalyso• llaetnr·iolog·iea dessas mesma~ ag;uas. 
:J." DnLnrmina1· eom o maior l'igu·r f' de accôrdo com os 

ma i~ J'ecenle:; r. apei'J'eiçomlos. Hi'PaJ'flllros o ;:p·úo de radioncti
vidn.dL· d~"!~sas nlnsJnas aguaR. 

-1." Analyse eldmiea. qualHa!.i\'a. tJUanli!.a!.ivn c J•adioacLiva 
du g-a~: ou g·Ít~:e,; rlespr·elldiclns do.·s~a,; ag·nas. · 

5." 'l'ndas ~~ssas anal~·~e,; ;;el'iio J'r>iLns rnpcLidamente no 
l.nmpo sccco n no tempo clmvoso. pnm se cnnfi'OJüar·,~m os 
J•esultndns obtidos, n tanto as analyse~ da~ aguas como as dos 
:.:·n~:rs seriin qnalilativas. quant.i!.af.ivas fl radioactivas. 

li." Todas essns ·annlyses snrão: feitas cm agua quent.e 
colhida na Jli'Opria fon1P ,, tumbNn ,,m ag·ua fria, dflpois de 
:?t. horas de rnpousn " J'f'RI'I'inrnenl•J, ,. se!'iio Lambem quali
t.al.i\·ns. quan! itn livns " l'adinnnt.ivas. 

i." 'J'I)(lns rs:;a~ tuwi~·,;es ,-;priio fnil.n;; JlOS gaws no momento 
1le ~ua r·nllwila nns prnvJ·in~ fmrl.es •.! ent ga~es J'f'JlOusndos 
:?.\ IJOJ'a~ e sr•J·~n enmo as r111IJ'nS nnal~·sr,; qnali!.a!.ivns, qnanl.i
l.n t.ivns c md ioact.ivas. 

8." F.sl.udn,; das t'OJ'l'Pfl1.o•s elec!.ricn.;; c elent.romag;ncl.icas 
dns nguas f'nl'rr..nt.rs dr.. t.odns as fontes, na superfi•~ie' das aguas 
"· no fnndn. Pall'rilnndn ns desvio:;; das correntes elcctricns, 
l'nvr.rsiio, otc. 
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9." 'l'omnr com o maior rigor o volume do agua, a tem
peratm·a de cada fonte e a pressão com que a agua é emittida 
do i nterio1· da terra. 

10." A' propon!ãO que Iur eoncluido á analyse completa 
de cada fonte, deve esta set· mat·eada com um numero, de 
modo ·que a Lodo tempo se possa saber qual a sua respectiva 
::walyse e pt·opriedade. 

Gamara dos Deputados, 19 ue setembro de 1912.- Sa1J(1)1J 
LJul·,·oso JwniO'J', Presidente.- Antowio Simeão dos Santos Lêi!l, 
i" Secretario.- Raul i/e No1·aes Yeioa, 2" Secret:wio.- A' Com
missão de Pinancas. 

N. 231-1912 

O Coogt•esso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Poder lDxecutivo autorizado n abrir pelo 

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o ct·edito especial 
de 1. 230:000$, para attencler ú acquisição do material flu
ctuantc destinado ao sfJl'Vit:o sanital'io de alguns .PO,rtos dos 
Estados e ele clous nnv i os lar.::u·elos; revogadas ns c!isposições 
cm contra1·io. 

Gamara dos Depu Ludo~, 2:3 de dnwrnbro de 1912.- Saúúw 
BW'I'OSO .T ttllior . . P r·ns i dcnLu. - ::\nloll i o Shneilo dos San tos Leal, 
i" Secrelm·io.- llaul tle No1'1ws Ye·iaa, :!" SeceeLtwio.- A' Com
missão ele Finanças. 

N. 232 -19'12 

O Congresso Nacional resolve : · 
Artigo unico. J!:' ~ Poder Executi~'O autorizado a abrir, 

pelo i\Iini;;;tet'io da l\larinha," o credito de ;C 74.000-0-0, ou 
U5í :SuO$, nut·o, supplomenLar :í vet•ba 30"- Commissões no 
estrangeiro -para occot•eer a clespezas realizadas e por se 
realizarem no cm·t·oute exel'eicio"; t•evogaclas as disposi~!Ões em 
con tt·nri o. 

Gamara dos Deputados, 23 de dezembro, ti e l!H2.- Sabino 
Bm•roso Jnnio1·. Pt·esidente.- Antonio Süneí1o tlos Santos Leal, 
'1" Secrclal'io. -· fla.ul de Momcs Veiaa, zo Secretat'io.- A' Com-
mbsão de Financas. . 

Outro ela mesma procedcncia, communicanclo não ter 
aquclla Camal'a dado o seu assenLimento tí emenda do Senado 
á proposição que autoriza a tlbertura do ·credito de 80:000$ 
pam a construcç,ão de um edificio (Jestinado aos Correios . e 
'l'elegraphos na capital .ele Goyaz.- A' Commissuo ele :Finan()as. 

,Qfficin elo Sr. 1\liuistt·o do Intel'ior,. de '18 de dezembro, 
lrau~millinclo a mensagem com ·que o Sr. Presidente da Repu
blica devolve os autographos da resolução do Congresso Na
coinal que con~ecle licen~a ao escrivão do juizo federal do 
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Lorritorio do Acre, Antou i o Dias Coelho, :t qual negou sancoão. 
-A' Commíssão de Pinanças. 

Ou~ro da mesma Pl'Oceclencia, communicando Ler sido de
volvida 1\ CamaL'a dos Deputados a resolução do Congresso Na
cional wncedendo licença ao bacllarel Lymiro Celso ela 'l'riu- , 
dado, ,juiz rlc direito da comarca do Alt.o Purús, {L qual 1'o.i 
nr~g-ada sancoão. - In te iJ•ado. 
~ O Sr. 2" Secretario PI'Occtlc :í. lciLm·a dos seg·uinLes 

Pt\R'RCERI':S 

N. 531 -1.912 

Esta. Commissão, examinando outra. vez a propos1ç;ao da 
Gamara dos Deputados, n. :10, rio Hl•12, autorizando a concessão 
de um anno de I icença. com ordenado, a At.aulpho Dan tas Wer
neclc, trabalhado~.· da Jnl.encloneia da Bs!.rada de Ferro Central 
elo Brazil, é de parecer que nlla seja ap'provacla com a se
guinte Bllh-enwnrla :í. rnwnrla nf'rrr·pr;j.rJa pelo honrado Sr. Se
nador ;r. M el.c li o : 

Ao ar!.igo unieo. ]'3rn vez 'rlr~: «enm ordenarlo» dig-a-se: 
«com dnus Lere-os da dia1·.ia ». 

Sala das Cornmissües, 2:3 de dezembro de '1912. -F. Gly
ccrio, .PI'cs.idcn Le inLetino.- F'·1·ancisco Sá, Hclalor.- Bucno 
de Paiva.- J'avm·ns de Lyra.- .1\. A.:.ercdo.- U?·bano Santos. 

:, 

EMENDA DA CAMM1A DOS DEPU'rA/)OS, N. 19, DE 1912, A QUE Sli' 
REF'En.ll O PAaECER RUPDA 

Ao :1rtigo unieo. Rm vr.z rlc: com ol'flcnadn, cliga-Rc: com 
metade de diaria. 

Sala -das sessões, ·I O d.-. oul.nhrn de HJJ 2. - tlletello. 
A imprimir. 

N. 5:32-1912 

Exam inanrlo a pl·oposiçãn da Oan1a1'a elos Depu lados, n. 'i O, 
de 1.912, que autoriza a conccssii.o do um anno do licença, per
cebendo um l.r:rr;o da respectiva ;rJiaria, a .Tost1 do Nascimento, 
gua1•da-chavoR ela Estrada do .Ferl'o Central elo Brar.il. esf.a 
Commis~fio 1) rle parecer que ella se,ia approvacla. 

Sala das Commissõcs, :UJ do dezembro de Hl12. -F. Gly
cerio, Presiclcnl.c in Lcrino. - Fmnr:isco Sá, rtelator.- Bucno 
de Pa'i'l!a.- 'l'avnres tk Lyl'a. --A. A.zeredo,- Urbano Santos. 

I 
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Pf\OPOSJQÃO DA CAJI'IAHA DOS DIWU'l'ADOS, N. 70, J)g ·.19'12, A Qtm Em 
RI'J'EIU' O PAHECJCJ\ SUPf\A 

O CongTesso Nacional dcc:rela: 
A1·Ligo u nico. Fica o P l'esiden te da ltf!tmltlü:a autorizado 

a conceder, em !H'Ol'00ar:ão, um a.nno de licmwa, para trata
mento de saurJe, a Jos.J do Naseimento, guard:t-ctlaves de 2• 
classe da Estrada de FeDro Centml elo Brazil, percebendo um 
teroo da respecLiva diaria; revogadas as disposições em con-
trario. 

Gamara dos Deputados, Hi de setembro de 1012. -Sabúw 
Barroso Jun·io1', p.resiclente.- Anton·io S·imeüo dos Santns Lord. 
1.• Secl!'cLario. -Raul de Mol'ftes Ve·i(fa, 2" Secre1.ario. 

N. 533-1012 

A Commissão de Financ.as, considerando que a necessi
dade da lieenr;a ele um anno·, eom clou;; Lerços da diaria, con
cedida pela proposit:ão da Gamam, 11. Hí2. de I !H2, a Domingos 
BiLtencourt CoT'l't~a. auxil inr ele rmbine Saxby, ela Estrada ele 
Ferro Central elo B1·azil, cstú comprovach\ por um laudo de 
exame passado pela Directoria Geral ele Saudc Puhliea, é rlc 
parecer que sc,ia appl'ovadn. a oproposit}ÜO. 

Sala das Com missões, 2:3 ele dezembro ele I 9•1•2. - P. Glu
ceT·io, Presidente interino.- F'l'anclsco Sá, Relator.- Tavares 
de Lyra.- Bnena de Pm:va.- ti. Azeredo.- U1•1Jana Santos. 

PROPOSIÇÃO DA CA·MM\,\ ~OS DEPU'I'ADOS N.
0 1.52, DE 1.0"12, :\ QUE SR 

REFERE O t•ARBCER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
ArLigo unico. E' o Poder Execut.ivo autorir.rtdo a conceder 

a Domingos BitleneourL Corrtia, ·auxiliai.' de eabine Saxhy, da 
Estrada de Ferro Central elo Brazil, um n.nno de licença com 
dous te!'ços da cliaria que percebe, para LJ•n.t.amen1.o de sanrlr.; 
revogadas as clisposir,.ões cm contrario. 

Gamara dos Deputados, 20 de novembro de 1012. -Snl.rino 
Bar1•oso .Tu.n'im•. P1·es i dcn t.r.. -A ntom:o S'i'lneúo rlos Santos Lea1, 
i" Secret:u·io. -·- Jlrml rlr: Mo1·ae.ç Vr:iaa., 2" Recrcl.nrio.- A. im-
primil·. 

N. 531(- 1.012 

Esl.a Commissfio ,,1 de parecei' qnc Re.ia approvada. a pl'o
posição da Camarn do~ Dcpntndos, n. ·177. d0. Hl12., q1w anlo
riza n. concessão dP um anno de I ir.e.nr:n. sem venciment.os, 
pam l.mt.ar de seus interesses, ao auxiliar technico da Estrada 
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de Ji'e1·ro Ccul l'Ul do Bruzil L'll;.;'eulwiro civil Ismael Coelho do 
Souza. .o_; 

Sala das Cumuds;;ües, ::::J de dezembr·o de 1012. - P. Gly
cerio. J'l'e~idenle illlcl·ino.- Frm1r·isco Sá, Relator·.- '1'cwa7·es 
de Ll!rfl.- ..! .. • ·\:;credo.- UJ•Iiono Santos. -Buduo de Paiva. 

PHOPOSI(:.\0 IH L!,\l\1.'\HA DOS DEPUTA/lOS, N. J 'i 'i, DI~ [ f) I;!., A QUE SI~ 
/l/~i>/"1/l O J>,\/t/l(;!l/l SUI'IH ,, 

O Congl·t·s~o Nacional clecrcl.a: 

,\l'lign unieo. Pica o PI·csidenLe da llepuldica :1uloPizaclo 
a l\OJH:c•del' um anno dP liccn(!a, sem vcnciuwnlos, par·a l.l'atar 
de seus iut!·resses, ao aux.ilia1· t.eclmico da Estrada dr' Berro 
Cenl.ral dn Bl'azil üngr•rillcil.'O· ciril Tsmnr•l Coelho de Souza; 
r·e,·o:;aclns as disposiçdes c•m eonlrario. · 

Camn1·a dos DPJHlLaclo~. Hi ele clezeml.H'O de 1012. -Sa/J'ino 
llorJ·osn .lll.nilw. Pl·c:;i.tfl'lll.<!.- Antonio Siuwün rios Srmtos Leal, 
1 ... St•IJI'efnl·in. -Jiaul tlr• Jlm·oe.~ 'l'f'i!lr.t. :!" Sr!CJ·el.al'io. -A im-
]H·.imir. · 

N. 535- ·I!H2 

,\ Cnnnnis~i"to dP l?inan(:a~, fendo oxarn.inado n [li'Opo;;i'.iiiO 
rla Canwl'n. dn;; Deputados. n. 205, elo lfll.:?. que auf.orixa a 
eoneessiio de um nmw de lier.n(.~a. eom ordenado, a 1\lar·io Vil
lm·im di' Yasconclrllos Galvão. pr·af.icnnl.e dP I" clnsso elos nol'
l'eios dr> Pr,•namhrwo. ,, de pa1·eecz· que a mcsmn proposição 
sc.ia ndnptada. , , 

Sala das Commissiies. 2:3 dr.· d,;zembro ele l!H2. -F. Glu
ccrio. PrPsidr•nf.c inl.e1·ino.-F'ranrisco .Sri. Relaf.or·.- 'l'O.I!fl.res 
de V!/1'0..- llucl/o de PaiNt .. - A. A:;ercdo.- UI'!Jm10 Santos. 

-· 
PHOPOi'\1(:3.0 DA G.li\Ult\ DOS lll>Pll'l'ADOS, N. 20ri, Dll ·I fi f 2, ,\ QlJ8 SE 

H/W/lll'" O P:\11/CnEn SllP/1:1 

O r.ongresso Na e innal ·l·esolve: 
Al'f.igo tmico . .Fica o Presidente da Rerubliea nulMizado 

a cOJICI'drr um anno de licPn~a. com o J•especLivo nrcllmndo e 
para l.raUtmrnto elo saude, a i\lario Villarim .de Vasconcellos, 
p1·at.ir:nnlr dr I" clnssc· da adminisf.raciio dos Correios elo Es
f.ndn dP Prrnamhúco: J•cvog·adns ns disposições rm conf.J•ar·io. 

Carnara dos Dcpuf.ados. Hi de dezembro de :lfll2. -Sabino 
IJOJ'I'osn Jwnim·. P1·r~irlenfP.- Tlo11l de· Jlomcs Yf'ioa. J" Se
eruf.nl·io ini,•J·ino. -hl'l'f!IWl f..amm•tin!' 1!1! F'arin, 2." Sec,·r•tal'io 
inl.erino. -A .imprimir. 

,. 
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N. 53li-1912 

Esta C:ommissi.íu, examiLHHlllu a pt·oposit;iíu da Carnal'a elos 
Deputado~, n. :!0:.!,, deste an110, aulol'izando a eunce,.;siío de um 
armo de .IWI'II't;a, sem yuucinJPnLos, a ,\;::enOl' Carrililo ela Fon
seca e ::lll\'a, ntm<nuen~L' da SeeJ·otal'ia da l'olieia dn Dislricto 
Fl~d,Jt·al. L\ dn pat·ccet· quu clla se,ia appl'ovada. 

. Sala das Cornm i,.;slies, :.!::J dll .rlezem!Jt·o ri e 1 \lU. - Vrnn
u/sco Olycerio, P1.•esidente interino.- JJucuo de Paioa, Helal.or. 
Pranuisr:n Srí.- :\. A;;e,·cdo.- Urúrmo Santos .. - 'L'a:Pnrr:s tle 
L um. 

Pllf>POSIÇ:\0 !H C:\l\L\11:\ OOS DEPUTADOS, N. 20;?., D" HH:!-, A QUE SI~ 
HEFI\nE O PMWCEH SUPHA 

O Cong'l'l):iSO Naeional !'esolve: 
Artigo unieo. Fica o ·Pt·Psiclente da Rnpublica autorizado a 

cnnccdet· a Agenor CaJ.'I'ililo da Fnn.-n~a r•. Silva. nmanuense da 
Secl'dl1ria da Polieia dn Dislt·icln F,•clr•ral, um n.nno de licenra, 
sn111 Vl~neillll'tlLo,.;, pam tl'alat· 1Jn sf'ÜS inll't'rss''"": rr•vog·ncl11s ·as 
dispnsir.Ges em cnnLJ•ario. · 

Ga 111111'11 dos Depu l.a.clos, J li eh• dezl•llllH·n d1\ HH. 2. - Salri'lln 
Uo.rroso .! 1111 im·. Pr''" id1o11 LP.- A nto11 io Siut.~:!IÍO dog Soutos l.r!al, 
l" Rr.c\l'rl.al'in. -·- naul rb: Jlm•aps VC'iua. 2" Sern·et.ario.- A im-
pl'i mi r. 

N. fí37-"ol9l3 

:\ cl'rar.iío do i\linist,•rio da "\gTienlLura, Tndusl.r1a e Com
IIH'I.'eio innügavelm,•nlc.olleclf'IJell a uma feliz inspira~•ão paLJ•io
l.iea e veio aLI.endP.I' a Ifc·crssid:nles inilltdiveis de no;;sa Pal.t·ia, 
ennàetizanclo as aspil'l1<:õrs o:h: t.odos os JJrazileiros, que não 
pndem :deixat· di• r·r.conltecel' r cl•: pt·oelamm· que ,., da agTieul
Lnl'll. das industrias P do rornmet·cin, ele que dependem JWin
r•ipnl. ~iniin exelusivanwniP. a t•iqlwza c a prMperid:vle nacin-
nars. Do um povo cjuc nada produz: que não sabe tit•ar da terra 
ns inesLimaYcis Lhesnuros que nlla eneerl'a em seu seio: que 
não se r•mancipa ecnnomic·amenle, deixando-se ficar, pcPma
Jll'nLemenlr. sem rsl'm·co r Sl'111 luctn, n Ll'ilmtario de outros 
pm·os ma is habcis. mais acli\•os c mais cmpreltcndedores; que 
,.,\ o seu commr.reio 111'!'11slm·-sP na pennria rm que o cm·olvc 
a inrapaeidn:de 11mhir.nl.e da ip:not·ancia c da inercia; drssn 
povo nada ha que .se espere ele animador. pal'fl. ellc não se 
pôde 11ugur:i1· n fuim·o de prospr~ridade, que a todo patriola li 
insto ambicionar r p1·evr.l' para sua Patria. 

Para manlrl-o indrpenclPniP n soberano ,, inulil garantir-
lhe a inlrf'.'t'illnd'' li'ITilOJ'inl com fort.alrzas .mgnlslnda..~ ()ln 

;ma~ I)ORLa,.;, enm tlrt•ruluouahts roalhanclo os seus mares. com 
grandes exrt·citn.- n iH' twl'filnrem de um a out.ro exlrrmo dr. 
snn~ frontrit'I1S. O inimigo r.onctuistn.clor ir:l. chegando snrrn-



teirn. e impercepLivelmont.e, abusando de sua improvidoncia, 
zombando de sua pohroza, closdcnlJando a sua inl'orioridacle o 
mediLando S?lJre o que poclol'ia ser essa teJ'l'a occu11nda pot• 
esse povo, s1 oul.!'os a possuissc111 o Jlovoassem, si lhe diJ·i
gisscm os destinos, rnbcntoR de otill'ns raens mais J'ortP.s, que 
soubessem quct·m· e soubessem ag·ir. 

Essa Lm·J·a JJem poderia ~er a nossa; esse povo bom noclcria 
ser o poro lJrnzilciro, no .iuizo ele quem só superJ'icialJúont.e e 
de passagr!rn o estudasse e conhecesse. . 

A tel'I'a ,j inncgavelmento feracissima o opulenta: nella 
existem todas as riquezas naturaes, desde as que elle esconde 
no maig J•c•eondit.o elo seu seio, cm suas .iaziclas ele ferro, ele 
ouro, elo cl iamn.nto e de La ntas outras pedras preciosas, al.ú 
a hulha lll'ancu, a vicloriosa impulsionadora da induslri:t mo
derna, (Jtw S() prodigaliza om nhunclnnCia, Jorrando .de cada 
morro, r.Jc r:ada encosta, ele eacla trecho dr montanha, em toda 
a nossa vnsLissi ma úrea territorial. 

Sua fm·tilidado ô incomparavel: nclln vicejam, doscnvol·
vcm-sc c aeelimam-se todas as culturas, cle;;do as elo caJé .e ela 
horrach::t, a~ r'xpoentes maximas dc nossa proclucção, abj as 
dos ma1s modestos .er•J·eaes, CJUO fazem. ou concorrem parr.. 
:l'aze1', a fii'Osprl'ielade e a riqueza do tantos outros ·povos. Ern 
seu~ enmpos naturaes vivet'ia :í farta uma populaoiio PC·· 
euaria, qtJe se poderia contar por mill1ares elo milhões, c .que 
seria sufficienle, não só pam attondor ús suas proprias nece::
sielacles, eomo para abastecer os mercados consumidores elo 
mundo .inteiro; e as florestas quo a vestem, nas zonas aindr.. 
não clevnsLadas pela derribada e pelo fog·o, que os nossos pro
cessos ag-ricolas empregam até agora, poderiam fornecer ma
deiras ele construcçüo, em quantidade e qualidade superiores <>. 
tudo quanto so exporta de paizos ·considerados os maiores pr·o
duct.ores closso genero , de commercio. ~ 

E o que temos feito para n.os aproveitar dessas riquezas 
com que a sorlo nos aquinhoou? Tnfelizmente a estatistica de 
nossa proclucção, comparada com a elo outros paizos ele po
pulação c :íroa lm·riLorial muito menores, evidencía o nosso 
vergonl1oso atrazo e mostra fJUC vacillamos ainda nos pri
moiros 11assos ela inaeliavel tarefa ele conquistar a emancipação, 
3:'t não .dizemos de nos;;as industrias manufactureiras, mas 
~.la propria industria agticola, que tem constiLuido o principal 
e quasi unico clcm.,nto ela vida econonüca braziloira. 

Estamos ainda a importar aquillo que podor·iamos e rle
vreinntos de ha muito exportar om abunclnncia. 

Como explicar esse nosso at.razo? 
Tcrl'iLorio vnstissimo, com urna população dispersa e rara, 

insufl'ic.irmLc pm·n. eRtimulaJ' as grandes emulações o sugf,(cs
l.ionar as inir)int.ivns o ambicõos nobilHant.;s: popular;.iio in
rmll.a 11 nhandonnrla ú l'otina, sem conhocimcnl.o elos progresso;; 
vivi finarlorrs da moderna indust.r.ia agrícola, r. som elementos 
e J•er~lii'SOS p;n·n arl•1U i·ril-os: ~em rnel'Car.los proximos, 1JOlll 
incios faf'Pis rlr IYanspnrl.o pa1·n os eent.ros wnsumidores, eis, 
ent.re outros, os moi ivos de JJossa .inferiol'idade pl'ocluctiva, f]UO 
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i[,•. 1110d" al~lllil ,J,.,.,. '"·''' aii.J'il'''ida ;', Ílll:apa,id;llh: i11;;-"''ila 
dn I"'V" III';Jzil,•iJ'II, lllll~ IIIIÍI';IIiii'IIL" a fadoi'I:S ÍlldqlUIId,:III•:s 
tlu ~II:L \'IIIII.;Ldt.l • 

.1•:' Jlal.ut·al •Juu a uulll.iHuw;rw, pu1: >õUuuessivas I;'UL'a"tius 
d,·~sn. illclululleia t>I.'tll.lueLiYa, dus~a uat·mwia de: :wihiJ;.ões ê ~~~ 
t:sl.illllllu, •:~u quu l.nru ,ia;r.idu a nus~a [.>upular;ãu dos muupus u 
dos Sl'l'l.'jes, l.uulia-llio inouuladu vlt.Jius du lmpc:r~uvct•an~.a e clu 
ilcspl'''"''lltip:u.:ií.u clu mulliul'i:.t dt: sul.'lu, a l.al punl.o que auLo
I'ÍWII.t a JH:t:lia, tJUe su llit.J d{L uuJutuuuJmcttle, de: inadaplavel ás 
ux ige11eias da lliOtlcrim ut:iunl.a1;.ilo do lmbalhu ag-rico la. Seria, 
JilH'tllil, iH,iusl.11 quem llw ·~•mJ'crhsc esse diploma du lncapalli
tladu: os l.>allduit·aulus <JLIU des!Jravararn uul.t•'ora os sertões 
tle l\li11as, :-; . .l'aulu e Uuyaz puzc:ram ú JJt'ova a uapacldado do 
inic.iaLiva c Lle ·csJ'Ol'f,.\::1 dos nussO's patrícios ele ouLt·os l.empuci· 
e ainda hoje a csLoiua rcsisLcncla da população do no!'Lc, fJU~ 
lw:l.a uunLra a •~altull.idadu das sccuas; a lwt·oiua LeiiiüL'ieladu dos 
emigrantes ce;trcnscs, que se atirmn corajosoa á conquista du 
l.t'ttballto, no desüonltcüido interior ela Arnazonia, mostram u 
que ha de ttLJL'Ovcilavcl nessa energia elo p::>vo brazileiro, cle
posiL;wio l'iel das Lradiç\Õcs ele nossa ra((a, c que Li.!m vivido ao 
aJmndono, relegado ao ultimo plano das c::>goiLa((.ões do Estado. 

'GogiLat· do amanho 1·cmutneraelor tlessa tct'!'a; d.o' apt·o
Yeitamcnto raui:::>ual de suas riquezas; tia soluç:ão do::; PI'Oblo
ma.s cconomlüos que constituem !tojo, não mais progt·ammas 
apenas dlo escolas c Llc partidos, mas rumo e norte de vida 
para nauionaliclaclcs viris; cuidar dessa ra.Lé h-::>je abandonada u 
sempre inuomprehendida população proletal'ia do inLel'ior, ru
sislenLu c sofl'redora, que tem o f.ctichismor da terra cm que 
Hasucn c que clla j{L ajudou a elei'cndcr llOm seu sangue, loua
lizal-a, dar-lhe tcrms para trabalhar, ministrar-lhe ensiuo, 
facilitar-lhe meios de se U:dap Lar ús modernas necessidades 
da vida. agl'icol::t c indw.strial, suggerir .. lllC idéas novas, au
xiliai-a, amparai-a na luta constante contra •O•s elementos hos
tis que lhe atrophiam os mov•imentos de iniciativa e de am
bição, só iss:J, que constitue a summula de importantes deve
res do Estado Moderno, bastaria para jusbificar a creacão do 
Ministcrio da Agricultura, como departamento distincLo nor Go
verno da Republica. 

Ao lado desses pr.orblemas, que gyram cm redor do as
sumpto m\lgn:J para a vi~a de nossa. p.acionalidaelc1 nesta ~poca 
de expansiomsmo guerrell'o e conquistador, que e o de f.o•rta
lcccr o sentimento da Patria e a consciencia nacional, cuidan
do ele amparar, instruir e vig:Jrar a classe dispersa dos tra
balhado'I'es brazileiros, que vivem como estrangeiros em sua 
propria terra, outros continuam a se agitar, pedindo que delles 
se não descuidem os p:Jderes publicas. 

Si nos parece que é dever primordi[)-1 do Estado dar [).m
paro c protcccão aos trabalhadores nactonaes, nem por 1sso 
elcseon lwccmos a necessidade, que tem a União, ele cuidar per
sistentemente do relevante assumpto da immigracão e coloni
zacão estrangeira. 

«Povoar o paiz é enriquecei-o, disse ha pouco na Gamara 
um Lalcntoso representante de Minas, é proporcionar ás in-



duskins _e it ag'l'ilJulLut·n os llt·n~·os do qu0 prt•,·isum Pl1ra .sua 
explot·aeao e ueseuvolvimento. 
. ·!·'rospe~·nrn as twt;.ues que lllais lJ<doniznnJ I' mnio1· (JUJ'I<~utc 
Jlll_JUJt:;'J•al._ur!<~ estnboll•ef•lll». l'ar·n " Ill·n:~.il. esw•einlnwute, 
CUJO tet·r•JL9J'JO ell? gt·1~nde parte esl1í ainda pot' su povO<ll', esse 
problema 1J de vJtal mteresse . .Pum IIWSLt·ar· o qtnUJLo vale, 
co~o elemento de pJ·ogTesso ll!pa eonst.ante eoJ•t·ente itnmigra
Lpt·m, basta que volvamos a vtsl.a para o opulento Estado de 

::;_. Jlaulo que, si lem a maiot· das vm·Jms de sun Ot'l,!ntnt•nto des
LttJada no servieo da imtnig·.t·ncüc•. lent encoutt·arln nesta o 
maiot· eoopeJ•MloJ• ele sua gTandczn. actual. 

Pm:a uslt!s ~·~t·\·i.eos. b":ll enntu pura lltiLt·o, d.~ igu.al irn
po!'l.ancta, que emtsLttuern o aeet":n do ntLJ·i!Jni6jes ennl'u1·idns 
no Minisl.tlt'io da ,\g-rienlLill'a, n rulatn1· nün l't;;.;-nt<!:ll'IÍ Jlleios, 
nem negm·1i snu nssentimenl.o ús rCSJ•Celivas verl•a~ pudida~ 
na /H'Oposta. ,. n/ Jendiclas 1111 prOJW:Sit::ão ela Camat·n. E' cet·io 
que const.it,tw dunH· twsso, eomo de t.oeln JJt·nx·ilt•it·o pntt·iota, 
JH'OcuJ·m· diminuir, 011 p.:lo monos estancai', o>: unca1·g·os que, 
ele nnno pnra auno. vão ele mais a mnis pesando :;oiJt·e o '1'/lo
"oui'O :\'neinnnl: 111ns. pa1·a dimill!tiC' n desp•~zn :miJii1·.a. "I'11ZCL' 
desn.J•flal:ei'UI' o lenrd.Jr~•so espee/.t·o do r!uj'iuil. devon1o,; nhnn
donal· ,insLnnwnl.•• os Sl~t·Yiens qw• 111ai~ l!OIIt:OI't'enl /1111'11 n <lll
gltlenh• ela l'l!l"'ii.n, '-' /1111'11 a JII.'OSflPJ'iclade :,;e1·al do paiz ? E 
11gorn. qnnndn. gl'aca·> mes111u i111S /.,·uballws desse minist.cl'io, 
urna l'orte nnimn1;üo sn c,;Lende por todos o~ EsLnclos, ,; pn
tr·ioti!Jo sustar de repente e·qse nu,;pieiosn ()IJthnsinsmo de t.rn.
l•nlltn, pei11ndo o,; esl'ol'l;ns, inut.iliznndo os plnno~. •• desLJ·nindo 
os serviços ,iá iniciados ? 

Nii.o nos parece set· isso uma ac:<;.ãu meriLoria: l.nnl.o mais 
quanto, no culllputn S'<~1·al ela~ despezns publicas, é dos meno_res 
a parte clesl.inacla no J\linisLe1·io dn Ag1·icultura, pouw maJOr, 
sinão. igual. ao qunnlê• se d••sp•.•ncl(• com as eln~ses innetivas do 
paiz. , 

O total das verbas, constantes da. P)?OPO~icão da _Gamara, 
fixando a ciespeza com os serviços do Mmtster!O da Ag-rJcult.ura, 
Iudnsl;ria e Commercio,para o ex.ercicio ele· -L91~1, é de 
1.200 :000$. ouro, e 27.218:938$302, papel, excedendo, p_ort,ant9, 
cm 300:000$, ouro, e 2.00q :081$882, papel, o orçamento v1~ 
gente, em que era de DOO :000$, ouro! e 24.224 :856$1t20. 

Esse augmento deu-se nas segumtes verbas: 

1" Secectn1·i a do ]~staclo .. 
3." Serviço .de povoa-

mento, ouro ........ . 
3." Serviço rio povoa-

men/,o, papel ....... . 
5.• Jardim notanico ..... . 
8." Escolas de Aprendizes 

. A.rtifices .......... . 

1012 
!187:000$GOO 

300:000$000 

.\ ~189 :000$000 
364:920$000 

1.544:560$000 . 

Proposiçilo 
005: 180$000 

600:000$000 

lJ .132:080$000 
471:560$000 

1. 64:l :390$000 

" 
' "·~· 
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1:!." Dil·ot.JLoria de Meteoro-
lug·üt e AsLrouomia. . . 7 i i:!: IJ~O$Ot.Hl 8 i~: ·, 'tll$001! 

18." 8erv ioo de proLeecão 
tws indios e localiza
liãO de trabulhadore.~ 
Íuwionue:; . . . . . . . . . . . 1. 15'1 : :W0$000 2. 217 :800$000 

10." Ensino ugronomico... 4.:38!! :3H$000 5.iHi :OH$000 
21." Eventuaes........... :!00 :000$000 ::JOO :000$000 

J."oi a Labellu augmuntadu t:om avel'lm :!O- lusput:Luria da· 
l'ust:u, com a dotaoão de '1.200: li00-~000 . 

.Além du outt·a~ uuLol'iztH;úes, quu YÍIJL'alll du lei~ UllllUtts 
anLut·ioJ.·es, u vropusil.;ão, no at·L. li", u::;Labulut:l:l u sug·uinLe: 

«Para .uttender ao desenvolvimento do serviço du immi
t;'L'tWÜO e colonização, t:omprehundidos na verba ::l", poderá o 
Govel'UO abrir os erediLos· supplemenlare:; que l'orum. neues
~arios, a L,) a importuneia de :!00 :000$, ouro, 0 -i. o ou: 000$, 
papel.» 

· A Comrn issfio ele Finanoas do Senado, depois de meditado 
estudo so.bre as dit'ferentes vurbas da p roposiçfio, comparan
do-as corn as da proposta e da lei em vigor, procurou, t:orn as 
emenda& que ofl'erece, diminuir as despezas Jlas verbas sus
cep Livei s ele di mi _nu il;ão, sem que disso vt·ov i esse dosorgani
zaoão elos set·vir;os, e supprir· as faltas que surg·iram com a 
creação ele novos encarg:os affectos ao ministerio. 

Entre outras convém notar as seguintes: 
:l." - Se1'viço de Povoamento 

.Propoz sup prinür a autorização contida no al'L. li", por lhe 
pn:recer inconYeniente a existcncia de La! autorização em cauda 
orçamentaria, quando ria vül'lm especiÜI pal'a esse serviço. 
Propondo a suppressão dessa 'tutorização, não quiz a Commis
são privar o Governo elos meios ele continuar o seu plano ele ani
mação no povoamento elo nosso territorio, com a inlroclucr;ão e 
localiza~,;.ão de colonos estrangeiros. Para isso propõe o au
gmen to ele L 00 :000$, o mo, e 2. 000 :000$, papel, ú verba respe
ctiva. 

2" - Naveoação .,:tal1:ana 

AtLeudcndo ao alto alcane,} eommercial rjue tem o con
tracto, celebrado entre o Governo brazileiro c as sociedades do 
navegação italianas, para o estabelecimento c manutenoiio ele 
llll1tl. linha especial e exclusiva ele navegação a vapor enLre 
n ILnli:x e o Brnzil, a Commissão propõe que se autorize o Go
verno a abrir o credito necessario, que deve ser de I. 0!10 :000$, 
Jxrra eumprimen to ela clausula XTT, elo referido contracto. 

Quanto :ís demais emendas. que a CommisRão submettc ri 
consideraeão r.lo Senado, de rnoclo algum desorganiza os ser

. vic,os em andamento, ') nem perturbam ou impedem a renli-
~· 

' 'o 

' 



ANNAES DO SllNADO 

z:t~.::ir~ fi,. pi:IJiu pafJ•iul Íl.'"· "'''' 111.·,, lurl11s apuiamo~. de auiJ.uar, 
ampar;u· " ;.:·aJ·auf.il' a Ja,·uul'll, a iJJclusl.l'ia e u I!OIIlJJierdo, t]UfJ 
e'.l:lsl .. il.lwlll :1s l!inss,•s fll''"liH:IuJ·as l'fll' exr;nllnlJI:ia p, :;iio os f'a
dnJ'''" liasÍI'IIS di' f1.11.iU a l'ÍfJIJU~ll JliWÍOIIUf. 

MIJiln.~ das ulll"lldas ~~slfi.u du ;wc,)t•clu 1!0111 a JJl'OposLa do 
C:r~n•J·nn, ,. ,,,.n,:JJI'lllll sóJHunl.e, adiando o que 1\ adiavel, dimi
uuit· os I)IJea.J'g.,.,s ''U'' d" mab a mais t: de anno para anno, vão 
pesando sni.H·e u 'J.'IJ,:souL·o, eom g'l'<Wde pre,iu izo para aquelles 
·que tJ·aballiaJJI "eoneorJ·em eom u impo::Jlo para a dospeza geral 
da Na1.:.fiu . .J.:•, pois, a ContrJJis~i'lo r.Jc pat·eem· quo a proposição 
da GaHmm st·.ia appL'u\'ada eo1u Uti unwHclas rllte uJ'Jur·oco. · 

E1111'/lrlos ri JII'OJ•t.•siçriu rlrt. ( :r.wwru. 11, I !Iii, r/e .f !i l.:l. t/1/.IJ (i;ca. a 
tlr:sw1::.a rio Minislr'J'iu da. Artrir:nltl/.1'0., lndu.slrin t.! Com
'1/J.crr:io, Jllii'U. I ."ll.'J. lÍ. rrlt.C sr.: rc{r:I'C o ]JW'ccc·r S1/.)J1'a • 

. Vr·l'ha I"- ~eer·,·l :ti' ia tk .l!:sl.ado: 

:-;rtpprinJalu-su as palal•r·as « d1!:slueanJn-su rio l.oLal d1!::;l.a 
'vt!r!Ja a quar1Ua dn I:!.:IIOU$, ul.eo, ul.'í Jina.l » da p,roposi(!iio. 

O nmis eomo na pr·upo~l.a enJJI as dunmis JIJOtlil'ica~,;.õe::; da 
!Jl'upu:sic.fío da 6amara. 

Yt·r'ha :'1"- SüL'I'i(;o du Povoamento: 
S1~1.'Vj~~O tle itn rnig'l'UI)ÍÍ.O: 

J'a~:-;ag·en~ do exlcrhw, P)uvu-~u a (uur·n) .. 

Sorvil;u do colonizur;ii.o: 
i\l.a.f.er·iul n pessoal en1 cornrnissfío:·· 

Eleve-se a (papel) . o ••• o ••••• • •••••••••••• 

O mai~ eorno na proposta. 
Total da vel'lm (ouro) 700:000$ c (papel) o. 

Yer·ba 1"- Expa11siio J~conom ica: 
Sup[II'ÍIJia-:se u consignac.ão: 

J•ar·a o paga.rncnf.o no pair., ele., at.é final 
(IJapcJ ). . ............................. . 

'l'olal da ver·ba (Otlro) .•.••••••••••••••••• 

Vt~1·1Ja G"- Jardim Bot.anioo: 
Como na proposta. Tola! da verba ......•.• 

700:IIOU$0lJO 

u.ooo:ooo$ooo 

0.702:080$000 

300 : 000$001; 
500:000$000 

3M:020$000 

·' ·,.• '.; 

•' 
',.'' 

•' 

' 

,-'! 

. " .. \ 
' ·~·-



Verba· ti"- Set·vi•·n clt• insp•.!c•:ãu r.· dcl'esa 
agl'ieolas: ·-

I- Pessoal 

Dit•••elcll'ia (eoJnn na JH'npo~la) ...........• 
lllHJII~I:LUI'ia I I'OiliO na J11'0[10Slll) . , , . , , , , , , , , 
Dolognt.:ia 1111 AeJ·c· (como na proposln) ..... . 

TI- Jl atcrial 

Suh~Lil.nn-se w·lo s0g·uinle: 
Pu!Jiit~tW•ir•s d•1 •·clilac~. aJmuaJ·ios e> boleLins, 

f'll.l. (eomn na J1l'ní)o~la ·, ............. . 
Acqui~i!::iu, il'lll"J>OI'i<• •· cli.slribuição de 

planltl' ,, ;;em•!nlc·~. 1lOil1J)I.'Chendenelo o 
pagamento ri•• g·r·al.i J'icac.ões ao pessoal 
cxlt·aol'(l i nat·io <'111 pt·cgaelo nesse scrvir..o. 

Compra de Jllllll fazenda pal'a sementes se-
Icecinnacla~ ......................... . 

Pessoal da J'azr·nda cJ,. scnwnl••s, ·~onstanclo 
de• um agTonomo. com Y<'neimenlo ele 
.',:ROO$ dP. ord<'JJado ,, :.! :-íOO:fi ele ;.:·rati
l'icar..ão: um lJorleli'io, I :GOO$ de Órele
naeln r 800$ dr• ).!Tnlificar;i'io: 10 traba
IIJadOJ'f'~. com ~ala1·io mrnsnl ele 100$ 
eacla um, -·•·nrnpl'il rl<' anima('~. ulcn-
silin;; ,. <'Yf'llluar•s .................... . 

Alug·ucis cl•• •·.a~n~. ,.,, .. (eomo na pJ·opo~l.a). 
Diarins " rlnsjwzns ele lJ·ansporle clf' pessoal 

o malel'inl. rote. (••~mo na propo~t:t) .. 
Fisllaliza•:fio. en~ino " J)l'opa~anda ela cul

lut·a do trigo ro oul.ra~ previstas no de
CJ'elo n. 'i. \10!1. dro ti rle março de I. O tO: 

Vcncinwnto,; d<' dou.~ inspectores ·~ dousa,iu
clant•·~. de aecôrdo com o rcg·ulamcnto 
expedido pl'lo decrdo n. 0.::?.13. de 15 de 
dezembro do HH L .................. . 

Pas.~ag·pn;;, diarias c aJudas de cuslo dos mes-
mos funccionarios .................... . 

Arligos ele expediente .................... . 
Acquisiçã.o de machinas. etc. (como na pro

posta até 1.'1/l!, e substituindo-se o fi
nal- pPlo seguinte: « mane,io. conserva
c.fio ro concerto dessr material, compre
hendnnclo o pagamronto de l.rahalhadores 
e operarios que sr incumbirem ele taes 
scrvir:os: r para as drospe?.as com o en
saio da~ machinas a:;:-ricolas e experi
menlnrão de culturas de accórelo com o 
arL. 5's do regulamento citado ....... . 
Vai, IX: 

25!1 :::l00$000 
5:2 11 : .\l)l)$00() 

!tS :000$000 

100:000$000 

350:000$000 

:?5:000$000 

:25:000$000 
08:000$000 

.', 80 :000$000 

10:800$000 

H :100$000 
1:800$000 

100:000$000 
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Hl- lk/'usu lltfi'Íeula (rruc {iea SIJ'/1{/0 11) 

SerYil;u tk ••xLinet;ftn de gaf:.mlwlos, eLe. 
(llOlJJO ll:.t Pl'O[JO~La) . ,. , .. , ........... . 

Yt.•t'lta I:.!"- l.lit•eelnria ele l\loLeorologia 
AsLt·ouomi!.:a: 

P.:•:;,;;oal (t:utno na pt'O[Wsla) .............. . 
i\lalel'ial (t·.nmu ua proposta) ............. . 

Supprimint.lo-~e a :;ua-cuHsÍl:\llaeão-
« acquisit;.üu, eorwerlo, eLL\. ». • 

11- Eslaçúes meleoroluyú;as e 1ilwviouw
tt·icas 

Suppritua-se a sub-consigtttl(;-fí.o- «.Para a 
e.onsLt'llCI.)fín de um pavilllfío destinado á 
esLat;.fio mrd.eot•ologi•ca da eidaclo elo 
Campos, Estado do Itio c!B :ranei t.·o »
da proposta, c accrcsccnlc-sc: na sub
eonsignac.ão i'inal- «.Subvencão, ele.» 
c auxilio ao ]~sLáclo ele 1\Iinas Gel:'aes, na 
J'úrma elo m·L. 3G elo llegulr.menlo, sendo 
-pessoal 30 :3ü0$, material, 211:000$000 

'l'otal ela verba .................. . 

V crba ·.13"- Museu Nacional : 
r)e,;soal (enmo !la pl'oposla) .............. . 
1\falcr.ial (eomo na pt·oposla), :;uppriminelo-se 

as palavms: «inclusive a quantia ele 
300:000$, para a RubsLiLuição elo antigo 
mobiliario elo estabelecimento» c fi
canelo clolacla a sub-consignação- Obras 
ele conservação, ele. com '1 00:000$000 .. 

Total da verba ................... . 

100:000$000 

236;880$001) 
100:720$000 

'J12:~G0$000 

at:3: ·IOO$ooo 

221 : -1(18$118 

001.:808$118 

., 

'· -~ 
<' ' 

-' 
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SESSÃO lll\l 24 DI> IJEZJ>lllBHO DE 'l!J12 

y,.,.IJa I ::i"- ,\uxili"s :"1 ,\gi'ÍI'UIIUI'a e 
J nclusl1·ias: 

Su!Jsl.iLua-~1· no n. 11, auxilin~ diversos 
~a ~ub-consignar;.iio- Auxilio aos J~s
Lados, eLe., pelo seguinL(): 

Auxilio;; ao Lyccu de Al'I.Ps B Ol'l'i1:ios da 
Bal-.ia, .............................. . 

Ao InsLiLul.(t J'olyLeclmicu da Ballia ....... . 
A' Aeadern ia do c:omnwreio dn J'nt'llttll11ttwo. 
A' :Escola Bat·i'in de Suas~wna ...........•. 
A' Escola Agri1:ola d1~ t:oyana ............ . 
A's clua~ p1·irnci ras esenlas praLieas do ole-

r;Lrieidade P. dn Jflf:'':aniea que Sf'. I'Linda
t.•em pelos moldes norLfl-amerieanus. S(m-
do 20:000$ a cada uma ............. .. 

Ao Apeendizado Bufmo Brancliío, ela Cam-
]Jan1la ............................. . 

Asylo .I;'clla, no llio Grande do Sul ........ . 
Chacar·a da Coneei(;~n. Plll ~I i nas Geraus ... . 

O wais como na proposta. 

-
Yerba J G•- Serviço ele Informações e 

Divulgar,.ão: 
Na ruhrirm - « malcl'ial »- r:onsiguaciío -

Para aequisi~'iio rlc livl'ns, eLe.- t'edi
.ia-se eomo na pi.'nposi,)iio da Carnara, 
elevando-se a suh-consi:;naçiio -.Para 
acqmsJçao, eneadcrimçi'io, eLe., a ....... . 
c a ~Impressões c publi~ar.,ões, eLe., a. 

'l'o La! da verba. . ................. . 

Vt~l'lm Hl" -:J~n~iuo 1\gt·ouomico: 

19 

Gl I : IHI0$000 
20:000$00!) 
JU:OOO:j\000 
J0:000$00ll 
19:000$000 

·Í o: 000$000 

10:000$000 
J0:000$000 
10:000$000 

'100:000$000 
56 :000$0'00 

252:800$000 

1:omo na Pl'oposiçiio da Canl:li'H, a,:ei'IJSIJ('/Üando-se ú ru
bJ•iea 1nrtlc1'htl o scguinLil: « u mnis a noec•ssaria par·a a lli.'Caf:.i'in 
no eampo ele DemonsL!'ação ele l'rlacalrybn. de uma eseola pra
tien, de aecôrdo r:om o disposto no arl.. 51,3 rio clecreLo 
n. 8. 3:Ul, desde que o ]i;sLudo {fo Rio Grande do Norte eoncorra 
com a quautia ele 50:000$ cm duas prcsLaçõcs annuaes. 

Verba 2'1"- EvcnLuaes: 
Como 11a propos La . ...................... . 200:000$000 . 



Art. 2.0 Supprima-sc a lellra c c substitua-se a lctlra (}, 
pelo seguinte:. 

« d) a a!Jrir o credito t•spocial ele '1. OitO :000$ pam cum·
priuwnlo lia IJlau.•nJ'Jn Xll do eonlraoln \'Pilo ~.:om as compa
nhias italianas« Navi!-!·a~ione Geur!t'ai•• llaliana », «Ln Vcloec », 
« Lloyd llaliano » ·~ « ll.alia », pa1·a a manuleu(;.tto de Ullla Iiul!a 
especial e exclusiva de naYcc;·a•·üo a vapot· entre a ILalia c o 
Brazil. » • • 

Art. · f>." Substitua-se pelo seguinte: 
«Continuam em vigor as aulorizar.)õcs conLidas nas leltras 

{, (1, I, U e a do at·L. 72 cln lei n. 2. 5H, de 4 de janeiro 
de 101:2 c bom assim o disposto no al'L. 90 da referida lei.) 

• 
ArL. ü." Supprüna-se. 

\.L I)O"" .• 1 r .. . . ~u ppl'lma-se. 

O nrt. i" ~ubsliLua-se pelo seguinte: 
« Art. J!'il!a o Poder Exrcu ti v o auloriutdo a promove e 

a annullaeiio elo eontmdo ccl clll'acln com Cal' los C. da Costa 
\Yigg c Tm.iano S. Viriato ele Meclcil·os ou, p:wa o fim de 
asscgurm· a liyr·c coneui'!'C'ncia na industr.ia siderurgica, a 
estcncleJ• a todas as f•mpreza,; qt,w ol'i;anizarem, para os fins 
da lei n. :2. ft0(i, de ti de jm~il'o dn 19U, os pl'cmios, fa
voJ•cs " vantagens constantes elo decreto n. 8.570, ele 22 de 
fcvcJ·r.iro dr Hll'l, c do at·L. 71 ela lei n. 2.35G, de 31 de 
clczcmbl'O clu :l910. » 

Sala ela~ Commi>;st'ks. :!<1 de cl()r.cmhro de lO I 2.- F'. Gly
cm·,:o, Pt·csickllle in Lcl'ino. -Bnenn de PnhNI., Relator.- 'l'a
·va1'e.s de L!JI'a,- Prnncisco Sâ.- U1·úano Sa·nlo.s.- A. A.zc
l'Cdo. 

PROPOSlÇ.:\.0 ]),\ CAl\lAilA DOS DEPUTADOS N. 195, DE 1912, A QUI>: 
Sll REFERl~ O PAltECml SUPRA 

O Congr•~sso NnCJional resolve: 
Art.. 1." O Presidente da llrpublica ,; nul.m·izado :i dcs

pendeJ• pelas l'Cparticõ<'s ~uhorclinada~ ao Ministcrio da Agri-. 
cu !tum, Industria " Commrrc.io, no cxcreicio ele I 013, a quantia 
de L~~OO:ooo:;;, om·o, c :27.218:038$302, papel, com os ser
viços cspcci l'icados nas seguintes verbas: 

I 

) 

·' 
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SESSÃO El\1 2-1 DI" DEZEMBRO DE I 0 J 2 2:1 

J. Sec1·etaria de Estado. Ele
vada a 24:000$ a sub
consigTJar;ão para t•e pt·e
senlac.fio elo ~I inislro; 
UUg"IIJelllllda dL• 30; ÜÜÜ$ 
pum o paga111cnlo do 
eoJJ~ultoJ· jurídico c seu 
auxiliaJ·, de~ aecurdo 
com n at·L 8-1, da lei 
n. ::!.!3-'t.i, ele ·'t ele .ia
ncirct de ·J 012. e rcdu
:dcla d(~ ::l-1 :!tOO$. sendo: 
1lt :!tOO$ no titulo« Pes
soal», su!J-consignuvão 
« ConsuiLoJ.' '.l.'echnico », 
e 20:000$ no L i Lu I o 
« Malel'ial », eonsigna
ção « Pa m o Scrv iço 
de Reg·islro Gcnealo
gico. rlc. », deslacan
do-s•~ do Lotai clesln 
vet·hn nt•; n quunl.ia de 
1.2:0011$ p n r a png·a
nwJ!ln r\n ;,:;J·nl.il'ir~ia~.fio 
add ieional ele :lO o/o ao 
a,inrhllll•• de pol't•:dJ·n e a 
eada um doR r'ineo Pon
l.imJo~ c quat1·o cor
reio;; da Sec·rctaria ele 
Estado ........•..... 

2. Pessoal conlmctado . .... 
3. Se1"o'ico rio Povoamento. • 

Reduzida ele 3GO: 000$. 
sendo: GO :000$ na eon
signaçfi.o « i\Jal.crial », 
do I.Hulo II « Hospeda
ria de Tmmigranl.e.~ »; 
1. 00 :000$ na consigna
ção « TJ·an;;poi'Les- no 
inlcriol', ele.», do titu
lo TIT « Sel'viço de im
migraçfi.o »: e 200 :000$ 
na consignação « 1\fal.e
rial e pessoal cm com
missiio », do titulo rv, 
« S S r v i ç o de coloni-
naçao :t> •••••••••••••• 

4. l!I:JJpans1io EconomJca . ... 
5. Jard1:m Botam:co. Para 

20 jardineiros, sendo 
um de 1' classe com o 

Ouro l:'upcl 

. .......... . ............ 

G00:000$000 
500:000$000 

995:180$000 
250:000$000 

4.-132:080$000 
360 :000$000 



A~NAES DO SENADO 

salario mensal do 2ri0$, 
qual.J'O dn 2" clns~r euu1 
o sala1·io mensal ele 
JHO$ n :I G de :i" cla~::;r. 
()0111 o salario mensal 
rln ·I !:í0$-:18 :ü<IO$:para 
50 trabalhadores a 120$ 
mensnes a cada um-. 
72 :000$; para a sub
consig·naçfío « Dim·ias 
do pessoal, etc. », in
c~u indo-se o P. a g· n.-, 
mcnLo de um daclylo
gTapho cm comm issão· 
;í. !';~r.iío ele 300$ mcn
saus u '200$ de uma sô 
vez paru :f'm·clalilcnlo dn 
um por·teieo-l3 :SOO$; 
para a suiJ-consignn
~' fi o « Acquisiçúes c 
co11Servaeão elo inslru
men tos, eloe., ao: 000$; 
pa1·a a sub-consi:;na
r.,fio « Oh,irelos dn ex
pediente, r•uhlicações 
se i en Lil'ieas, e di l. a e s, 
IJLe.», :Jfí:OOO$; e au
;;nwnlada de 20 :000$ 
11a sub-consigna!,'ão 
« 'J'mnsporte dn \ >essoal 
o material, el.c., para 
aequ isição IJ custeio rlc 
um eaminlJfio auto-
movei » ............. . 

(i. Sun.>·i(".l de J'nspecçiio e 
])e{csa. Arwicolas. llc
d u z i ri a de :305:000$, 
sendo: .\5:000$ na sub
consignru.:-ã.o « Pnbl ica
f.'·Ões drJ eclitaes, ele. ~' 
dn r~onsig·naçfi.o ((. Dire
etoria e Tnspeelorias »; 
100:000$ na suh-eonsi
gna(;fi.o « Aerp:Jisiçfio de 

m a c h i n a s, <!LC. » da 
mesma consignac.ão: e 
1 GO :000$ na snb-con
Rignal.;üo « D i a ,. i a. s, 
passag·ens. td.e.» da eon
signar;fio «Delegacia no 
:Acre». 

Ouro 

•• 
•• 

Pnpul 

' "71 : tí00$000 

' 
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SESS/i.O EM' 21t DE DllZEMDRO DE HH2 

Na sulJ-c o n s i g n a o ã o 
« Acf]uisi(\ão, Lranspor
le o rJ isf.ribuição, etc.» 
ria eonsignar;ão- «Di
r o c Lo J.' i a e InspncLo-
1' i as » n·ccroseonLe-se 

. 'in-('ine: inclusivo r•; is 
20:000$ para a So
ciedade Nacional do 
Agricultura, pela ma
nu Lençfio de serviço da 
mesma natureza. 

Substituída a sub-consi
gnação ·- « J<'iseal.iza
t;fio, ensino e pJ•opa
ganda, etc. », pela se
guinte: 

« Fisc::llização, omdno o 
propaganda da eultura 
do t r i g o e ou t r as 
previstas no decreto 
n. 7. flOrJ, de 'l7 de 
marr;o de '101.0. » 

Voneimontos de dous in
sPectores e dous aju
dantes, de accllrdo com 
o regulamento expe
dido pelo decreto nu
mero 0.2:1.3, ele Jfi do 
dezembro do '10-Jt ..... 

Passagens, diarias 0 a.iu- • 
das de custo dos mes
mos :funccionario;; .... 

Artigos de expedien Lo' ••• 

Na sub-c o n s i g na ç ii. o 
« .-\cquisic.ão de ma
chirnns, etc.», em vez 
de concerto f'l. conseJ•
vaçiio desse material. 
etc., diga-se: 

M a n o .i o, conscrvn~\ão e 
conee1·Lo desse niate
rin.l, comprehenclendo 
o pagamento rio f:rnba
lhn.dnres e op()rar·ios 
qnr se incumbiJ'()Jll do 
taf'l$ sol'vic.os: e pam ns 
despczas com o ()nsaio 
c]() machinas ngl'icolas 

·Ouro 

r, o : sori~ooo 

1 ,, : "00~000 
t:S00$0110 

23 

Papel 

ri7:000!j;OOO 
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e experimenLaçüo do 
culturas de a c c ô l' do 
com o m·l. 58 elo regu-
lamento ci Lado ...... . 

7. Posto Zootechnico Fe
deral. li:levacla a. r(•is 
100:000$ a suL-con
sig·na~fío « Feitor·os, ris
caos, gTrat·das. scr,·en
tes de labomlDI'io. ele.» 
incluindo-se o paga
nwnlo do pessoal elas 
estaeúes zooleehnicas 
ambulaul.es, de confot·
midad(~ com o clect'elo 
n. 0.:?17, cl•' JS de cle
zembr·o c](• 1 !H 1; e l'C
cluz.icla a 'JO :000$ a sub
c·ons.igna~fío « Alimen
ta<:fío, rormgcns, de. ». 
Diarias ,. clespezas- ele 
transportr ele pessoal c 
material; aequisiefío de 
I ivr·os, revistas e .ior
na .. ~s: PncadPl·n::u;i:íes e 
iprpr·es;;ões: nl'Ligos de 
oxp0rlif'nln ,. fl••sprzas 
.impr•!vistns ......... . 
,, o : 000:);000. 

R c d u z i c1 n de ~o :000$, 
sendo: I O :OOO$"na sub
consignaçfío « Alimen- ' 
lação, rorl'agcns, elfJ. » 
c 10:000$ na sub-con
signac;ão « D i a r i as c 
dcsp0zas clf' transporte, 
etc.», da consignação 
« 1\fnlel'ial » ......•... 

R. E se ola ti" :'lp1·cndi:.cs AJ'
li[ices. Heclu z i da de 
:?8 :000$ a sub-consi
~,:naçfío « Despezas elo 
i nstallaçfín f' aclapl.açii.o 
dr ••sc·ola,;. ele.~. da 
consig-nnc;i'ín «i\latcrial» 

!l. Sf'roiço Q,•olou'ir:o e M'i
/11}1'1/louil:o. 11oduzida 
de :.?0: 000$ na consi
g·na(;iin « ~laLOJ•inl ~: ... 

1 O, .!nulo Com/111}/'r:iol "hwta 
r/t} COI'I'eclnl"t-~~'·, ...•... 

Ollro 

o • • • • o • o o o • • 

,. 

100;000*000 

o ' • • o • o o • o o • 

O O O O O o O I O t O t 

I'npel 

2 •. I G7 : SOOiJ;OOO 

1.1i1!1:3!l0$000 

31,3 :G00$00•) 

1.01i:372$000 
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11. Di1'ecloria de Estatistica. 

12. Di·rectoria de .lle/!}OJ'Olo
aia e !lslrono1rda. Ele
vada a sulJ-consig;nar;iío 
« Ji: x p e cJ i o 11 1. e, 1 u z 
aequ i~içiio de livros, 
ele.» a nn :OOO$: e au
gnwnlarJn n su-eonsi-

1 :~. 

gnac;iio « Cu~teio du5 
osta~.Des nwleorolo:;;-i
cn;;, ele.» ele ·10 :000$, 
supprimindo-;;1' n. sub
c o n si g na e ií o « r a 1· a 
eonstrucçiio di'· um pa
vilhão deslinaclo ú es
tação mel.eoi'Ologica ele 
Campos. :!0:0110$000 . 
Acqu is ir; ii o, r: o n e e J'l. o, 
instn.llar;iio de instl·u
mcJllos, cus L o i o da 
of'J'icina, prquenos rc
pal·os no .:•d ifieio. tl'a
lJal 11 os ;::eocJ~·n am i c: os e 
O ll(Wf'SSai'ÍO para. O 
s c I' v i r;. n cm g- CJ I' a I, 
100;000$000 . 

.Para n IJenclrr :ís IWCCR
sidadPs ÍlllJII'O\'isl.a;;, in
elusive dial'ia,;; n• ras
sagens dn p e;; soa I,• 
quando f<'i1·a da repar-
1. i 0 ii: o, fl'ansporle dp 
mal.e!'inl e o pagamento 
do pesson 1 exi.I'UOI'cl ina
rio, e contrar:tndn, rríis 
110:000$000. 

AtJXilin ao Estado elo Mi
nas, na fôrma elo ar
l.ig:o :3G dn regulamento: 

pessoal, :30:360$: ma
Lel.'ial, Z!r :000$, total 
54:360$000 ......... . 

Jfusf'u NaC'ional. .Rodu
údn dr• ·I 00 :000$ na 
s11 h-cons ignn(:iio « Ohrns 
dü eon;;ei'Yaçiio 0 oul.rus, 
etc. » do li tu ln «Ma-
1 rl'i!ll ». cru o pnssnr:'í. a 

Ouro Papel 

o O o t I I I I I 1 I I 1.238:982$500 

• 

• • • o • • o • o o • • 872 :H0$000 
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Let· a seguinte reda
coão: 

Obras ele eonset•var·.ão o 
mi tms; reparos o· lim
ve:m rJo eelii'icio elo Mu
seu o suas depenclcn
e.ias; acquisição c con
eO!·Lo ele vitriries, ·ar
mados c outros mo
veis, sondo 200 :000$ 
para a sulJstituioão do 
antigo mobiliario do 
esLabclecimento, r é i s 
300:000$000. ' ...... . 

1/r. Escola de ill'ina.s, •....... 
Hi. An:rdUos lÍ A(J?'·icultum e 

tis Inllustr'ia.s. Augmen-
taela ele 170 :000$, sen
do: :100:000$ ele auxilio 
ao Lyceu .cJe Artes c 
OfJ'i cios ela Bahia, para 
concluir a reconstrn
cção elo seu eclii'icio; 
GO: 000$ ele auxilio ao 
Instituto Polytechnico 
ela Bahia, afim de man
ter seu gabinete de his
toria natural; c_20 :000$ 
ele auxilio ii. Academia 
de Commercio ele Per
nambuco, mantida pela 
Associação dos Empre
gados do Commercio .. 

ncduzida de 150:000$, 
sendo: 20 :000$ pela 
eliminaoão do auxilio 
ii. Es·cola ·de Commer
eio do Externato Aqui
no: ·JO:OOO:j; pela eli
mina(;iio da subvenção 
no Posto Experimental 
ele Avicultura cm l)in
clamon hangaba, Estado 
de S. Paulo: 20:000$ 
na sull-coni;ignaçlí.o 
« At1xilios aos agricul
tol'es. ele. », da ·consi
gnn(;.ã.o « Auxil i os cl i-· 
versos »; c ·I 00 :000$ 
na sub-consignar;.ií.o 

Úlll'() 

. .......... . 
o • • • • • • • • o •• 

O O O I o I O o O o o O 

~.Pnpel 

80/r :S08$H8 
-187: (i()-I$GS·i 
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« Premios ele animação 
:1 pecuarin, ele. », da 
nJesma eousiguar;ilo. 

Na sul.l-eousigna(;.fí.o « Au
xil i os aos Estados, ús 
munidpal idades, ele. » 
acc!'escente-se: inclu
sive 20 :000$ para a 
Escola Barão de Suas
suma, m a n ti d a pelo 
Syndi•cato Agl.'icola de 
de Gamelleira, Ama
ragy, Bonito e Escada, 
e 1 O :O O O !li para a Es
cola At;ricola de 
Goyana, em Pernam-

. buco. 
Destacada ·· do toLa! ela 

vm·ba a q u a n t i a de 
20 :DOO$ para subven
l;fio ú. Camara de Com
mercio Inter.nacional do 
Bra:dl e de 1,0:000$ 
para auxilio . ús duas 
primeiras escolas pra
ticas de electricidade c 
de mecanica que se 
fundarem pelos molde~ 
norle-amüricanos, sen
do 20:000$ a cada ~.ma. 

Accrescente-se no titulo • 
H, consignação « Au
x.ilios aos Estados, etc.» 
d e p o i s das palavras 
«Escolas pJ·al,ieas de 
agl'icultura, a c c r e s
cenle-se: e profissio-
n aes ............... . 

Serl!ir;o de Jn(or1naçües 
e D'ivulaar;tio. ·Substi
tuída a consignal)ão
« Pam acquisi,_,ão dü li
VI'OS, ele. :t>, pela se
guinte: 

Para acquisi
~~ão, en cn
dernaçfí.o, e 
expedi(;.ão dn 
1 • • lVI'OS C OU-
tras publi-
cações ...• , GO :OOO$ 

Ou.ro 

• 

i.OOG:000$000 
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18. 

ANN,\ES llD SBNADO 

Impressões e 
publicações, 
comprohen
dencfo o Bo
letim do !\1 i-
nislül·in .. . . 3G :000$ 

ArLigo;; de ex
pediunte, in
clusive ma
eh i nas de 
c;; c•sei'•!YI'I', -1 :000$ 

Subs li L ui çiio 
do pessoal, 
diarias, pas
sagens, a .i u
das de custo 
c despczas 
miudas e 
imprevistas, 
inelusivo 
fi :OOO!J; pa
m g1•a l.ifi
fieal;(in~ no 
d irN•.ln ,. do 
Se' I'\' iPr1 du
ran L• ,.. n nx
el·ciein. nos 
te1·mos do 
arL. GR du 
regulamento 
de 1.:1 de 
a g os L o de 
1911, acqu i
sir,.fín e con
seryar,.fí.o de 
moYr.i;; . . . . 10:0001Jl 

1 :lO : OOO~Jl 

Sen·ü~o de Felerinaria 
incfu indo-se nma in
speel.oJ•in no Paran:í). 
RPduzida de íl :800$, 
s e n d o : 36 :800$ na 
consignação «Artigos 
de expediente, etc.» e 
35 :000$ na consignação 
« Dcspezas de L r a n-
sporlc. etc.» ......... . 

Se1'V1:r;o de Protecçlio aos 
hulios e Localizaçao de 

Ouro 

I O o o o I I I I • O o 

I O o 1 O O I • o O O I 

Pwpel 

102:800$000 

1.866:ü20$01Jü 
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'1'1'aúalharlores Na c i o
·rwes, (Inclui ndo-so 
1.1111 c~.•nl r·u <l.~l'kola no 
Estado da .Pai·alrylJa elo 
Norlu, nos I ermo~ elos 
cloerelos Dti. 8.037 o 
S,\17:3, de a:;o5Lo c se
tomlH'O ele -,DI L cor
rondo a clcspcxa pela ft" 
consignação rio titulo TI 
ela verba 18"), Desta
cada a q u a n L i a rle 
GO :000$ ela sub-consi
gnaciio « Pal'a rlespezas 
imprevistas rJ e Y o n
tuaos », sendo: :3i3 :000$ 
clestiuaclos ;'i missão sa
lesiana para a funcla
cí'ío rli! novas povoa
r:.l)es i n d i :; r n a s em 
l\Iallo Grosso, rJ JG :000$ 
par·a eustcio ele um 
campo elA dernonstr·a(;.ão 
c a1wedizagPm agrí
cola fundado pelo ::;o
vemo claquellr• E;;larlo, 
tí. m a e g e m do rio 
Cuyab;i, 

Transferida do L i Lu 1 o 
«Pessoal », con~ig·na-
r,õe;; « Povoar,õrs incli-. 
genas » c « C e n t r o s 
Age i cola;;» par·a o ti
tulo «:li a ter· i a I» a 
quantia dr 1:38:000$, 
reclig·incln-sP rsle l.i
Lu I o pe I a s o g u i n t e 
fôrma: 

co'n s i:;na-
()ÕCS : 

«Para ob.ie
,iectos de 
expeclienLc, 
etc.» -co-
mo na pro
po~ la .. , .. 

« Pm·a asseio 
elo erlificio, 
ele.» -co-

!r) :000$ 

20 

Ouro Pnpel 

• 
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mo na pro
posta ..... 

«Ao ilOl'Lci
ro, auxilio, 
eLe. » -•CO-
JJIO na Pl'O
posta ..... 

ANNAES DO <illl'A!JO 

Ouro 

6:000$ 

60U$ 
« l'ara occor

l'Cl' a cl es
pe<:a:; eorn 
a~ inspe
ctorias, cle
marcaç,ií.o 
de terras, 
ab'erf.Ul'a 
ele e a m i
nhos, pa
gamento do 
pessoal ex
traorclina
rio de que 
traf.am os· 
arLs. 60 c 
7!1 do re
gulamento, 
1' 1' a,nqu-ia 
telcgraph.i
ea, ·diarias, 
a.i udas de 
custo, pas
sagens e 
tran-spor
tes, inclu
sive de in
dios e tra
balhadores 
nacionaes » G:JO: 600$ 

(n·cspC'zas 
com as ex
P edi1;ões 
para a pa
c il'icacão 
de tribus 
indígenas c 
com a dis
tribui cão, 
aos indios, 
ele roupas, 
ferramen
tas, ut.ensi-

l"'npei 
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SESS.{O El\1 2-í ln DEZEl\lBilO DE l!J1.2. 

Jio.~ u nu
frus i.JJ'in
r.l c s, a I i
menta, me
di,:amenlos 
u o muis 
CJ u e l'ur· ne
.ccssario, de 
uccórdo 
eom o rc
gu Iam cn Lo» 

<~ UIJJ:as, eus
L e i o, con
seL·va'~~fí.o e 
descnvol
v i ·me n Lo 
elas povoa
ções indi
g·enas orca
das p c I o 
decreto nu
mor·o 8.!M1, 
de 30 de 
agosto de 
Hi I I » .... 

«Obras, eu s
I. e i o, con
sel'vnçiio c 
desonvol
v .i •m e n 1. o 
dos Centros 
A;;r i coJ·as 
. er·eados pc
los decre
tos 8. 037, 
8.073 e nu
mero 9.712, 
de 30. ele 
de a;;osto, 
J;, de se
Lembro u 
J .\ d c a;;os
to elo J.0:12» 

« Para ·clespc
~::ls impro
v·istas c 
cvon tuaes » 

~UU:OOO$ 

300:000$ 

• 

700:000$ 

JOO :000$ 

Total (ma.Le- . 
ria!) . .. . . . 1. 853 :200$ 

Ulll'U 

• 
• 

31 



ANNAJ>::; IJO fmNADO 

~17olnl (pes-
··oal \ ''l' 1. • "00"' :St .•••••••• oJll.-.tp 

Hl. E11si11n ..!tJI'O/I.omicn. Au
g·m(•nlnda dr ?fiO :000$ 
pa J'a a~ clr•s pezas r·,•
sullanles do contracto 
celellmdo '"'m n Dr. V. 
~'. Cookn pal'a o ''sla
bell'cimcnto dn cam
PM di' dl'lll011StJ·;wiio, 
5Cg'U 11 rl O O ]WOCCSSO d () 
h1VOUJ'a sl•eC"a, na Uir
ma do arl. 7?, letlra c, 
da !Pi ". :! • !J-1\. de '' 
de .innrdrn df' 101?: c 
ele 120 :LlOO$ p n 1' a o 
custeio de Lres nstaeões 
sericicolas. 

Creada mnb UlllU fn7.cn
cla modelo de eriar,.ii.o, 
no munieipio de Ca
xias. no Estado do illa
mn!Jiio. scm augmcnlo 
de dcspeza. correndo 
esta pela verba :[!1• • 

. ugnH•n ta ela dn li: 000$ a 
.,ub-consignn,:iin «Escola 

cln M;Tieullurn annexa 
ao Po;;to ZoolPeh.nico 
.'E'edr•r·a I 1'111 Pinheiro», 
para dous r:onservado-

. insrwclol'cs ele alu
mnos: e dr <H :SOO$ a 
sulJ~consig·naçiio « Es
colas :\f,:•clias ou Theo
rico- Praticas da Bahia 
c do Rio G mnde elo 
Sul. rlc. », sendo 1·éis 
33: li O O$ pa1·a qun Lro 
IC'nt,:s. :?l :li O O 'ii para 
q u a L r o proem·adoJ•cs 
repcLiclores. G :000$ pa 
ra dous conscrvadore 
insrwclorcs dr alumno 
c :3 : ôO O$ p a r a cl o u s 
continuos. Reunidas ;i 
suh-consignaçiio « Pa
ra dc·~pczas ele inslal
lnçiio, etc.». as ou Lras 
clun s « Para uma esta-

O til' O 

. . . . . . . . . . . . 
Pnpcl 

~. 2.17:400$000 
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•;iiu •'X/Il'l'illWillal do 
canna de ussucat· eUJ 
PernamlJuco » c « Para 
um apt•r.ndir.ar.Ju agri
colu no Maran!Jiio », en
globando-se •.•rn uma 
só a:s quantia~ corre-· 
sponclente~ :h; LreR na 
im po rt.an c ia lotai de 
3. 580: i I I $0011. 11cdu-
7.ida ele 118 ::!00$. :sen
do: i8 :000 na consi
guur;iio « Eseolas pra
ticas ele Agricultum, 
ele.» ( lcttl'a F impor
lancia cOI't'esponclente 
a duu~ eswlas) e J'•jis 
.íQ :200$ na consigna
~·ÜO « :\ p I' e 11 c! i z a· d os 
Agrícolas, etc.» (let
tra C irnportaucia tor
r ·~ s p o n c! e n L c a um 
aprendizado) ....... . 

20. inspector/a de Pesca: 
(Decreto'n. !l.üi2. de 11 de 

julho .dr. HH2) 

I- J>J,SSSO.\J. ll.l 1:'\SPJ,~'ORJA 

:1 insp1•etor . . . . . . 18:000$. 
5 chefes de gabi-

nete ........ . 
i perito de bal'cos 

c a p par e 1 h os 
do pesca ..... 

'1 chefe de escri-
ptorio ...... . 

1 socrr>lario .... . 
t 1" officinl ..... . 
2 2"' officiaes .... . 
3 3"' officiaes ... . 
2 dact.ylogJ•aphos .. 
1 dr.sen h ist.a pho-

lographo .... 
5 auxiliares de la-

boratorio .... 
1 J)Ol'(CÍT'O ••.••• , 
1 corrnin ....... . 
:1 scrven Les ..... . 

Vol. IX 

GO:OOO$ 

12 :000.) 

12:000$ 
i:200$ 
8:<100$ 

12:000$ 
ll ;.100$ 
-·"OO!l; I • - '! 

G:OOO$ 

21 ;000$ 
4:800$ 
2 ;.'JOO$ 
5:1t00$ 

a a 

(I III'{) 

... " . ' ..... . 5.7tt5:!Hi$000 

• 



ANNAES DO SENADO 

lT- Pm;ss<.HL ll.IS EST.IÇUES 

('l'rcs usta(.'.úes) 

:J clicfes de esta:.. 
C}llO ••••••••• 

ü professores ( 1" 
anno) ...... . 

3 insLrucLores de 
naLac.ão e :;y-
mna~ Lica ... . 

:1 altuoxarifes ... . 
:J eseri plumrios .. 
i\laeh inislas, pra-

t i c a n t e s, 
guardas ele 
pesca e ser-
vente::; ...... . 

~1 :üOO$ 

~1;ü00$ 

!) :000$ 
l:!:üOO$ 
10:800$ 

~I. ;000$ 
-----"'"'! 

!li- PESSOAL JJOS NAVIOS 

(Para um navio) 

·.1 eommandante .. . 
:1 immcdiato .... . 
:1. piloto ........ . 
J mestre ....... . 
:L meclko ....... . 
1 1" macllinisla ... • 
1 2" mae.hinisla .. . 
1 ])raticantc .... . 
1 dispenseiro ... . 
1 carpinlci ro .... . 
1 cozinheiro .... . 
1 tail'eiro ....... . 
Fo:;uistas e mari-

nheiros ..... . 

IV - MA'l'ElUAL 

Dcspczas de 
i n s t.allaoão, 
inclusive a 
compra de 
um navio 
de pesca 
com lodos 
os appare
lhos e so-

8:.\00$ 
7::200$ 
5;~00$ 
.\.;800$ 
7:200$ 
ü;OOO$ 
.\.:800$ 
3:000$' . 
1;800$ 
1:800$ 
'1:200$ 

. '1:200$ 

H:.\.00$ 

Oure> 

• o • • • • • • o • o • 

............. 

Pupel 

. . 
156;ü00$000 

67:200$000· 

r 
I 
h ,, 
f 
\' 

r ,· 
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SESSÃO EM 24 DE DEZEl\LBflO DE 1912 

JJI·csalentes 
·ll eces~a !'i o s 
e a acqui
sir;ilo de 
lanchas e 
e mlJ arca
t;ões miudas 

Custeio da in
spectoria e 
das os tu
çõcs, inclu
s i v c alu
gueis de ca
sa, publica
o õ c s, im
p r e s s õ c iS, 
a·e quis i 1;. ão 
de I i v r o s, 
I'evistas c 
j o r 11 a c s, 
passag<lns, 
transportes, 
diarias e 
e ajudas de 
custo . · ..... 

Cusl.eio e 
~011Siel'VU.-: 

t;ão do na
vi o, lanchas 
c mais em
barcações da 
i 11 s p c eLo ria 
c das csta
cõos . o •• o • 

21. Eventuaes ... 

:3GO :000$ 

200:000$ 

• 

233:000$ 

• o • • o • • • 

0111'0 

• 
• 

783:000$000 

• o • • o • • • • o • • 

3ã 

1.200:li00$000 

300:000$000 

AeL. 2." E' ·o .Prc~iclcntc da Republica autorizado: 

a) a nbri r ao l\Iinistet·io da At:;'l'icultum, InilusLI'ia c Com
JJJcrdo o credito de :35 :000$ PUI'a occor•J•er :ís dcspeazs com a 
rcpl'cscnf.n(!ão do Bt·nzil •llO Cong-t·csso de Defesa Agricola a 
1·cunir-se cm JH.l3 na RcpulJlica do Uruguny; 

ú) a installar no município de Bam·1í ou enr outro que· 
se.ia mais convcnicnto a .Povon~\iiO Indígena ct·cadn no Estado 
de S. Paulo pelo dcet·oto n. 8.011, do 30 de agosto de '1011, 
som augmcnlo de dcspcza; 

c) a abr.it' creditas até a inrpo!'tnncia de i 50:000$ para 
pagamento das subvenç1jcs estabelecidas pelo decreto n. 7.000, 
de 17 de março de 101 O, 0111, beneficio da cultura do trigo, do 

-
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cacaueiJ•o, da oliYE>ira do HPilf'fllll'll P riP ouln1s rmllurns novas .. 
conl'or·mc a lei n. 2.0-10, de 31 de elcr.cmbro do 1908; 

d) a conceder a subvenção de 20:000$ ao Posto Zootc-
chnico Municipal de Pclotas; · 

1!) a auxiliar com a quanlia de 300:000$ a construcção do 
noYo ediJ'ir~io do Lyceu elo Arlrs c Ol'l'i<Jios elo Rio ele Janeit·o, 
sob a <Jonclição ele passm· o cdil'icio ti propriedade da União no 
caso do dissolução ela Sociedade Propagadora elas Bellas Artes, 
ou si fôr desviado dos :fins a cru c se desti.na. · 

A1·t. 3." O pagamento do pessoal das estações metcorolo
gicas c pluviometricas ela Directoria de Meteorologia e Astro
nomia poder:.í. ser l'eilo mediante vales postaes ou rcgi.~trados 
com valor, servindo de documento ele dcspcr.a do l'únccionario 
que receber adc'antamentos para tal l'im os recibos certifi
cados do Correio por onde se prove a remessa do dinheiro. 

Art. "·" Continúa em vigor o ct·edito aberto pelo decreto 
n. 8. !tfi2, de '.2i de der.cmbro de 191 O, pam a trans:fercncia do 
Obset·vatorio Na·cional para local mais conveniente, podendo 
ser Lambem applicado ti. acquisição de instrumentos, appa
rclhos e mobiliario para a insta Ilação do novo observatorio. 

Art. 5." Continuam cm vigor as auto1·izar;.ões eontidas· nas 
lettras /, h, q c s. do art. i'.2 ela lei n, 2.54-1, ele -í de janeiro 
ele 1912; e bem assim o disposto nos a-rts. Si e DO da refe
rida lei. 

Art. Q.• .Para attender ao desc.nvolvimen to do Serviço d;J 
Immigração e Colonização comprehendiclos na· verba 3• po
derá o Governo abrir os creditas supplementarcs que· for·em 
neces;;arios até ú importancia de '.200 :000$, out•o, c L 000:000$, 
papel. 

Art. i."· Contin,'!a em vigor no corrente exercicio a dis
posição do art. 83 da lei n. 2.5H,' de ft de .ianeiro de 1012. 

Art. 8." Na vigencia da pr'esentc lei os laboratorios, campos 
de experiencia c ma.is serviços da- Delegacia Agricola do Mi
nistcrio no Tcrritol'io do Acre, com todos os bens ·da mesma 
delegacia, inclusive moveis e semoventes, ficarão a cargo ela 
Supcrintendencia da -Defesa ela Borracha, por cu.ios creclitos 
serão· custeados os ·serviços ela dita delegacia que o Governo 
;julgar convenient.c manter . 

.Paragrapho unico. Os bens acima indicados deverão. ser 
invenlat·iaclos na fórma do decreto n. 8. 8!10, ele -ll ele agosto 
ele -LOU, correndo lambem por· conta elos creditas da Defesa 
ela Borracha as despezas ·com o respectivo inventario. ·· 
· Art. 9." Na vigencia da presente lei e na falta ele' funccio

narios de fazenda que possam desempenhar os serviços ele qw~ 
.trata o art. Jlft do regulamento anncxo ao dec~elo n. 9. 521, 
de. -17 de abril de 1012, :fica o Governo autorizado a aclmiltil' 
auxiliares, em commissão, cm Jogar dos alludidos fusccionarios, 
até . o numero maximo de 1 O: sendo-lhes arbitradas gratifi
cações mensaes ele accôrdo com as respectivas aptidões e com 
os· trabalhos que tiverem de executar, não excedendo, porém, 
aos vencimentos elos z•• officiaes. 
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Art. 10. Na confecoão das tabcllas explicativas do orça
mento da Agricultura, Industria c Commercio, para 1914, o 
Governo especificarú quanto possível as consignações para 
ma.teJ·ial das verbas 4.', ü", n. 2; 12", n. 2; tí", n. 2; 18•, 
n . 2, c 'L 9". 

A1·t. I J • Rcvog·am-se as disposições em contrario. 
Gamara dos Deputados, 10 de dezembro de ·1012. -Sab·ino 

Barroso .IU.'tliot•, Presidente.- Antonio Simeão dos Santos Leal, 
:l" Sccl'elaJ•io,- Raul de M oraes Veia a, 2" Secretario.- A im
pt·imir. 

N. 538- 1912 

No intuito .de harmonizar os varios dispositivos do pro
jecto relativo ús accumular;õe;; re1Úuneradas, a Com missão· de 
Redacção oi'Jerece a seguinte: 

Redac(:rlo final da Pl'Opos·içrio da C amam dos Deputados, n. 73, 
de 18!J6, de acr:ônlo com as C'm.endas do Senado acceitas 
JJ01' aquella Casa do Cmt{ti'esso, determinando qu.e os o((i
c'iae,ç do E:re1·cito t: da ;bwuula, no c:J:erC'icio de mandatos 
]JO]lUlUI't!S, 1/lÍO JlOr/1!/'IÍO iJCCU'IIWletl' Vtmcimento aly·um rni.
l'itm•. 

O Congresso Nacional decreta: 
>( AJ•L. L" A aeceil.a(:ão de emprego, commissão, cargo ou 

funcoão pu bliea remurH:J•ada por· pat·Le de funccionario civil 
ou militar.·, aposentado, reformado, Jubilado ou em disponi
bilidade, impol'ta na perda de todas as vantagens decorrentes 
da aposentadoria, reforma. ,iubila(ião ou disponibili'dade. A esses 
1'un~ci0nar·ios são eq.u~p:~r~d?;; os que rece'bem pensão, a qual-· 

9 1 ,·fj~1 / 
(JUCl tulo, dOS COfJ.e lo erae~ ,~ ._. f r 

>ara.., 10 umco. Exceptuam-se os mandatos electivos, ,..,.i! ' ' 
entendendo-se, porém, que acruelles que os exercem, perdem V ' 
as vantagens. da inaetividade: si o mandato fur de Presidente 
ou Vice-Pl'esidente da Republica, durante o quadriennio; si fõr 
Senador ou Deputado Federal, durante as sessões legislativas; 
si fôr estadual ou municipal, dumnte o exercieio effectivo. · 

Art. 2." Todo aquelle que, civil ou militar, occupa funcções 
publicas perde-as excl'cendo qual!lJ.lCr outro emprego, cargo, 
ou commissão remunerada .• ''7 / · 

§ 1." Tratando-se de commrssões electivas, profissionac.:;, 
technicas ou scienti:ficas, a acccitacão implica apenas a perdn 
elo exercício e dos vencimentos integraes emquan:to durarem 
as mesmas commissões, observado· quanto :\s electivas o dis
posto no paragrapho unico do art. 1•. 

§ 2." Não se compr'ehendem nas disposições deste artigo e 
§ 1• as commissões que o funccional'io civil ou militar exercer 
em conscquencia do proprio cargo, posto ou patente, caso em 
que perder·ií s6mentc a gratificação do mesmo cargo, posto ou 
patente, para perceber, juntamente· ,com o ordenado ou soldo, 



38 ANNi\ES DO SENADO 

a gratificação que por lei lho. ·couber no exerci cio da nova 
:funccão. 

Art.. 3.• Revogam-se as disposições cm contrario, 
Sala das Commissõcs, 2~ de de?.embro de Hl12.- ll'al(1oerlo 

'Leal. - OUveira Valladão. 
Fica sobro a mesa para ser discutida na sessão seguinte 

"depois de ·publicada no D·iar-io do Conaresso. 

N. 539-1912 

Foram presentes ao estudo da Commissão de Poderes 127 
authenticas da eleição a crue se procedeu a 19 do novembro 
do corrente anno, rto Estado da Parahyba do Norte, para pre
'enchimenlo da vaga existente na representação desse Estado, 
pela renuncia do Sr. Dr. Castro Pinto. 

Limitou-se a Commissão a fazer um exame muito. ligeiro 
'das auLhenticas submeWdas ao. sou estudo, por ter vcri:ficado 
que a votação rccahiu cm um sú candidato. 
· Houve um telegramma do protesto assignado pelo lJa
eharel Ale ides Balthar, mas niío tendo . sido o protestante 
candidato, nem procur•aclor· do quem o houvesse sido, a Com
missão deixou de tomar conhecimento clelle, nos termos elo 
Regimento. . . . 

O resu!Lado apurado na Secretaria desta Camar·a dá ao 
Sr. Dr. Epiiacio da Silva. Pessoa 10.931 votos e 7 a diversos, 
pelo que a Commissão é de parecer: 

1 ", qne se,iam approvadas as ·eleições realizadas a 19 de 
novembro elo coi·rente anno no Estado da Parahyba do. Norte: 

2", que sc,ja proclamado c reconhecido Senador pelo mesmo 
Estado o Sr. Dr. E~1itncio da Silva. Pessoa. 

Sala das Com missões, 2/j tte dezembro de 1912.- Tavares 
'rle L1/1'a, Presidente c Relator. -Raymundo de llliranda. -,Lu.i.z 
:Vianna. - Wal(redo Leal. -Oliveira ValladrJo. -Bernardo 
Monteú•o.- Ribeiro de BrUto.- A imprimir. , 

E' novamente lid_o, apoiado e, por ter preencllido o triduo 
regimental, vnc a imprimir o projecto do Senado n. 82, de 1912, 
determinando que os cargos de dimctorcs do Thesouro c de 
procurador geral da Fazenda serão providos cffectivamentc 
o dando outraR providencias. · 

São novamente lidas, postas cm discussão c, sem debate,. 
approvadas ns redacr;.ões finaes do projecto do Senado. n . .1.7, 
de 1912, que autoriza a concessão. de oito mezes de Jiceriça, 
com vencimentos, ao bacharel .Eduardo Studart, ,iuiz federal 
no Cear:í, feita de accôrdo com a emenda da Gamara; e da 
ememla elo Senado tl proposição ela Gamara n. 25, de 1912, 
que fixa a forca naval para o exercício de 1913. 

O Sr. Raymundo ·de Miranda 'precisa rectificar enganos 
·commotticlos por clouR orgãos da imprensa nas noticias ela 
votação elo proJecto relativo ás \lCcumulaQões remunera,cta:s., 

• 
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., 
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j1 Noite e a Ga:eta de Not,i.cias, relacionando os votos contra
rios ú emenda da Gamara· dos Deputados, ajustaram a cada 
nome o cargo ou funeoão publica de cada Senador c o orador 
foi relacionado como lente cm disponibilidade. 

Houve engano. Effectivamentc foi lente dos gymnasios 
de Penedo c Macció, mas ha mais de trcs annos foi ~xoncrado 
a pedido e hoje a· uni,cn funccão publica que exerce é o man
dato legislativo. 

Votou ,contra a emenda da Gamara por motivo.s de ordem 
constiLucional, que fundamentou detidamente c não por in-
teresse pessoal. , 

O Sr. Franciséo Glycerio ( •) -Sr. Presidente, ·não dese
.iava incommodar o meu nobre amigo, Senador por Pinuhy, 

, ainda cm feliz convalescenca ... 
O Sn. PIRES FEmüsmA- Mas promptu para responder a 

V. Ex. , , 
0 Sn. FRANCISCO GLYCERTO-, .. tratando ele negocias elo 

seu querido Estado. 
O Sn. PIRES FERREIRA -E que me trouxeram aqui, mesmo 

donete. 
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO-Mas recebi dos meus amigos 

naquella região um telegramma que me obriga a chamar para 
elle a attcnção do Senado. Eis o tclcgramma: 

• «Realizada perante mesas legaes eleição Amarante, 12 
outubro, fomos eleitos, reconhecidos e diplomados Conselho 
Municipal apurador. Governo Estado prelcxtanclo recurso ille
galmente interposto sem formalidades sciencia 1)residente Con
selho, annulou eleição •nomeando intcntlente commissão exe
cutiva local exercer attribuiç(1ó:lS intendentes conselheiros cu.ios 
mandatos ainda não expiraram, mandaodo fazer nova eleição 
firmado lei estadual 6ôô deste, ferindo assim nossos direitos 

, garantidos Constituil;.ões Federal c Estadual, reconhecendo au
tonomia município. Ameaca de policiaes ordem governador 
sermos impedidos tomar posse cargos fomos unicos eleitos 
requeremos habeas-cm•pus ,juiz federal que concedeu ,iulganclo 
incon>ltitucional acto governador baseado lei invocada n. GGG 
garantindo-nos posse 1 de ,janeiro marcada lei organica mu
nicípios, governistas propalam de ordem governador não re
speitar . habeas-eor1ms federal tendo .iá aqui para este fim 
muitos soldados e cangaceiros armados rifles esperando mais 
forca policial embarcou hoje Therezina, destino esta cidade 
com mandada tenente Augusto Nunes; pedimos providenc-iar 
al'bitrariedadc governo Estado. ,Saude.- João Ribl!1:ro Gon
çalves Filho, intendente.- Anton?;o SoiJ?•al Jnm:o1•, vi ce-inten
dente.- Demosthenes R?: beiro Gonçalves._;, Amm•ico Vm·issimo 
de Ca.~tro.- .João Gonçalves Villar1:nho.- F1•ancisco Antonio 
Cfotta Silva.- A1•don Armindo lifom•a.- Francisco Cesario al
buque?'quc, conselheiros municipacs. » 

• 
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Do nosso collega o Sr. Dr. Ribeiro Gon(;nlves recebi ainda 
o seguinte telegrammn: 

« Governaclo1· I' inuhy accõrclo lei estadual infringente Con
stitui!)ão Estado Republica nnnullou eleição municipal Ama
rante nomeando intendente cm commissão exercet· funcr..ões 
Qonselho'atl; nova eleição. Nossos amig·os eleilos intendentes e 
ver·eadores l'emctteram V. Ex. documentos necessarlos fun
damento habeas-co1·pus .. Dese,iam requeira 'l~ribunal Federal.· 
Documentps segu i1·am reg·istmdos, chegarão a h i amanhã. Peou 
confiante satisfaça ;íquelles amigos conseguindo l!abeas
corpus. ~ 

Sr. Presidente, não vonl10 censurar o presidente do Pi
auhy, prlos .factos n·arrados nos telegrammas a cu,ia leitura 
acabo ele procecl•'l', embora nelles encontre materia bastante 
pat·a Vl~rbet·ar a aceiTo do govet·no claquclle Estado; venho 
apenas me PI'evalecel' clelles pura aconselllar aos meus amigos
que, quando subi t•cm ao J10dcr, niío Lenllam igual conclucta. 

Attcncla o nobt•e SenadO!' pelo Piaully para o alcance poli.
tico das minhas palav!'as. Eu, daqui, estou aconselhando aos 
meus amigos, twstc momento perseguidos. a maxima resignaeão, 
e pat·a que não saialll· do l.et·t·eno legal. Por este caminho elles 
muito breve subirão no poder, e é meu desejo que, uma vez 
ltí chegando, ellcs não commeLLam faltas semelhantes nem 
violcncias como as que estamos Vr\rberando. 

Que differenç.a entre a conducta do Partido Conse1·vador 
no Estado do Rio de .Janeiro cnmparada 'com a do Partido Re
publicano Conset·vador do Estado do Piauhy ! 

No Piauhy procede-se a uma eleição, os candidatos· da 
opposiç,ão são eleitos, e. apôs a eleir;ão, são escurracados para 
CJlH' não possam tomar· posse dos seus cargos. 

Supponha-se, Sr ... .PJ•csidente, quo de fac[o os opposicio
nistas niio Lenham vencido, JJonscguindo uma victoria eleitoral 
completa; mas a vet•dadc ,;, e o nobre Senador não poder;í 
eontestar, que· nenhum doti membros da minoria conseguiu 
tomar assento no Conselho 2\lunicipal do Amarante ! 

Isto quer di7.el', 81·. Presidente, que a polit.ica elo . .Piauhy 
1! a politica do a['['ocllo, do extermínio. em contraposição <Í 
politica seguida no visinho Estado do Rio de Janeiro, onde, 
que1· o chefe do partido, quer· o "digno·· govemaclor do Estado 
:fluminense aconselham e se empenham em que os votos das 
minorias munir-ipaes se.iam devidamente respeitados. 

Não se limitm·am a isso: declal'aram que se não resigna
riam ·com o procedimento dr sous amigos nos municípios em 
eontrario a· essas imtrucç,jes, exigiram solemnemente o cum
primento dessas instrueçües com um empenho de honra, em 
favo!' ela vcrdadf' eleitoral. . 

No Piauhy ,; o contrario. Um pob1·e município que con
;;;r;g-ue :fa1.er uma eleicão é espoliado dos seus direitos. 

O nobre Senador que actualment.r sr tem constituído pa
ladino da liberdade offendida pelos barbaras aconteciment08 
elo Cearíl. • • -

~. 
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O SR. Pnms FrmHr~m" -E niLO mudo uma linha. 
O SR. FHANCrsco GL Ycrmru- ... eleve assistir com tris

teza, com pL·orunclo desgosto ás scenas degL·adantes que se 
passam no seu Estado. atlcslaclo a uma lamentavel situação 
de violencias. 

Em vez de condemuar e verbe1·ar a conducla das autori
dades do Piauhy, cu prefiro fundar-me nestes factos para 
aconselhm· aos meus amigos que se lembrem delles quando 
subiJ.•cm ao poder, par·a que clles não se r·cpilam, c ni:ío venham 
provoc::u.· as mesmas censuras e protestos. 

Espet·o que o nobre Senador pelo Piauhy ha de ser o pri
meiro a co.ncorr·er para que a liberdade eleitoral se estabeleça 
de um modo inequivor-o no seu Estado, para que a propria 
dignidade senatorial ele S. Ex. saia mesa, antes com o seu 
prcsLig·io augmentaclo, ele modo que os costumes republicano;: 
possam aul'erit· ela sua acr;ão, sempre severa e energica, as van
tagens decorrentes da pratica do nosso regimen. 

S. Ex. deve ler· o maior· inter·esse nisso. Senador ha cerca 
de 20 annos, ha mais do que isso. membro do Congresso Na
c_ional, desde a Constituinte, S. Ex. collocar-sc-hia em uma 
posição de suj)eriot· destaque e de grande utilidade para a 
llc·publica recusando a sua responsabilidade a actos como estes. 

E' bem rn·ovavel que elles possam traduzir lambem a ex
pr·essão exager·ada daquelles que expediram o;; ·despachos que 
I i, mas ao nobre Senador· corre o dever, creio cu, de proceder 
n uma averiguar..ão summaria, porém tanto quanto passivei 
P-xacla, afim de dizer· aos seus amigos a ver·cladc, com o me;;n,,) 
desassombr·o e com a mesma impareialidade com que eu estou 
j)r·ocedendo, apczar· de que a situação elos nossos amigos é 
diamctr·almente opposla: os amigos íle S. Ex. estão no poder 
e os meus na opposir.ãw, · so'ffrendo pewiguições não legiti-
madas pelas leis. • 

Era o que cu Unha a dizer. 

O Sr. Pires Ferreira J!Omeça extranhando não tivesse a 
M0sa lhe eonccdido a palavra em primeiro Jogar, qua.ndo na 
VP.spera inter·r·ompem o seu discurso por se ter exgotado a 
hora do expediente. 

Vendo o Sr. Glycer•io o preterir, suppoz que S. Ex. viesse 
annunr"iar um novo assassinato do padre Lopes: entretanto, ve 
CJue S. Ex. vem apenas acanselhat· os seus amigos do Piauhy, 
quando ::;ubirem ao gm·crno, que a,iam cm materia eleitoral 
de modo contrario ao que estão procedendo os amigos do 
orador. 

DeseJa que os amigos de S. Ex., que foram velhos amigos 
do orador, procedam do modo pOJ' que os actuaes adeptos do 
Partido Republicano Conservador estão agindo na direcção elo 
Estado. 

Histor·ia, em seguida, o orador as suas relações de amizade 
com os Ribeiros. de Amarante, desde o tempo do Imperio ató 
o actual momento, cm que se vê em opposiçílo a elles desde 
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o dia cm que apresentaram um militar-salvador para o seu 
Estado. Da h i data o despr·estigio dessa familia cm Amarante, 
tendo até sido forçados a organizar mesas eletioracs cm casa 
para tentar eleioões, o que motivou o acto do governador an
nullando todo o pleito ó marcando nova cleioúo para i!:i de 
janeiro proximo. · 

Para assistir ·a esse pleito convida o orador o seu illustrc 
amigo representante de S. Paulo, que assim ficará na con
vicoão de quo no Estado do orn:dor se fazem eleicões de facto. 

Respondendo a um aparte, diz o orador que os Ribeiros 
tinham outr'ora prestigio em Amarante porque os mpigos do 
governo votavam com elles a recommendação do .Partrdo Con
servador; mas depois que se alliaram aos salvadores não era 
coherente que os prestigiassem os amigos do governo. 

· Refere-se ao systema que se vae pondo em execução nos 
Estados do Norte, de desprestigiarem as autoridades, com o fim 
de ·se aboletarem no governo. Foi contra esse habito que o 
orador protestou, aconselhando ao Dr. Miguel Rosa que désse 
toda a liberdade eleitoral aos seus concidadãos, deixando que 
vencesse quem tivesse, de facto, força eleitoral, mas que júmai~ 
permitisse que desprestigiassem o seu governo. 

E termina, promcttendo publicar um telegramma que es-: 
clarccerá ao representante de S. .Paulo qual a verdacleira 
situação dos seus amigos no .Piauhy, c requerendo urgcnciJ. 
para ser discutido immediatamcnte o parecer da Commissiio 
de Poderes, relativo :\ eleição senatorial da Parahyba. 

Consultado, a Senado concede a urgencia requerida. 

O Sr. Pirés Ferreira-Peço a palavra para uma cxp!i-. 
caçúo. 

O Sr. Presidente-- Tem a palaw:·a o Sr. Senador Pire~ 
Ferreira. 

•• 
O Sr. Pires Ferreira- Sr. Presidente, requeri urgencia 

para a discussão do parecer sobre as eleições senatoriacs reali
zadas na Parahyba do Norte, porque não vi no recinto nenhum 
dos representantes daquellc Estado. Como agora noto a pre
sen~~a do nosso illustrc collcga mbnselhor \Valfrcdo Leal, re
queiro a retirada do meu requerimento, certo de ,que S. Ex. 
apresentará um outro no mesmo .sentido. 

O SR. A. AzEREDO -Não é necessarlo. 
O Sn. PrnEs FERREIHA-Si S. Ex. acceita o meu requc

. requerimento .. 
O SR. WAT.Frmno J .. EAT.- Acceito. 
O SR. PrnEs FllRRE!M....:... Entretanto, cu não podia deixar 

de ter para com S. Ex. esse acto de gentilc7.a, 

O· Sr. Presidente- Antes de V. Ex. requerer essa ur
gencia, .iii o Sr. Senador Cunha Pedrosa tinha pedido a pa
lavra para esse f.im. 

' 
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Está cm discussão o requerimento de urgcncia, do Sr. Se-
nador Pires Ferreira. · 

ET.EIÇÃO DE UM SENADOR PELA PARAHYBA 

Discussão unicn do parecer n: 530, de 1.0•12, da Comrdissão 
de Poderes, opinando que sejam approvadas as eleir;ões a que 
so procedeu no Estado da Pnrnhybn cm 10 de· novembro, 
excepto as que menciona c que seja reconhecido c proclamado 
Senador da Republica pelo mesmo Estado o Dr. Epitacio da 
Silva Jlessoa. · 

· O Sr. Francisco Glycerio comcca dizendo não ser sua in
ten(;ão embaracar de qualquer maneira o ingresso do illustre 
parlamentat· que acaba de ser eleito Senador pela Parahybn 
do Norte nesta casa. Sabe mesmo, de sciencia propria, tanto 
quanto é possível, que S. Ex. 1'oi eleito sem contes tacão c sE>m 
concurrencia. 

1\fas o que· é certo ú que o Senado antecipa a verificacão 
desta eleição, ncccitanclo como documento authentico para essa 
funcção constitucional um telegramma que não é o diploma ele 
que trata a lei. 

Respondendo a um aparte do Sr. Cunha Pedrosa, diz ser 
indifferente que ·o telegramma tenha sido assignado pela ,i unta. 
O que r:! certo é que a lei se. refere a dipl'oma expedido pel1.1. 
junta e accrcscenta que esse diploma r:! a certidão, a cópia 
authenticn da. neta ela apuração. Excusado é, pois,. procm·at• 
sopitar a verdade desse processo. 

· O que é verdade, entretanto, é que o Senn.do se está ante
cipando sem necessidade. Por isso se oppõe .a que o Senado 
vote hoje o reconhecimento do Sr. Epitacio Péssoa. · 

Não nega, antes a'ffirma que ha ~iJferentcs precedentes, 
estando ahi a declar·ação que rJeve satisfazer a ancia dos Srs. Se
nadors. 

O Sn. A. AzEREDO aparteia dizendo C!Ue é essa a verdade, 
mas rí a primeira vez que o orador reclama. 

O orador, replicando, diz que está :fallando, que dá o seu 
voto sem que is.to constitua um precedente que o obrigue a 
repetil-o em uma occasião em que o Senado não se encontre, 
como actualmente, de posse da verdade eleitoral havida no 
Estado da Parahyba. 

Jlocl:emos nos encontrar com um fa!Cto em que a eleição 
não tivesse corrido regularmente, livremente, ilomo aconteceu 
agora na. Parahyba, s~gundo informações. que tem, o que .tor
naria talvez necessnrJO que um ou mais Senadores se sen
tissem obrigados a negar o seu assentimento. Portanto, o valo 
que vne dar. favoravel ao parecer da Commissão .. não consl,iLue 
para o orador precedente obrigatorio, pois. podemos nos en
contrar com um· ou outro :facto eleitoral que solicite n nossa 
:ll.teh{lfí.o c uma conducta di:f:ferente. 

Não ú fórma regular n expedição de um diploma por tc
]egrnmmn, para que sobre elle se dê o acto constitucional da 
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veri1'i!!ttr_lã.o de poderes, nem havia mesmo moLivo nenhum paro. 
tanta pressa no caso occurrente. Está bem certo que o nobrt! 
Senador- digamos assim- pela Parahyba nenhum interesse 
tenha em tomar assento nas ullimas homs da sessão legis
lativa. Em J•ela~\ÜO ao facto que se discute, estü convencidis
simo da eleição ·livJ•e e verdadeira elo Sr. Epitacio Pessoa. 
Não esconde mesmo que tenha o maior prazer de que entre 
os Senadores tome assento o notavel pat·lamentnr que é S. Ex., 
orador ele nota, .iut·i;;consullo, homem eminente e cheio de ser
vieos publicas. 

Nfío occulta o seu desejo de vel-o entre os Senadores, mas 
o Senado, t•rd'ledindo bem, ver·:í que o orador tem razão, de
-clar·ando que esse I' acto não deve constituir precedeu te obri
galol.'io. 

O Sr. Tavares de Lyra começa dizendo que as palavras do 
honmclo Senador por S. Paulo, seu illustrc amigo, o Sr. ge
neral Fl'ancisr:o Glycerio, envolvem de facto uma censura tí 
Cornmissão de Poderes e especialmente ao seu humilde Re
lator, o qual neste momento dil'igo a palavra ao Senado. 

Não ha duvida que .a lei exige que o diploma, isto é, a 
c{•pia geral ela apumção ela oleição seja enviada ao Senado 
par·a que torne conlreeimento da clei(:.ão: entretanto, a lei não 
diz C[tw essa c '•pia não J)O;;sa ser Pm clet.erminaclos casos l.rans
miUirla pnr· tPiegramma. 

A Cormni~;;iio t.em Pm suas -mão::;. o telegramrna da ,i unta 
apuradora da Pnr·ahyba, assignado pela unaniniiclacle della e 
corn as firmas elos signatar·ios reconhecidas. Ainda mais, a 
cxigenein da lei, no ponto ele vista regimental, só tem um 
alcance: o de clislinguir as posições flo contestante e elo con
teslaclo para o efl'eilo ,,de ser ou não ,'1pplicaclo o dispositivo 
legal que manda proeecler {t nova eleição quando se verifieam 
CCl'los e determinados casos. Pc!ra disto, o diploma não tem 
outro qualquer alcance. 

Na elei~\ftO de que se trata sô houve um candidato vqtado, 
o Sr. Dr. Epitacio da Silva Pesspa. Os votos avulsos-não ex
cedem ele sete, e o cidadão que maior numero ele votos obteve 
reuniu apenas seis. 

Accresce a eircumstancia de· que esse cidadão immediata
mente votado com sei;; votos, emquanto o seu contendor havia 
obtido H. mil c lanlos, esttl nesta capital; é o Sr. Dr .. João 
Machado. 

Nestas cosdições, estando nós no fim de sessão, faltando 
apenas seis dias par·n o encerramento dos trabalhos do Con
gresso; entendeu a Commissiio, ele accôrclo com os precedentes 
e sem feJ•ir a lei, que podia, mais elo que isto, que era do seu 
dever lavrar quanto antes este parecer, ele maneira a não ficar 
o candidato diplomado com o seu reconhecimento suspessu 
durante cinco mezes. 

Eis a mziio por que a Commissão de Poderes lavrou o seu 
parecer com tal urgencia ' 
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Encct•t'lHla a discussfLO, siiu appt'u\·adas a~ seguinlcs cOl!·
clusõe~ elo parecer: 

i o, que sejam appr·ovada:;; as eleicõcs pt•occdidas a Hl de 
novemlJt'O do eoncnte anno no Estado da Parahyba; 

2", que seja reconhecido e proclamado Senador ela llepu
hlicu pelo Estado ela Parallyba o Exmo. Sr. Dt·. Epilacio da 

· Siln:t Pessoa. 
O Sr. Presidente- O Senado al!aba ele r•cconltecer c cu 

pr·oclamo Senador ela Hepublica pelo Estado da Parahyba e 
Sr. Dt·. EJJilat:io da Silva Pessoa. . 

O Sr. Cunha Pedrosa- Achando-se, Sr. Presidente, na 
ante-sala o cidadão que acaba dtl ser reconihecido c proclamado 
Senador pela Pat·ahylJa, rogo a V. Ex. nomeal' a Commissão 
que tem ele inlt·ocluzir S. Ex. uo t·ecinto, al'im de prestar o 
comJH'Omisso consli tueional e tomar assento. 

O Sr. Presidente- Nomeio para constitui rem a Com missão 
que tem de introduzir S. Ex. no recinto, afim ele prestar o 
compr·omisso constitticio:nal e tomar assento•. 

O Sr. Presidente- Nomeio para constiLuirem a Commissão 
CJUe tmn de in traduzir S. Ex. no recinto os Srs. Cunl1a Pedrosa, 
Her•cilio Luz e Al1'r·cclo Ellis. . 

. (E' introduzido no recinto, 1n·esta. o cmnp1·o-m•isso const'itlt
cional e torna assento o S1~. Ep'itacio Pessoa.) 

O Sr. Tavares de Lyra (pela o1·dem) - Requei•ro a V. Ex. 
Sr. Presidente, que se digne consultar o Senado se concede 
urgencia pam que. sem prcjuizo da votação elos orçamentos, 
·que figurem na ordem do dia, sejam discutidos e votados na 
sessão de hoje os projectos que regulam o pagamento de pessoal 
extranho ao J'uncciona'lismo publi.c.o e•o que regula o paga
mento de proprios nacionaes.occ:upados por l'unccionarios pu-
blicas. · 

.Consultado, o Senado approva o re.qucrimcnto ele urgcncia. 
· O Sr. Pires Ferreira (pela o1•dem) -Requeiro a V. Ex., 

Sr. Presidcmte, que consulte o ·S'enaclo si concede urgcncia, 
sem prejuízo elo ot·camento que vae ser discutido e votado 
para que as emendas ao on;.amcnto da despeza sejam discutidas 
c votadas ai•nda na sessão de hoje. 

O Sr. A. Azeredo (pela ordem)- ~1'. Presidente, venho 
pedir ao nobre Senador para retirar o seu requerimento ou 
então solicitar do Senado que vote ·contra ·elle. 

As emendas ainda não estão nublicaclas c são innumoms. 
A Commissãq ele Finanças tem trabalhado consideravclme•ntr.. 
:nesse assumpto, que não pódc ser discutido e votado de re
pente. Elias são muitas c· precisam elo estudo dos Srs. Senadores. 

O Sr. Pires Ferreira (pela oJ•i.Aem)- St·. Pr•esideni.P, r·c
quciro a retirada do meu requerimento, declarando .que não 
se devem votar projectos sem os ter estudado c discutido se
riamente. 

. . 

• 
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ORDEM: DO DIA 

Votacão em 3• discussão da proposicão da Gamara dos 
Deputados n: 100, de 1'912, fixando a despe:.:a do l\linisterio da 
Guerra para exer.eicio de 1013. 

São sueeessivamente approvadas as segui:u.tes 

EMENDAS 

Ao ar·Ligo unieo- ResLabeleca-sc a verba 10" da proposta 
-Classes Inactivas -:na impol'Lancia de 0.152:572$. deveudo 
ser eliminada do oroamento da Fazenda,~ 

« 8"- Soldo e gratifieacão de 'ofi'iciacs- Restabeleça-se 
a verba da pJ:oposta do Governo, supprimidas as palavras
gratifieacões vor· servioos cspeciaes extraordinarios- c01~rendo 
·por conta da verba a diaria de -1$ acis aspirantes e os acldicio
naes de 20 % e 25 % aos oi'fieiaes das guarnições do Amazonas, 
·Partí, Matto Gl'osso e Territorio elo Acre. · 

« Supprima-se a lettra F elo § 1°, » 
«Eleve-se a 25.000 homens o c:ffecLi-vo do· Exercito, con

si!;'nando-se nas l'espectivas rubricas, a verba necessaria a 
mais 4.000 pracas de pret.> · 

Approvada esta emenda augmente-se na verba: 
n• -•Soldos, ctapàs e gratificações de 1.lracas 

do pret ............ , ...... , ... r; •••••••••• 
Sendo soldos c gratificações ............... . 
Etapas ........... ; ...................... . 

· Na verba H• --Material- n. 22---..: Farda-

2.908:00{)$000 
864': 000$000 

2.044:000$000 

mento ................ ·~· .. •JH• •• : ••• • • 500 :000$000' 
Na verba 14"- Forragens e ferragens. . . . . . 1 o o·: 000$000 

«IA: lettra J do artigo unico, onde se diz: :Alto i\.cre, :Alto 
Juruá e Alto Purús, diga-se: ~oU. to Acre, AltQI Juruá~ \Alto 
Purtís e Tarauacá. » · · · 

I. O ensino militar comprehenderá, essencialmente: 
a) as escolas regimentaes; 
b) a de sargentos e artifices; 
c) a de cavallaria e Infantaria (thcoricas); 
d) a de artilharia e engenharia (theorias) ; 
e) a de estado-maior; 
f) escolas p.raticas das respectivas armas correspondentes 

ás escolas theoricas. · ·· . 
II. .Será do rigor o ensino pratico nos C011JOS, inclusive 

conferencias para a divulgacão de theorias cssenciaes. . 

~ 
f 
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JrTI, Ser·ú lieilo :is JH'a~:.a~ dê servil:o nos corpos a ad
missão nas ·esco'las, segundo as condições que o rc:;ulainento 
prescrever. 

IV. Não poderá exceder, na reorganiza.~ão deste serviço, ás 
verbas de dcspeza Votadas na presente lei, podendo· dispensa~ 
o pessoal excedente. . 

«0 § 12 do artigo linico- substitua-se pelo seguinte:· 
Subsistem cm vigor· os arts. 130 e 131 da lei n. i.SGO, de 4 de 
jancil·o de 1908, revog;ados para todos -os el:i'eitos os arts. 20 e 
21. do decr·eto n. 2.290, de 13 dezembro de 1910 e quacsquer 
disposicõcs em contrario. :. , 

Emenda sohr·c a 
massa . 

adopção do systema de Jomccimonto ('JTI 

.... 
Redija-se assim: 
« Fka o Govcmo aulol'izado a rever· o regulamento do 

departamento da Administração ela Secretal'ia ele Estado da 
Guerra, aeloptaudo ü systema de Jornecimonto erü massa, po
dendo retirar elo Thesouro rá's qua.ntias neeessarias a esse ser
rvi~IO, dentro das verbas rconsignadas no oroamento, desde que 
haja diminuição de despezas. ~ · 

«Pica o Governo autorizado a r·cor·grunizar o Colle:;ío 1\Ii
litar da Capital Federal, ele aocôrdo com as bases estabelecidas 
para os de Barbacena e Porto Alegre, conservando sómente 
o numcr·o de alumnos actualmente ,Tixado para esse instituto.)) 

• • -• 
« Inclua:..sc na verba autorizada de vinte e um mil c qui

nhentos co:ntos a eonstrucção ·do quartel do batalhão de caca
dores em Nitlleroy. 

· Fica prejudicada a seguinte 

EMENDA 

":Fka o Presidente dn Republica autorizado a rever, al
tcl'Ur e consolidar os regulamentos e acLos relativos ao ensino 
militar, ·comtanlo que ,observe as seguintes ·disposições fun-

. damentaes. 
I. O ensino militar comprc!bendCl'Ú essencialm,ente: 
a)· as esoolas rcgimentaes; 
b) as {le suba! tennos; 
c) as que fonecem ofiiciaes ú. cavallaria e infantaria; 
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d) a c~1Jecinl de etl\'allal·iu, podL!lldo-so-llw reunir· cursos 
scionLifieos; 

el as das armas .scienLificas, artilharia o eng-enharia. 
fl ~ de g-uerra, VISando e·specialmente a instituicão do Es-

tado-MaJOr. • 
. II. S~z·á de rigor. o ensipo pratico ~os eoz·pos, inclusive 

conlerenc~as. p~rp. a. dzvulgaç;uo de q1eorJas essenciaes. 
III. ~or·u hCJLo as praças de serv1~'0 nos coz·pos a admissão 

nas escolas. segundo as condições que o regulamento pre
screver. 

IV. Não poderá exceder na z·eorgani;.:a~IÜ.O deste servic1o ás 
verbas de despeza votad~s na prese•n l.e lei, d_ispensaudo o· P!'!::i
soal excedente e aproveitando os aetuaes tltultu·es de ensmo 
co:m os mesmos vencimentos e aLLr·ibuic:;ões. 

E' rejeitada a seguinte 

EMENDA 

«Ao n. 12 do art. i" accrescente-se: 
Ficando garantidos em seus direitos os actunes auxiliare.~ 

de auditores desta Capital. " 

REGULAJ\IEN'l'AÇÃO DE PAGAMENTOS FEI'I'OS PELO 'I'HESOURO 

2' discussão da proposição da Gamara dos Deputados nu
mero 1'67, elo 1012, regulando as condições de pagamento ás 
pessoas esll'anhas no quadro do :funccionalismo federal, civil 
ou militai', e dando outras providencias. 

Approvada. 
São approvadas as seg~.lilnt:es 

EMENDl\S 

Ao § 1 o do n. IV do art. 1 o : 

«Depois -da palavra útternaciouaes: «que ficarão sujeitos. 
toda \:ia, ii regra do n. · IV, » _ · . _ 

« Parag-rapho, que ter·1Í o n. 2, alterando-se a numeracao 
dos posteriores ,no n. IV do art: 1 o: 

«Fica entendido que a reserva a que .se refere o § 1 o não 
exclue o conhecimento da despoza pelo Tr1bunal .de Contas e o 
G-overno das disp.osicões. que regem o mesmo tnbu:nal. " 

•Supprima-se o a,rt. 2°. 

TAXA DE ALUGUEL DE PROPRIOS NACIONAES 

2• discussão da proposicão da Gamara dos Deputados ·nu
mero 213, de J !H2, determinando .que os funcc!onarios. federaes, 
civis ou militares, que residirem em propr1os nac1onaes ou 



em pr'cdio alugado pela Urliiio, Jiquem sujeitos ao pagamento 
de uma taxa, e dando outr·as providencias. 

Appr·ovada. 

O Sr: Tavares de Lyra (pela ordem) -Sr·. Presidente, re
queiL'o a V. Ex; que consu!Le o Senado sobre si consente dis
pensa cl~: inte1·sticio para que este projecto figure na ordem do 
dia da proxima sessão. 

O Sr. Presidente- V. Ex. j{t requereu urgencia, porta·nto 
estít dispensado o interstício . 

.Votação em 2" discussão da l)L'Oposição da Gamara dos 
Deputados u. H.~. ele 191~. autorizando .o Presidente da Repu
blica a ttbL'ir pelo Minist01·io da Via~'ão o Ct'edito extraordi
nado de 17:::l17$740 tJ<Wl pag·amento devido á Comp.anllia 
Brazileira de Electricidade. r·elativo ao material t'omecido em 
1910 t't Repartição 1Ge·ral dos Telegrapllos. 

:Alpprovada. 

. Votação em 2" discussão ela pr·oposi~Jão da Gamara dos 
Deputados n. t 75, de 1912, autor·izando o Presidente da 'Repu
bliea a abr·ü· pelo i\linislerio da Viacão o cr·edito supplemenlar 
de 5. ~05: 120$094, ouro, e !l04 :85,0$413, papel, pat·a attender 
ao pagamento de juros de um semestre das estradas de :ferro. 

~<\ipprovada. 

Votacão em 2" discussão da proposicão da Gamara dos 
Deputados n. 17G, de Hl'12, au~oriza:ndo o .Presidente da Repu
blica a abrir pelo Ministerio da Viacão o credito supplementar 
ele 127:660$ <i verba 2•- Correios- art. 33 da lei orr;a-
mentaria :vigente. · · 

A;pprovada. • • 

Votacão em 2• discussão" d~ proposiÇão da Gamara dos 
Deputados n. 182, ele 1912, aulOJ'Izando o •PJ•esideonte da Repu
blica a .abrir pelo Ministerio da Via1;ão o ct·edilo supplcmentar 

. de ·3 :603$999, para pagamento do alguel de um preclio no qual 
i'uncciona a Inspectoria Geral de Navegacão. 

'A/pprovada. 

Votação em 2" discussão da proposição ela Camar·a dos 
Deputados n. 101, de 1912, autol'izanclo o Presidente da Repu
blica. a abrir pelo [\Jinisterio da Fazenda •o credito supplementar 
de 80 :·000060$ tí verba 2-í• do art. ü3 da lei orçamentaria vi
gente. 

~~pprovada. 

Votacão em 2• discussão da proposição da 'Gamara do;; 
Deputados •11. -.1.60, de :1012, autorizando o .Presidente da Repu
blica· n conceder licença. por sc.is mezes, com ordenado, e em 
pro rogação, a l\Ianoel da Silva Guimarães Ferreira, 1 • escri-
pturario . da Delegacia Fiscal no Pará. . 

:AJpprovada~ 
Vol, IX 

.. 
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C:llEDITO IJB :!G.J :G71$37::l PAilA O MINJS'J'EBIO DA GUEI1M 

:J" di~1;u~siin ela pJ·opusioií.u da CUJrnal'a dos Deputados nu
llH'IY 17fl, du.I,OI:!, .autol'izamlo o Prosidpnto da Jlopublhm a 
ali I' H' pelo t:\1 rn1stono da GuC\rm o croeiJto supplomenLm· ele 
Hi-I.:G7J$:378 PitFU p~lgamonto no corrente oxemicio do 100 ope
l'aJ.'JOS oxLnwJ.·cllnanos c 1 O sct·vcntcs do Arsenal de 1Guerm 
desta Capital. 

:A:pprovada, vue ser· submottida :.t sancoão. 

C:HEDI'J'O m;: 308:912$ AO MJN!S'!'EIUtO DA FAZENDA 

:J" discussão r.la proposioão da ·Crumara dos Deputados rn!-. 
nwr·o 1!13, ele HH2, autorizando o P1·esidentc da Rcpubliea a 
abl'ir JIO!o l\linistcrio da Fazenda o credito de 308 :·!H2$ sup
plourcntar ii verba 22", a·rt. 93 da lei oroametlLa·t·ia vigC'IÍtc. 

Approvada, vac ser submettida t't sanccão. · 

O Sr. Alfredo Ellis- Peoo a palavra. 

O Sr. Presidente -Antes de dar a palavl'll a V. Ex. devo de-· 
ularar ao Senado que estou in:formado de que já se acham 
lavmelos os pareceres t·elativos ao oroamento da Fazenda, ·ne-
ccila c Agricultura. . . 

Nestas condições, ooruvocat·ei sessão nocturna . 
• 

O Sr. Alfredo Ellis -'Requeiro a V. Ex., Sr. Presidente, •C]Ue 
consulto o Senado sobre si concede dispensa de inlersticio 
para: que o p.ro.iecto n. 17Q, que acaba de ser approvado, possa 
ser dado-para a ordem do dia da sessão seguinte. 

Consultado, ·O Senado approva o re_querimento. 

o Sr. Presidente:.._ Nada mais havendo o tratar, vou le
vantar a sessão. Designo para crdem dos traballliOS da sessão 
nocturna a realizar-se hoje tis 8 lf.: horas: · 

3" discussão da proposição da Gamara dos Deputados nu
mero 153, de 1!H2. autorizando o Presidente da Republica a 
c,o:nceder ao bacharel José N-ovaes de Souza Carvalho, ministro 
.do Supremo Tribunal Militar, um aillno de licença com o or
denado do cargo, para tratamento de saude. onde lthe convier 
:(r:om pa1•ecm•. {avoravel dã Cõmm'issão de Finanças); 

s• discussão da pvoposicão da Gamara dos Deputados nu
mero 1G9, ele 1!!12, autorizando o tPresidente da Republica a 
:tbrir pelo l\Hnisterio da Fazenda os creditas supplementares 

. ele 359 :055$!)00 e 3:808$, este á 'Verba 10• e aquelle á 18" da lei 
n. 2 .. 54-1, de .J de janeiro d-o -cor.~ente anuo, para dar cumpri
mento ao art. 97 da mesma le1 (com parece1• {avoravel rla 
,C.ommissão de Ft"nançOJS); · 

· 3• discussão da pr.oposicão da Gamara dos Deput.ados nu
moro 170, do 1912, autorizando o Presidente da Republica a 
abrir, pelo Minisetrio elo Interior, o credito extra-o.rdinario de 
21_:.527$631, para pagamento das gratificacões addicionaes de-
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vidas ao pr>s~oal éioer•nl.e cl•o InsLilül.o Bt•n.iarnin Conslant (com 
parecer /'avo1·avcl da Com·1nissão ele Finanças); 

3" discussii.o da JWO·posic-iio da Camara dos Deputados nu
mero 180. ele 1012, autorizando o Presidente da Republica a 
abrir, peJo l\linisLerio da Viaçiio, · o el'orlito supplemcntar de 
13 :200$ pa1·a -attondcJ: ao pag-amento das cliarias a que tem 
direiuo o pessoal tcchnirlo ela Itepat·Li~,;.f'w do Aguas c Obras 
l)ublicas, a partir de 1 de setembro do corrente anno (com 
parcce1· !'av01·a·ucl da Cornuúsb·iio de P·inanças); 

3• discussão ela pmposição ela Camara dos JJepul.ar.los nu
mero 187, ele HH2. autorizando o Jlrcsiclontc da Republica a 
abril·, pelo Ministcrio da cAgricultm·a, ·O et·cdit.o supplcmcntat· 
elo 1:401 :J57$022, para n.LtonclcJ', no ClOrrentc cxct·cicio, ús r.les
pe:ms de eslahclecimcmto e NJstcio de va1·ios cstabclec.imentos 
e scl'vi~\os ele ensino ag1·onomico (com. 11~1·ecc1· (avomvcl da 
Cornm:issiio de Finamças) ; 

.2" discussfí:o da proposi~\WO da Camal.'a dos Depul.udos nu
mero 137, de 1012, que I'evela a prescr·ip~\ão em· que possa 
ter incorrido D. Florinda da Conceição Gil, filha lcgHima do 
tenente do JJ:xerci Lo Emiliamo Gil, pai' a o l'im de receber· o 
pleilo soldo e -o montepio deixados pelo seu fallcciclo pae c 
correspondentes ao pcriodo de G de setembro ele 1890 u 22 de 
dezembro de 1906 (com 21a·rcecr {avoravel da Cornrnissão de 
Finanças); , . 1 : 

3" discussão ela pr,opo::;it\iiO da Gamara elos Deputados nu
mero 167, de i!H2, regulando as condiÇões ele pa.gamcmtos :ís 
pussoa:s c~ Lt·u,nhas ao t'J uad r o do JuneiCional is mo federal, c i v i! 
ou m.iliLar· c dwndo oul .. 1:as providencias (com, emenda da Com-
missiio de Finançw; já approvada ern 2" discussão) ; · 

3" discussão ela pl~posicão da Cam•u·a dos Deputados nu
mero 213, de i!H2, cletcrmin!l!ndo .que os :funccionarios J'c
dcraes, civis ou militares, qu~ residirem em Pl'OPrios nacionaes 
ou· em predio alugado pela União, :fiquem sujeitos ao paga
ment-o de uma .taxa e dando outras provide;n.cias ( com 11arece·r, , 
(avol'a'ucl da Commissão de Finanças); 

3n discussão da pi'Ioposicão da Gamara dos Deputados nu
mero 1716. de HH2, autorizando o -Pr·csiclente ela H.epublica a 
abrir pelo l\linisterio ela Viação o credito supplcmcntar de 
127 :660$,ú. verba 2•- Correios- a·rt. 33 ela lei orcamenLaria 
vigente (corn 21a1·ecm• tavo1·avel da C,ommissão de Finanças) ; 

Levanta-se a sessão ás 3 horas e .'tO minutos da tarde.· 

181" SESS..\:0 E~I 24 DE ·DEZEM:BRO DE 1912 1 
(Nocturna) 1 

l>tmSIDBNC!A DO SH. P!NI·IE!RO 1\fACHAIJO, V!CE-PRliJSlOEN'l':IJ: 

~·s 8 lh horas da n()ite. presento numero legal, abre-se 
a sessão a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Fcr.rcira 
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GhaYu~, Candido. d~· .\_L!r·uu, .fJai.Jt·,icl ~·algado, Ul'lmno ~.untos, 
l~lendes. de Ah.ue~da, l:'!res )?erreJ,ra,. '!'a vares de Ly1·a, \Yal-
1redo Leal, llJbeJJ•o de Ht•Jlo, OllYcJra Valladão, Bei·mu·dino 
Monteir•o, Nilo Peoanha, S:X Freire, Bueno de Paiva Jl3cmal'do 
1\ionleit·o, ~\!U'J·edo. E !I is, ~'1•a·ncisco 'GlyMl'Io, Braz' Abr·antcs; 
A. Azm·cdo, ,I oso l\lurtwho, Generoso Marques, Felippe 
Schmiclt, Hercilio Luz e Abdon Baptista (25). 

Deixam de comparecer, ·COm .causa justificada, · os 
Sr·s. ul.rau.i o :GLi'es, ;Pedro Borges, 'Slivel'io N er·y. J onathas Pe
drosa, .Arthur Lemos, Indio elo J3razil, Lauro Sodrrl, Josü Eu
zebio, Ribeiro Go·nçalves, Gervasio Passos, Francisco Sá, 
Thomaz .Acllioly. Antonio ele Souza, Cunha Pedrosa, Sigismunclo 
·Gonçalves,· Gow;alves Feneirn, Gomes Ribei.ro, Raymundo de 
Miranda, Guilherme Campos, Coelho e Gamp•os, José Marcellino, 
Ruy Barbosa, Luiz Vianna, Moniz Freire, João Luiz Alves, 
Lom·enoo Baptista, Francisco Portella, Augusto de Vascon
ccllos, .Alcinclo .Guanabara, Feliciano Pcnna, Campos Salles, 
Lc<opolelo ele Bulhõcs, Gonzaga Jayrilc, l\lctello, Alencar Gui
marães e Vietorino !Monteiro (36). 

E' lida, posta cm discussão c, sem debate, app1·ovada, a 
acta ela sessão anterior. · 

O Sr. 1" Secretario declam que não lla expediente. 

O Sr. 4" Ser.retario (se·t"v·indo de 2"), procede (L leitura dos 
seguintes 

PARJ!CEI'tES 

N. 51LO- 1912 ,. 
A Commissã•o de IF1nanças, .. tendo recebido pelo seu Re

lator no dia 13 elo corrente a proposição ela Gamara que orca 
a receita da Republica para 10 exercício futuro, vem dar conta 

• ao Senado do rcsu!Lado do estudo a que rncste exíguo espaço 
de témpo submctteu a mesma proposição. · 

No trabal•ho ela ·Gamara, antes ele . tudo, deparam-se di
versas a!Lel'ações .feitas na 'J:al'ifa elas :All'andegas. A Commissão 
de Finanr.as entende :que nesta matel'ia ele alterar;ões das ta
riras 10· Congresso deve ser muito sobrio, .iú. por.que por sua 
natm·cr.a é um assumpto que 1não comporta variação todos os 
dias, antes exige pcrmwnencia e estabilidade, .iá porque o Go
verno tem precisamente neste 1moment.o entre mã•os um estudo 
de revisão dessa lei, a que dedica particular attenção, mu
nindo-se ele lm·gas e abundantes informações, c que pretende 
sujeitar á eonsidcração do Congresso •na· proxima sessão. E 
neste proposito a Oommissão particularmente teve cm vista 
afastar as alterac.ões que podem ter influencia sobre a eco
nomia 'llacional, visto como c.stá convicta de que neste terreno 
não se póde cami•nhar firme; ncni. decidi.r nada de acertado 
sem um exame nrmaelurecido do. custo de producção' das mer
dorias no estrangeiro ·c no interior do paiz. 

' i 
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Das alterações da 'l'arifa propostas pela Gamara a Com
missão entende que o Senado não deve acceitar: 

a) as referencias aos lapis g'L'OSsos para carJ?inteiros e 
pn,ra desenhos ou para escr·ever; aos cabos e caslões para 
ve.nnas de escrever (canetas); a graphite ou plombagina ou 
mLna ele clmmbo negro ou em pó; 

ú) a relativa aos cartões posLaes e allmns photographicos 
contendo vistas do paiz; . 
. . c) a que vm:sa sobre pr:osp_ecl!]S2 car·tazqs e cartões, des-

i.utados a ::mnuncJO o para dtSLl'lbUJ()ao g·ratmta; 
ti) a !!OnceJ·nenle (L lenha cm achas; 
e) a sobro cimento roil11auo ou de Porlland; 
/') finalmente a que se refere ao i'eldspalho e quartzo e 

a·o cryolito. 
A primeira destas alteraç~ões, porque vem influir sobre 

uma industria incipiente sem uma demo;nstracão completa 
do cl~l'etito desta ini'luencia. • 

As segunda, terceira e quarta, porque dinünuem a re
ceita som vantagem apreciavel. A quinta, porque certamente 
vem perturbar o inicio de uma inclustria, para. a ·qual aliás 

. a proposir.~üo. concedo favm· no at·L. 47. A: sexta, cmfim, por•que 
a l.nxa 1111 i 11 i ma ad-valorcm. que pagam essas subs Lancias .i :i [lJ:o
tf;g;e CJfl'icazmente a impo1:taoão . 

. ;Al~~m da ma teria destas d ispo;:;içõos da [Woposi~~üo da Ca
mal'a ainda a C o mm issiio estudou a ele el ivet·sa.s r·cp t•eseJüa~ücs 
que foram LJ·az i elas ao seu conhecimento poe .i n terrneclio ela. 
l\lesa ou de 111embros elo Co'nfwesso. 

·Assim a Commissão resolveu não to:mat· 0onlwci111cnto elo 
uma proposta para alterar a proposil;ão- ela Gamara a respeito 
ela « American Hngoi iron ». Dclibm·ou ainda não alterar a taxa 
de botões de ost~o, com• desejavam as l~bricas nacionaes desse 
JWOducto; deixar como se acha a. taxa. elos fílms ·cinemntogra
pllicos; 'indeferir a reprcsenLÚção em que a Em preza de Com
morei o e Iildustria pedia a moelificaoão da taxa sobre chlo
rureto ele elhyla e uma Luxa especial srobre os lanoa perfumes; 
i•ndeJerir trumbem a representação de Souza Cruz & Comp., so
licitando a inclusão da folha ele :rlandres estampada para fa
bricação de latas destinadas ao acondi-cionamento de fumo 
entre as que gozam da taxa de favor de 8 o/o ad valm•eu1.; 
conforme :l lei n. 2.52~. de 31 de dezembro do anno passado. 
Por 'fim, a Commissão não tomou em consideração um pedido 
sobre isenoão das taxas de impo.rtação e expediente para ma
Cihinismos destinados a fabricas de cimento, en.te,ndendn que 
a ma teria se acha providen·ciada, wmo conv-ém, no art. 7 4 da 
proposição; um outro da Sociedade de Productos Chimicos 
L'. de Queiroz, de ·S. Paulo, no sentido ou de ser taxado o va
silhame em que são importados os acidas mincraes de proce
dencia · estrangeira, ou de lhe ser co'ncedida a isencão para 
.o vasilihan'le que importa, desUnado a receber o que produz. 
pollque a ma~eria se achn. provide·nciada no art. 27 paragrapho 
unico das •Preliminares da Tarifa, o qual taxa o vasilhame 
'nas oondições dos ele que se trata, que diz a peticionaria pos-



suir valor meL·canLil; um outro de imporfadores de gramo
phones, solicitando reducoão de taxa para a mercadoria, a 
qual a CoJ1l/missão julga Luxada com jusLioa. 

Neste capitulo do alteraoão ·da •.earifa a Oommissilo abriu 
uma excepoão em favor dos cinematog.raphos destinados :\s 
escolas e uma ouL1·a co1·Lioa betumada, modificando a taxa 
proposta pela Gamara para os discos dupl,os para gramo
pllones. 

Quanto ao mais, as a!Lera~~ões que a Commissão oi'fereee 
ii. proposição se justificam por si mesmas, não dis1wndo ·a 
Oon]missão ele mais tempo para as fundamentar neste parecer·, 
pelo que ·se .reserva ii. sua defesa na tl·ibuna por intermeclio 
do seu relator, si por ventura forem i mpugnaclas. 

As emendas são as segui•ntcs: 
«.Ao art. 1" n. 1 : 
Onde se diz: « lapis grossos para ·carpinteiros, etc. e cabos 

e eastões para pennas, etc.» Supprima-se. 
10nde se diz: « graphite ou plomblag·ina, etc.» SupprJ

ma-se. 
Onde se dir.: «os cart.ües postaes e albuns phiO'f,ographicos, 

eLe.» Supp.rima-se. 
Onde se diz: « discos para gramophones e semelhanl.es: 

duplos- com gra:vação do sons nas d:ws faces- kilogrammo » 
em voz de 2$ diga-se: 2$5;00 e o mais conio está na propo
sição. 

Onde se diz: «lenha em achas, etc.» Supprima-se. 
Onde se diz: « feldsp.ath>o e quartzo, etc.; e o cryolito, 

eLe.» Supprima-se. 
( { 

iAo mesmo artigo e .numero accrescente-se : 
" Cortiça . betumada para r·evestimento lisolador 25 % 

ad valo.rem. . 
Cinematograpllos destinados ;ís 

J·azão fiO %. · 
escola~, Luxa ·por um 30, 

Ao mesmo .arti131o n. 43 : 
LoLI.ra b. Supprima-se. 
A' letLrn f accroscente-so: «pelos ereditos para osso fim 

consignados aos milnisterios ou, na falta clesL<}S, ftf!las verbas 
« oventuaes dos rospecl,i;voH or·onm entos. » 

Lettra a. Supprima-se. 
!A:o 1m esmo artig·ó n. 44: 
Lett~a a.- taxa fixn _:,onde' se diz GOO réis, diga-se 

500 réis. 
Lcttras IJ, c, d, a e ,i, se.iam ·subsl.ituidas pelas seguintes: 
i n taxa m·ban·a 500 l'ISis' j)Ol' cada g'l'UJ)IQ de 20 palavras 

ou frnoção por Lelegmmmas expedidos dentro nas cidades; 

• 



2", taxa interior de 100 réis por palavra cm teleg.ramma 
expedido on.tre esLacues de um mesmo Estado; de 200 réis 
entre esLacões de Estados diversos em toda extensão elo terri
r.orio nacional, considerado nes_l.e easo o Districto Fedem! 
llOmo um Estado. 

Os gover.rios dos Estados pag:trão a taxa fixa de 25 réis 
por· palavra, seja o telcgramma expedido dentro no Estado, 
seja para Estado diverso, send•o, porém, o pagamento ú. bocca 
do cofre. Esta mesma taxa de 25 róis pagará twmbem a im
prensa: 
. 3. • 'fax a exterior - Reduzida a um franco por palav.ra a 
taxa terminal e a 75 ccntiinetros a taxa de transito, mantidas :t 
de 25 cenLimos para o. serviço de impre:nsa e as •que vigoram 
em virtude dos convenios com .as administraoões platinas e 
vig>orando para os telegraphos dos governos do Chile e Bolivia 
as taxas estabelecidas nos convenios com a Argentina e o Uru
guay. 

Ao mesmo artigo. Renda com a pplicação especial n. 6: 

Onde se diz:· Amarraoão (.Parahyba c Tutoya- diga-s o 
.P::u·nahyha (para o porto ele Amarracão), etc. 

<Ao art. 2• n. I: 
Supprima-se o n. 34 elas .Preliminares da Tarifa. 

:Ao mesmo artigo m. III: 
Substituam-se as paLavras «sendo, porém, vedado incluil-a 

. etc.» «ser considerada •nu lia» pelas seguintes: «ficando o 
Governo autorizado a. con'ccder nas 'novacões ou modificacões de 
contractos, que contenhíj,m isenção de di~·eito~ aduaneiros, urna 
taxa variando de 5 · a 8 % acl valo1·em em compensação da 
isencão, .que em todo caso serfr eliminada». Entretanto, na no
var.fio ou modificação do contracto que fizer CJOm a Compwnhia 
de· Navegaoão a Vapor do 1\branhão, o Gove11no manter:í a 
isenção de direitos por motivo dos interesses que o Estado elo 
1\Iaranhão tem envolvidos na mesma companhia. 

Ao art. s•: 
Supprima-se o n. 34 das Preliminares ela Tarifa. 

Ao art. :1.5: 

• 

Accrescente-se depois das palavras « e institutos de cari
dade~ e seguinte: «c material para saneamento.» 

~o\lo art. 41 : 
lettra c) accrescente-se: « exceptuado para o cognac, su

,ieJIIO « ai•nda assim ú disposição da lei.Lrn. rt. » 
lettras h e i supprimam-se. 
Art. 42 -•Supprima-se. 



ANN..\I~S DO SRNADO 

Ao ar~. 52: 
Accr·es.cente-se depois das palavras «serviços 

urgente :1> o segtünte: «como sejam o estudo e a 
das esLradas de ferro.» · 

Ao wrt·, 53: 

de caracler 
cons Lrucção 

Accrescenle-se depois das palavea~ «pagarão para fiscali
:r.açüo :~o o seg·uinte: «ficando C\~·ti~.nctas as quolas fixas, c;uc 
act.ualmenLe pagam. » 

Art. 57 n. V, 1•: 
Onde se diz « Amar:rac.ão (Parnah~·ba c ~ru toya) » diga-se: 

« Parnahyba (paPa o porto de Amarração)». 

Accrescenle-se onde convier: 
Art. O gado vaccnrm, que fàr introduzido pelas fron-

teiras dos Estados do Rio Grrtnde do Sul e Matto-Grosso, cles·
tinaclo á criação, é isento elo imposto ele importacü.o e da taxa 
c! e expedientl'. Considera-se destinado ú criacão o gado que 
contiver· IJ2 o/o de vaccas de ·lres run.nos paTa cima, inclusive clou~ 
touros, 30 % ele novilhas ·de clous annos a t.res, 2R % rle no
vilhas di' dous armos para baixo. • 

·Ar!.. As taxas do Correio Geral serão art·:ecadadas na 
conformidaclo do n. 1,3 do ar~. J". ficando abolida a Pl'Unquia 
postal n outras quaesqner reducçiies de taxas a h i não consi
gnadas. 

Art.. O Governo ab1·irú na Imprensa Nar.ional uma 110.nta 
]1a1·a nada repm·t.ição. só satisfazendo as encommenclas .feitas 
J10I' ellas denl:t·o ela verba votada pélo Congresso Nac.ional c 
dal1i cm deante a ne',Jhuma dando ;;ái,isfaç;fío sem pagamento 
á bncea do cofre . • · · 

Art. · .. · · ·Das quoLas de fiscalização de .quaiquer natureza 
50 % pé1;tenéém ao Thesom·o como renda suu: só o,; outro.~ 
50 % poderão ser applicados no serviço da fiscalização. 

Art. O material impm'Lado para .a ccmstrucç.ão ela Ma-
ternidade dr Bello Horizonte assim como pai'U a da l':athcdJ•al 
de S. Paulo, pagará S % ad valoriem. 

, Ar L. O material importado para a ·conslrucci:io e instnl-
lacão das linhas telegraphicas encJ•e o Hio de .Janeiro e S. Paulo .. 
pOJ' delibe1·ação do Governo Federal, pagad 8 % ad valo·,·ern. 

Art. · Subsiste em vigor o n. XV do nrt. 5" da lei nu
meJ•n 2. 521,, de 3'·1 de dezembro de :l9H. 

Ainda ao art.. 1•, n. 1:. 
_ Accresccntc-sB -1fccula (amido) de cJ•igo, taxa 30 réis, 

J'azao a mesma. 
Sala das Commissiics, 2t. de dezembro ele Hl12. - F'1•anciseo 

Gl11em·io, PJ•esident.c interino.- Urbano Santos, nclat.or.
Bu"mo de Paiva.- Tavare.ç de Lura.- Vietm•ino Mo:n.teiro.
A. ~lze1!erlo,- L. de Bulhões. 



PROPOS!Ç.~O DA CAMARA D0S DEPU'l'ADOS, N. 197, DE 1912, A QUE SE 
REI>ERil O PM\ECEil SUPilA 

O Congresso Nacional Tesolve: 
ArL. L" A ·receita geml da llepublica dos Estados Unidos 

do Brazil .~ orçada em '108.38~ :88!1$888, ouro, e 3GO.OG7 :000$, 
papel, o a dcsLinada ,;, appl iea<:fio especial om.2::l. 730:000$, ouro, 
c 17. Si:iO :000$, papel, c;ue set•fio realizadas eom o pr·oclliClo chl 
que J'ur ar.•recadaclo rlcntr·o do exercido ele HH<l, solJ os scg·Hint.es 
LiLulos: 

Receita ordinaria 

I 

RENDA DOS 'niUBU'J'OS 

Imposto elo imporla.;iío, de ontr·acla, sahicla e estadia ele na-· 
vios e addicionaes: 

L !])irei l.os de impm·Laeiio 
JHU'a consumo, ele ac-

. ctn·clo com a tarifa ex
pedida pelo decrelo 
n. 3.(il7, de ·LO de 
março ele I 000, com 
as mod i J'i•eações in
troduzidas pelas ~is 
11s. 1. J-1.-1-, de 30 de 
dezemhro de 1003; 
1. 313, de 30 de de
zembro de :1904 :L452, 
de 30 de dezembro de 
1905; LG16, de 30 de 
dezembro de ·190G; 
1.837, de 31 de de
zembro de I. 9 O 7; 
2. 32.1; ele 30 de de
zembro ele 19-10, e 
2.524, de 31. de de
zembro de 1911<. e 
mais ãs seguintes al
terações: 

·..,.:1inina e seus saes, 
thymol e naphtol B 
-classe u• da Ta
rifa, pagarii.o d o u s 
r<jis ($00':>\ nnro ~ram
:ma; 

Ouro Papel 

• 



ANN,\ F.S no SENADO 

As . chapas de f e r d' o 
« American lingotei
rcm ~ e destinadas t'i 
fabricação de boeiros 
moveis para estradas 
de ferro, e, bem as
sim, os rebites e pa
rafusos do m e s m o 
:!'erro para montagem 
das chapas em boeh·o, 
pagarão $020 por ki
Jogramma, na ·razão 
de 20 o/o, classe 25• 
e art. 704 da Tarifa 
vigente; 

o enxofre, em cylindros 
ou canudos, art. 71?~, 
crasso 26• da Tarifa 
vigente, pagará $005 
r o r kilogramma na 
razão ele 10 o/o; 

A manteiga de côco fica 
classificada no a:rtigo 
123 da classe 9• da 
Tarifa, para pagar: a 
taxa de 2$400 por ki
logramma a razão de 
50%; 

L a p i a -grossos para 
carpinteiros e' p a r a 
desenhos ou para es
crever - n. 153 e 'ca
bos e castões paTa 
pennas de esc·r:ever 

. (canetas) n. 352, da 
Tarifa., pagarão mais 
30 % das taxas nesta 
est.ipuladas; 

Oleo de petroleo impu
ro, claro, e destinado 
á combustão i1ruterna 
de motores, pagará 
dez réis ($010) por. 
kilogramma, razão 50 · 

· por: cento; 
Graphite ou plombagina 

ou miria de chumbo 
negro ou em pó, .pa
gará quatrocentos réis 
($400) por kilogram
ma, razão 50 .% ; 

Onro 

,. 

Papel 

. 
·. 

· .. : 
t'' ., ,. 
·' 
. 
' ,. 
I 



,c;J;ss,\n IlM 2 í lll\ nmml\rnno n11 '1!H2 

Suecos de papel imper
rneuvel destinados no 
aeond icionametlto de 
assucar e oUJLros pro
duc Los agr•icolas, pa
g·arão , 8 o/o ad valo-
1'ern • I ' 

Os carLões postaes e al
buns photographitCos 
contendo ex<Jlusiva
mente vistas do Bru
z il pagarão mil e qui
nhentos ré is ( 1$500) 
por kilogrammas, ra:
zão 15 o/a; 

Discos para gramopho
nes e semelhantes: 

Simples - com grava
ção de'· sons em uma 
só face, kilogrammo 
f$500, peso b ·r: u t o, 
razão 15 %; 

Duplos- com gravação 
de sons nas duas •fa
ces, kilogrammo 2$, 
peso bruto1 razão 15 
por cento; 

Pertenças - kilogra~
mo 2$, p·eso bruto; 

Os .Prospectos, cartazes, 
c a r t ões, destinados 
exclusivamente a ser
vi'rem de annuncios e 
<\ distribuição gra
tuita, paga rã o :1.50 
réis por kilogramma, 
ú razão de 15 %; e os 
que tiverem estampas 
- as taxas do n. 6Q.i 
da Tarifa; 

Lenha em achas desti
nada ao consumo pa
gará quinhentos réis 
($500) por me t.r o 
·cuibico, razão 15 %; 

Cimento t'omnno ou de 
Porllnnd e semelhan
tes n . G25 da !Classe 
20 da tarifa pagrmt a 

0UJ'O 

• 

59 

Papel 
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taxa desta reduzida 
de 25 o/o; 

F'eldspatho o Quartzo 
pagarão 1. 5 ré is por 
kilogr·amm:i, razão 25 
pop eento; e o C'I)'O
Jito pag·ará 50 réis 
por· ldlog!'amma, ra
zão 25 %; 

Os Li,iolos rcfr::l'larios, 
espcciaes, typo gran
de, 1n.ão classificados, 
pagarão M$ por mi
!lJGiro·. l'azão 50 o/o, 
continuando os tijolos 
t·cfpaLarios, communs, 
t.ypo pequeno, sujei
tos aos direitos de -íS$ 
pOJ' milheiro, razão 
50 % n. 620 da Ta
rifa. · 

Ao :11'1;. .\ôf:í da Tarifa, 
nlasse 15", aer.resccn-
11' .. ~c dl'pois de Es
nossia. o seguinte:
ou mais fios de algo
flão to·rei dos ..... : .. 

2. 2 %. our•o, sobJ·c os nu
meros !l3, !l5. (cevada 
~m gr•fí.o), OG,, 07, OS. 
tOO e J O J da classe 7" 
da tarifa i(ccreaes)•; 

··nos termos do ar.f, i • 
da lei n. 1.5~2. de 30 
de dezembro de 1905. 

3. Expediente de generos 
livres ·de direito de. 
consumo .......... . 

". E:~·J?ediente de capata-
zias ......... · ..... . 

-.5. Armawnagem, ficand 
isentas nas Alfam:de 
gas do Rio Grande·. 
Pelotas e Porto Ale
gre, até seis mezes, as 
mercadorias destina
nadas aos paizes vizi
nhos, e até dous me
zes as mercadorias 
destinadas :ís locali
dndcs brazileiras da 

ÜUl'O Papel 

PR.R10:0ü0$000 108.JUO:UOO$UUO 

L 3H :000$000 

1.850:000$000 

• • • • • • • o • • • • • • 

3. HíO :000$000 

1.700:000$000 

' 



::mss,\o BM ;.!.\ n1~ llEli:I>.L\JDno ng Hl12 6f 

fronteira, de confor
midade com as in
sLt·uceõcs .que o Go
verno Federal expedir 
para acautelar: o de
posito, transporte c 
entrega das mesmas, 
processado nus dilas 
alfandegas o ii'espe
ctivo despacho si as 
mesas ele rendas não 
estiverem habilitadas 
a fazcl-o . ........ . 

G. 'l'axa ele estatisLica .... . 
7. Impostos ele pharóes, 

sendo abolida a eo
hranJ:()a nos portos dos 
rios e lagõas onde não 
houver pharóes, sal
vo .q u a n d o, para 
para demandar esse.;; 
portos, for nccessa
rio penetrar cm bar
J'a ou porto que te-
iO·ha pha·rol. ....... . 

8. Ditos ele docas ....... . 
9. 1 O o/o sobre o expedi en

te dos gencros livres 
de direitos ......... . 

• 

Olll'O 

,, o o • • • • • o o o • • • 

• o • • • o • o • • o • • • 

3\lO:OOOl!lOOO 
180:000$000 

•• o • • • • o o • • o • • 

• 
II. 

Parei 
·. 

!t.5H:000$000 
ü3l:000$000 

500 :·000$000 

IMPOSTO DE GONSU;.\'LQ. (UICG!STrlO g TAXA) 

10. Sobre fumo ....... : . . . 
J 1. Soln'c bebidas, inclusive 

vinho ele canna, fru
•ctas c semelhantes, de 
accôrdo com o art. 20 
ela lei n. 2.321, de 30 
de dezembro de 1!110. 

12. Sobre phosphoros ...... 
·13. Sobre n sal, reduzida a 

I o t·•\'is por kilogram-
ma .............. . 

·J.\. Sobre calcado ........ . 
15. Solwe velas .......... . 
,16. Sobre pm,fumarias .... . 
17. Sob r.e especialidades 

p h urmaceu ticas ..... 

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 I O O o O O O o O 

7.400:000~000 

9.000:000$000 
H. 000 :000$000 

3.150:000$000 
:? .• I 00 :000$000 

1,:?5:000$000 
1.050:000$000 

1. 200 :000$000 
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·18. Sobre vinagre ........ . 
1. o. 8obre conservas ...... . 
20. Sob1•e cartas ele joga!' .. 
21. Sobre chapéos ........• 
22. 8obre beng·aJas ....... . 
23. Sobre tecidos ......... . 
21,. •. Sob1·e vinho. estrruu:geiro. 

Ouro 

• • o •••••• o •••• 

• o • • • o • • • • o o ~ • 

o • • • • • • • • • • • • • 

o o o o O O O O I O O O o I 

.. o o • • • • • • • o • • • 

• ...... o o •• o ••• 

• • o ••••••••••• 

III 

Pupcl 

300:000$000 
2.130:000$001) 

3li0 :000$000 
2.3'00:000$000 

ltO: 000$000 
13.700:000$000 
5.800:000$000 

25. Imposto elo sello. . . . . . 10:000$000 2'0. 000 :OOO!J;OOIJ 
26. Lmposlo de transporte. . . . . . . . . . . . . . . . 3. 000 : OU0$000 

IV 

I.M.POS"l10 i:lOBltl> A llENJJA 

27. lmposlo sobre subsidfos 
e vencimentos á razão 
de 2 o/o sobre os sub
sidias, e sobre· ·Lodos 
os vencimentos que 
excederem ele 3 :000$ 

annuaes ou 250$ men
saes, ficando isentos 
do referido imposto 
os vencimentos até 
3 :000$ annuaes, co
brando-se o imposto 
sobre os que c~edc
rem essa importancia 
apenas . sobt•e ·o ex-
•CCSSO o o o o • o • o o • I ."" •• 

28. Dilo sobre o · consumo 
de agu.a .......... . -. 

20. Dito de 2 lh o/o sobre os 
dividendos dos titu
las de companhias ou 
sociedades anonymas. 

30; Dilo sobre casas de 
sports de qualquer es
pecie na rCapital Fe-
deral ............. . 

OI!Jl'o Papel 

25:000$000. 1.000:000$000 

.............. 3.100:000$000 

O o O O I O O I O I O O O o 2.000:000$000 . 

O o I I o o o I I O I O O I 6:000$000 
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v 
11\IPOS'I'O SOBUE LOTE!IIAS FEDEHAES E ESTADUAES 

31. Imposto de :J % '1o so
bre o capital das lo
·f.erius Jcclcrues e 5 % 
sobre o das esLaduucs. 

VI 

Ouro 

OUT!IAS H!lND~S 

32. Premi os de depositas 
publicos .......... . 

33. 'l'axa judiciada ...... . 
34. 'J'axa de uferi~\ãO ele hy-

. dr·ometros ........ . 

sa. 
35. llendas J!' c d e r a e s do 

'J;erritorio do Acre .. 
20 o/o sobr·e a exporta

(;ílo da borracha no 
•rerritorio da AcTo •• 

• • o • • • • o • • • • • • 

o o • • • • • o •• o • o • 

II 

· Rendas patrimoniaos 
• • 

I 

DOS PHOl'RlOS NACIONAES 

/ Ouro 

37. :nencla do pro~rios na-
oionacs ........... . O O o O o O o O O O O I O o 

38. Idem da ViUa Militar 
Dcodoro .......... . . . . . . . . . . . . . .. 

II 

DAS FAZENDA DA UNIÃO 

3\l. nentla Lia Fazenda de 
Santa Cruz o outras. . ............ . 

Papo! 

1.t!OU:UUU$0UO 

30:000$000 
130:000$000 

2:000$000 

30:000$000 

11 . 500 :000$000 

Papel 

170:000$000 
' .w :000$000 

30:000$000 



III 

DAS 111QUE7.AS NA'f!JHAES I~ J>ÓHOS 

Ouro l'afol 
/11l. .Pl'oduclo elo ai·rcnda

menoto elas areias mo-
naziticas ......... . 

H. Fóros ele terrenos de 
marinha .......... . 

.488:888$888 

• • • • • o • • • • • • • • 

IV 

DOS LAUDEMIOS 

42. Laudcmios o • o • • .• • • o • • • • • o • o •• • • • • • • ' 

III 

Rendas lndu·striaes 

/13. Renda elo Correio Geral, 
de aecôrdo com os · 
dispositiYos de n. 16, 
do art. '1°, da lei nu
mero 2. 2'10, ele 28 de 
dezembro de 1909, pa
gando $010 por 50 
grammas a corres
pondencia ela au para 
as •repartições da es
tatistica dos :Estados 
e $010 por .30 gram
mas as r c v i s L a s e 
mais· im1Wessos orga
nizados pelas secre
tarias dos Estados ou 
repar-tições subordi
nadas para expedição 
pam os JDstaclos ou 
paizcs estrangeiro·s o. 

·observada as seguin
tes disposições: 

a) A correspondencia 
ofl'ic.inl ela União pa
gará as scg-uin Les ta
xas cm sellos Ofí! . · 
ciaes: 

Officios 50 réis por 25 
grammas; 

20:000$000 

50:000~000 
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l\lanusc1·iplos c amos
tras, 50 róis por JOO 
g1·ammas. 

Impressos, '0,10 róis po1· 
'100 grammas. 

b) Pagarão as taxas 
aei'fna estipuladas as 

insl.ituicües q u n s o 
aüham rrw goso ele 
fr·anquia pos La!. · 

c) A corresponcloneia elo 
~ervi~~o postal Lr·an
siLarú independente 
ele taxa ou de sellos, 
de aeeü r·d o r~o m o cl is
posto no rog·uJamem:lo 
c na Convenoão Pos
tal. 

d),1orrosponcleneia, em
IJoTa eom a deelara
!:·ÜO elo serviço publ i
co1 só ·Serú consiclc
·t·acla ol'l'ieial, j)at·a o 

-cfi'eiLo da roducoão 
elas taxas. i.Juando ti-
Vül' o e a ri mbo ela re
parti!)i'io expedi tora· e 
os l'uncr..iona!'ios -
remeLI.enl.e e destina 
tario - forem indi
cados pelos :rcspeel.,_ 
vos cargos e nunca 
pelo nome. 

e) Quando houve1· sus
peita de fraude, SOJ.'<Í 
convidado ·o dcstina
tario elo o b .i e c t o a 
abril-o, para vcri:fi
cação. 

f) A acquisição elos sol
los offie i aos scr•:í. foi f.n 
a di1n;hciro, {t bocca do 
•cofre. 

(/) O Governo publicar{t 
a I is ta das insti
tuicõcs equipa:radas a 
repartições publicas, 
par•a o effeil.o ela re
duccão elas taxas, mas 
sómente no interior 
do paiz, sendo in-

Vol. IX 

.. 
' 

Ouro 

• 
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cluidas: a Sociedade 
Nacional de Agricul
tura c sociedades eon
generes dos Estados, 
.as bibliothccas pu
blicas da União, dos 
Estados c dos muni
cípios, o 'InsLituto de 
Protecção o Assislen
cia á Infancia do Rio 
de Janeiro, o Insti
tuto Historj.co e Geo
graphico Brazilciro, 
as Ligas •coliitra a tu
ber~:ulose desta <Capi
tal, Bahüv. Pernam
buco e Rio de Ja
neiro, associações e 
s a n 'll to ri o s de S. 
Paulo, a Sociedade 
Coucordia de Propa
ganda Sul-Americàna, . 
a Federação das As
sociações Commer
ciães do Brazil, a 
Liga da Instrucr;ão 
em Pernamburco, o 
Instituto Historico e 
Geographico de Per
nambuco, o Instituto 
de Protecção·· e As
sistencia á Infancia 
do Recife c bem as
sim a •corr·esponden
cia, publicações e se
m e n t e s rcmelticlas 
pelas Associações Ru
raes ás suas congene
res c lambem a cor
responidencia elo Con
gresso de Gcographia 
a se reuni·t· na cidade 
ele Recife em setem
bro de .UH3. 

h) A correspondcncia 
official dos ,Estados e 
municípios .conLinúa 
su,icita á taxa actual. 

O Gosarão dos favores 
ela lettra c os papeis 
concernentes ao fOro 

Ouro ·! 

• 



SE~R,\0 E~\I ;?.\ DE Ui·:ZEMDIIO DE. 1!H2 67 

crimil1a1; remcttidos 
pelas autoridades es
taduaes ús autorida
des i'cdcl'acs; e bem 
assim os mappas elo 
.registro civil quando 
remctti elos simulta
taneamente tt repar
tição de estalistica 
estadual c J'edel'al; 

j) Os valol'es oi'Jiciaes 
da União t•emcLlidos 
pelo Correio fi c a m 
su,ieitos a premias re
duzidos de J I" % .. , 

H. ·Dita dos Telegraphos1 
fixada a tarifa se
guinte: 

a) 1;axa fixa - GOO ré is 
por grupo ou f•1·acção 
de 100 palavJ·as, li
mitado, salvo quanto 
aos ofi'iciaes, o ma
ximo de 2100 palavras 
pot• tclegl'amma. 

b) 1.'axa variavel-100 
réis por palavra para 
os teleg1'ammas en
tre esta(:ões do mes
mo Estado, bem co~1o 
para a CO'I'!'esponden
da trocada entre es
tações limitrophes si
tuadas 1woximo ela 
fronteira dos Estados, 
excluindo-se o Dis
tric lo Federá! elo per
curso taxado cm ge
ral, hcm como o Tri
angulo l\f i n c i r o do 
percurso taxado dos 
telegrammas cl o s e 
para os Estados de 
Goyaz c i\Jatto-Gros-. 
so; 200 r1\i;; para os 
teleg,·ammas dirigidos 
á estaçfío do Estado 
limitrophc ou elo iro
mediato, quando li
gados directamente 
pela rôde telegraphi-

Ouro .Papel 

• • I I t 1 I I I I I I I I 10.000:000$000 

• 



68 

ca; e ~~00 réis por pa
lavra quando maio·1· o 
numero dos Estados, 
mantido o almLimento 
de 75 o/o de ,que go
sam os gove11tws es
taduacs. 

c) 'l'axa de Imprensa-
25 réis por pulavm, 
qualquet·· que se,ia o 
numCl'o de lDsLados. 

ti) 'l'axa urbamt- 500 
t·éis por tclcgramma 
até 20 palavt·as c 200 

'J'•íis por g·rupo ou fra
cção de 1 O palavras 
excedentes, incluiclos 
na categoria dos -Le
JegTammas urbanos os 
tr·ocael os cn trc a Cu
pi La! l<'ederal e as lo
·ealidades seguintes: 
NicLheroy, f'eLropolis 
c outras ctdades ele 
verão situadas nas 
cii•cUJmvizinhanoas ela 
Capital Federal, ilhas 
situadas na bahia do 
Rio ele Janeiro; bem 
como os 1:rocael'.Js den
tro ele C.'llalquet· ci
elacle c entre a capital 
ele um Estado c o seu 
p o r t o de mar, no 
mesmo Estado; G'OO 
·I'éis por telegramma 
até 20 palavras c 600 
róis por grupo ou 
fracção de .20 pala
vras excedentes 1Jro
cados na mesma loca
lidade en<tt·e estações 
ela Ilepartiçãó Geral 
elos 'l'elegraphos e 
outras administrações 
em trafego mutuo. 

e) 'l'axa interrurbana-
500 róis por tcle
gramma até 2ü pala
vras e 200 .róis por 
grupo ou fracção · de 

Oui'O P11pol 

'. 
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10 palavras exceden
tes entre localiclacles 
situadas no mesmo 
Estado, ligadas clirc
cta e simu!Laneamcn Lo 
pot· linhas fcclcl'acs c 
ou iras csLacluacs, mu
nicipaes ou pa't.'ti
culares. 

1) Taxa scmaphorica
l\lanticla a de um 
J't·anco pm: teleg'l'am
ma, além ela taxa elo 
p c r· cu rso clecLt•ico, 
quando houver, e a ele 
5$ mensaes par·a a as
signatura de avisos 
m::n·itimos dentro elo 
I imite de um kilomc
tro. 

y) ~raxa racliotelcgra
ph ica - Seis francos 
por iclegramma aif! 
10 ·palavras c GO ce.n
timos pot·l palavra ex
ccden te, eompreh en
elida nessa taxa a da 
tt·ansrnissão entre a 
estação costeira c a 
estação Lclcgra:phir~ (L 
qual se acha:r aqucll:i 
directamente I igada, 
cobrando-se tambcm 
a taxa elo pm•curso 
clectrico, quando hou
vct', {t r a z ã o de 25 

I ccntirnos por palavr'fi. 
h) Taxas tclcphonicas

Assignaturas telepho
nicas: 50.$ por se
mestre, pagos adcan
tadarncntc: convcrsa
çfio ielephonica: 500 
rt:is J10'l' cinco minu!
tos: idem entre Rio, 
Nicthcroy, PeLropolis 
e Thcrezopolis :~$ por 
dnco rninu·tos c mais 
1$ pelos cinco ou •fJ•a
cçfío exccclcn te: pho-

. · nogt'umma: 500 ré is 

G9 
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por-20 palavras e·200 
l'éis por grupos ou 
1'!·accões de i o pala
vras excedentes. 

~- Taxa pneumatica -
300 ré is por carta. 

j) •raxa exterior - Re
duzida a um franco 
por palavna a taxa 
terminal e a 75 cen
timos a taxa de tran
sito; mantidas a de 25 
cenlimos para o ser
vi(!.o de imprensa e as 
que vigo·I"am em vir
tude dos convenios 
com as administra
ções pia t i n a s, bem 
como a de um franco 
por telegramma até 30 
palavras entre esta
IJõés fronteirioas na,. 
cionaes e a3 suas li
mitrophes estrangel
lras, v 1 g o- r a n d o 
para os 1.eleg,,aphos 
dos g o v e r ;n. o s do 
C h i I e e lBolivia as 
taxas estabelecidas 
nos convenios {lOm a 
Argentina e o" Uru
guay. 

/c) Taxa s diversas -
Mantidas: a de 25$ 
a n n u a e·s para os 
end ere~~C\s regi·s Lra
dos; a de 500 ré is . 
por cópia de tele
S'J'amma interior até 
30 palavras ou :fra
coão de 310; e a de 50 
centimos por cópia de 

. telegramma exterior 
até 100 ou :fracoão de 
-100 palavras. 

l) Os telegrammas-, para 
que ·possam ser ac
ceitos e transmittidos 
of:ficialmente p e I as 
estacões telegraphicas 
da Repartição Geral 

Ouro ·Papel 

\ 



dos Telegraphos e das 
estradas de ferro da 
União devem preeoch
cher, além dos requi
sitos do § 9" do artigo 
101 c dog arts. 103 e 
105 do decreto nu
mero !). H S, de 27 de 
novembro de 19'11, as 
condições segutintes: 

I, trazet•em a assigna
tura do 'expedidor,,se
guida da indicação do 
cargo publico que 
este exerce, de modo 
cjue se possa facil
mente verificar si se 
trata de autoridade 
federal autorizada a 
fazer uso elo te legra
pho of.ficialmente; 

II, o nome elo clestina
Lario, igualmente se
gui do ela indicação do 
cargo publico federal. 

rn) As au·Lorizações de 
c;ue trata o pamgra
pho uni.co do art. 103 
do regulamento da 
Repa·rtição Geral IC!os 
Telegraphos vigora
rão para cada exen
cicio unicamente, ca
ducando a 31 ~ de
zembro. 

I. No correr do mez de 
dezembro, os diversos 
ministerios remette
rão ao da Viação, uma 
1 is ta completa dos 
.fumcciona;rios qu~ de
vem fazer uso official 
do telegrapho no anno 
seguinte, indicando
lhes o nome e o ca,rgo 
e ainda quando pas
sivei os destinatarios 
aos quaes ordinaria
mente se dirigem. No 
c o r r e n te exercício 

7i 
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-15. 

4G. 

1,8. 

50. 

51. 

essa I is ta será organi
r.ada em Janeiro. 

fi. As alterações desta 
lista, dur·ante o anuo, 
set·ão notificadas ao 
i?ll'im,istcrio da Viac;ão, · 
que dellas da1•á co
nhecimento ú nepar
ti~'ão Geral dos 'l'clc
graphos. 

n) Os telcgrmnmas ,que 
fol'em contraries ás 
disposições cm vigor, 
c que não devam por 
isso ser considerados 
oi'J'iciacs·, sm·ão re-

• metLidos ao 1\Hniste
rio da Viação, que 
lhes PI'Ovidenciam o 
pagamento, eomo par
tieulares, por· parte 
do l'unccionario que 
os tiver assignado. 

o) Si decorridos dons 
mezes da data da no-. 
tificação, não tiver 
sido a repartição· in
demnizada da impo'l·
tancia desses tele
g,·ammas, será, su·s
penso ao funccioi!NJ.
·râo o direito àe usar 
oJ'l'icialmente do tele-
grapho ........... . 

Dita ela Imprensa Na
eional e Dia:rlo Of(·i-
C'lal .............. . 

Di ta ela Estrada ele Fer
ro Central do Brazil. 

Di La da Estrada de Fcw
ro Oeste de Mi nas ... 

Dita da EstJ•ada de Fer
ro do Hio do Ota•o ... 

Dita do J•amal ferreo de 
Lo1·ena a Piquete ... 

Dita da Casa da ·Moeda, 
s c n d o gJ•atuita a 
cmnhagem da moeda 
de OUl'O •... •......• 

'Dita dos arsenaes ..... 

Onro 

870:00itj;OOO 

• • o • • • • o • • • o • • 

o • o o o • o • • o • ' • • 

• o • • • • o o • o • • • • 

• • • • • o • • ••• o o • 

Pnpel 

8.700:000~000 

32.800:000$000 

3.300:000$000 

iG0:000$000 

.20:000$000 

50:000$000 
10:000$000 



52. DiLa dos Institutos· dos 
Surdos-Mudos e dos 
l\le n i nos Cegos ..... . 

53. Dita do Instituto Na
cional de Musica .... 

5-1. Di ta dos Colle.;rios Mi-
litares ........... . 

uti. DiLa da ICasa de CO'r--rcccuo o ••• o •• o ••••• 

5G. D i t a arrecadada nos 
consulados ........ . 

57. DiLa da Assislencia a 
AliCJnados .. o ... o ... 

!'iS. Dita do Laboloatot•io Na
cional ele Analyses .. 

50. Contdbuição das com
panhias ou omptoe7.as 
de estradas ele ferro, 
elas companhias ele se
guros, naeionaes ou 
est1.0angeiras ....... . 

RECEITA EX'rRAORDINARTA 

GO. Montepio ela Marinhá .. 
G 1. Di to m ii itaor .. o ...... . 
02. Di Lo dos cmpregacfos 

publicas ... o ...... . 
03. Indcmni7.açües ....... . 
(\o\ .• Juros dos capitaes na-

cionaes .... o ...... . 
G!'i. ncmancscentes elos pre

mi os dos bilhetes de 
1 o LCJii as .... o ••••••• 

GG. Idem de industrias c 
])J'orissües no Distri
cto J!'edcral e 100 Ter
ritorio do Aerc ...... 

J7. ContJoiJmic.\ã.o do Estado 
de S. Pau lo, para pa
gamento ele .i u r os, 
amorti7.ação o Joespc
cLivas commissõcs do 
empresLimo ele libras 
3.000.000 ooooooooo 

Ouro 
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• • • o o o • • o • o • o • 

• • • • • • • o • o .. o •• 

• o • • • • • o • • • o o • 

:l.G00:000$000 

o • • • o o • o • • • • • • 

3:000$000 
1:000$000 • 

1.0:000$000 
!'i0:000$000 

30Q-: OOOlfiOOO 

• • • • • • • o • • • • • • 

o • • • • • • • • • • • • • 
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1. o :000$000 

1.0;000lfi000 

2GO :OOüij;OOi) 

1 o :000$000 

:l!o0:000$000 

I 85:000$000 

2.000:000$000 

2!H :OOOiiiOOO 
700:000$000 

1 . '1!o o :000$000 
1.500:000$000 

GO:OOO:l\000 

:30: OOOíiiOOO 

7o'000:000$00ú 

--..---- ------
Total. o•. o ..•. 1080382:884$888 350.067:000$000 
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fiENDA COM o\PPLlCAÇ.:tO ES
PECIAL 

1. Fundo de resgate do pa
pel-moeda: 

L" nenda em papet pro
Yenienle do arrenda
mento das estradas de 
de ferro da União .... 

2." Proclucto ela cobTan
r:a da divida activa ela 
União em papel ..... 

3." Todas o c;uaesqucr 
l'l!nclas even luaes per;.. 
eebiclas em papel .... 

lt." Os saldos que forem 
apurados no orça-
mento ............ . 

5.".Dividcnelo elas acções 
do Banco do iBrazil 
pertencentes ao The-
SOllPO ..........••. 

2. Fundo de garantia do 
11apel-moeda: 

i." Quota do 5 %, ouro, 
sobT'c lodos os direi
tos de importação 
para consumo ...... . 

2.0 Cobrança da, divida 
activa, em om•o ..... 

3." Todas e quaesquer 
rendas even tuaes, em 
ou r o ............. . 

3. Fundo para a caixa de 
resgate das apolices 
das estradas ele ferro 
encampadas: 

Arrendamento das· mes
mas e·stJ•adas f.]e fm'J'O. 

-1. Fundo ele amortização 
dos empT,estimos in
ternos: 

1." neccita proveniente 
da venda de generos 
e de proprios na-
cionaes ........... . 

2." Saldo ou excesso en
tre o recebimento e 
as res t.ilu i ções .... , .. 

Ouro 
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5 . .Fundo de montet)io dos 
empregados publicas, 
novos contribuintes, 
decreto n. 8. 9011, de 
16 de agosto de :1911. 

6. F u n d o destinado ús 
obi·as de melhora
mentos dos portos, 
executados á custa ela 
União: 

Rio ele Janeitjo ....... . 
Bal1ia .............. . 
Recife .............. . 
Rio Geando do Sul. ... . 
Parahyba ........... . 
Cear·á ............... . 
Pal'anú ............. . 
H. i o Grande do No r te .. . 
:Maranhão ........... . 
Santa ·Catharina ...... . 
Espirita Santo ....... . 
Matto-Grosso ........ . 
~lagôas ............. . 
Amarração (Parnahyba 

c Tutoya) ......... . 
Arnca.i l1 ............. . 
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10:000$000 800:000$000 

(j. 000 :000$.000 :1. 00(1: 000$00t) 
í00:000$000 
!100:000$000 

1. 100 : 000.');000 
30:000$000 

180:000$000 
180:000$000 
lo0:.000$000 

·120: 000$000 
·J 00 :000$000 
50:000$000 

100:000$000 
LOO:OOOíiiOOO 

40:000!J;OOO 
lo0:000$000 

---·----
Total.-. . . . . . . . 23. 73!1: 00'0$000 17. SriO: ooo:;:oon 

A~L. 2." As isenções ele clirei·tos aduaneiros, ele (Jlll' trai:< 
o regulamenl>lo que baix~u eom o clect·ett;~ n. 8. 592, de S dC' 
março ele J!HI, ficam restrictas aos seguintes casos: 

I. Aos mencionados no art.- 2" das disposir;.ões pt·eliminal'es · 
da Tarifa das Alfandegas, §§ J" a 21, 23 a 28, :31 a 33, 3!t e 3G. 

II. Ao car·vão de pedra e ao oleo de petroleo bruto ou 
impuro, escuro, proprio para com bus tive I c destinado para este 
i'im, tão sómente, quando importado por ou; para cmprezas clP 
navegação. estradas ele ferro e industrias que consomem vapor, 
para uso exclusivo das mesmas, as quaes pagarão apenas a 
taxa de 2 o/o de expediente, s~ndo a entrada· c applkar;ilo fisea
lizadas pelo Governo c ficando, nos demais casos, ambos os 
combustíveis isem,tos de clil'leitos de impol'tac;ão, mas su,icilo8 
ao pagamento da taxa de W o/o ele expediente. 

III. A's cm preza;; que gosarcm ·ela clausula ele isenr;.ão E-m 
;virtude de contracto anterior, sendo, J10rt;m, vedado incluil-a 
em novos, ainda que ele fornecimentos, ou moeliJ'icnt· os exis

. tentes, .para a inclusão de tal clausula, sob pena ele sct• e'sta 
considerada nulla. 

IV. Aos adubos naturaes. ou arlificiaes que não possam ter 
outro uso ou applicação: sulfato ele potassio, chlorureto de po
tassio, kaini·L. sulfato de ammom.io, superpilosphnto ele enleio, 
escorias de 'l'homar, gunno animal c artificial, salitre impuro 
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do Chile c as misturas de adubos contendo potassa, acido phos
phorico e azoto os quacs gosm.·ão Lambem de isonc;ão ela 1.axa 
de expediente, e, bem assim, os maehinismos c appaJ'elho~ 
destinados ús emprezas ele adubos ele origem animal. 

Art. 3." Os ob,iecti:Js mencionados no art. t." das prelimi
nares citadas, §§ J" a 8", H a Hi, 18 a 210, 2G, 25, 31 a 33, 31J c 
3(), gosarão Lambem da iscnçüo elo expoclionte do que trata o 
::ut. 5GO ela Consolidação das Lois elas Al1'andcgas. Os do § H0 
elo mesmo artigo pagarão 2 o/o. 

~"-rt. 4." Na expressão livro do dirjcitos, ou liVL'O elo d.iroiLos 
aduaneiros, CCIILlSitrnacla cm lei, decreto especial ou -contl'Ucto, 
só se comprehondem os direitos ele importação para consumo. 
A isenção de ,quacsqu(cr outras taxas só to1·ú Jogar se na lei, 
decr.cto especial ou cont't·acto estiver expressamente co.nsi
gnacla. 

Art. 5." Ficam supp1·imiclas as 1·educçues eonstantes da 
lei n. 2. 52.\, ele 31 ele dezembro de 1011, que não estejam ex
!Jl'essamente mencionadas nesta lei. 

Art. G." O ·material destinado •Ú primeira installac;ão pu
blica de luz. i'orça, via~1ão urba(na, excluído o material destinado 
ús installa~~ues particulares, abastecimento ele agua, J·êde de o;; .. 
goto, ealvamento, inclusivo britadores•, e saneamento, embellc
r.amento, motores •respectivos e rôlos e compressores para ma
caclamização, incineração ele lixo, melhoramentos e ·Conscrya(.'ão 
do barras de portos, pontes, estradas de ferro c viac;ão olo
ctrica, destinado a laboratorios de analyses, para colonias cor
recionacs, prisões com trabalhos, materiaos destinados ú pra
ticagem de portos e desobstrucção de baixios e canaes, para sct• 
applicaclo pelo governo dos Estados e municípios, indusivc o 
Districto Federal, à requisição dellcs, em suas obras :l'eilas por 
administração ou contl·acto, pagarão 8 % do seu valor, quo se 
entenderá SOL' o commercial ou ela fac.~ura, quando se tratar elo 
material para saneamento. · 

· Art. 7." Pagará igualmente 8 % sobre o valor o material 
fluetuante para o serviço de navegação dos rios e lugôas da 
llepublica. 

Art. 8." Continuam em vigor as reducções mencionadas no 
a1.ot. 2", alinea II, da lei n. 2.5211, ele 31 do dezembro de 1011, 
exceptuando-se os artigos comprehendidos C!ll•tre os materiaos 
de custeio e sobrosalentes de que trata o § 3G, al't. 2", das c!is
posiçues Preliminares das 'l:arifas das Ali'anclegas, por estarem 
isentos de direitos aduaneiros. , . 

AnL 0." A's ·casas c institutos ele caridade o assisLcncin. 
publiea gratuila será concedido o abatimento de DO o/o sobro a!! 
taxas ela ~l:ariJ'a vigente para as drogas c medicamentos cm 
geral, folhas, sementes, plrurita-s, :l"lo'res., i'ruetas e raizes mecli
cinaos, para instrumentos o apparelhos cirUI1gkos, appnrclhos 
e insLI'umon.tos physicos, especiaes ao tratamento modico c dos
inl'ec<.'ue~. aos curativos de Lister, aos artol'aetos c fazendas quo 
n:io tiYeJ•om simihu· na proclue(:.ão nacional, ·ele algodão, Iii. e 
linho para. uso dos doentes c assistidos. 

Art. :1 O. Continím em vigm• o n. II do art. 3" da lo i nu
mero 2, 52·1, de 3:1 ele dezembro ele 1!lH. (.Pagarú 8 o/o sobro o 

i -
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valor Lodo o lllaLcn·ial impot·Larlo pcda « 1\lunieipulit~· o!' Pnt'<t 
lrnpt·ovc!llWili.S, Lit11ill'd », r!PsLinado ao ~et·vi~'O de esgolos (::m
neanwnl.o) da 11idade de Bolém.) 

At·L. :11. Quer pat·a as isenvües de dit·eiLos, quc)J' para o~ 
abaLitnrmlo,; o t·eduec;ües·. eonsignados na Jll.'f!Sc)nlo lc•i, sc.•t'itO 
oJJsut·vtHlas as formalidades c (J0J1ll i~ües do de e relo 11. K. :í\1:.!, dt) 
tl de llH1t'c:o de 1\JH. 

Aet. 12. As isenc;ües eonslanlos dos §§ 2li ll 3:! dn a'!' L, 2" 
das J.)J'eliminat·cs da 'l'arifa são da compcLeneia dn ministt·o da 
Fazenda c as demais da dos inspeelot·es das alfandegas. 

Ar L. '13. 1\,s pcc:as de mobilia avulsas, clcsat·rnaclas, pa
gat·ão o triplo das taxas das pec;.as de madeit·as :::ollas, eonsct·
vada a mesma 't·azão ela Tal'ifa. 
· · Art. H. Fica revogado o arL. 2li ela lei n. :!.G2.1, du :H d•:l 
dm:cmbtto elo :1\HJ, mantidas as disposic:õcs anteriot·es a c)ssa lei. 

Ar L. 1G. As reduec.:õcs (JOnslantes da presente lei, eo111 ''x
ccpc;ão elas relativas ús casas c institutos de eal'idadP, sc't•ão 
caltmlaclas sobre o valor oJ'l'icial quam.clo a mcr·caclol'ia Livet.· Laxa 
fixa na 'l'arifa c sobre o valor commct'Cial quando taril'ada wl 
valo1'em. 

Ar L~ Hi. Sfio autorizadas as mesas de l'enclas .l'cl!et·a•!s da 
fl'onlcit·a a despachar ob,iedos .eonduzidos por passagc•it.·os o•m 
suas bagag·cns, os quaes, não podendo ser consiLiet.·aclos elo eom
mct·cio c estando dispensados de J'actura consulat·, si'io ~u.iuilos 
a direitos, clesclc que o valor dos mesmos não execda de 3:!0!f:. 

· sendo, si CX(JCdct~, rcnwLtidos •{L alfandega mais JH'oxirna. · 
Art. 17. As expressõe-s «cliinhciro cm ~onla eot•t·cnte » 

ou oult•as equivalentes, usadas como prova ele solução ou amol'
tizac.:ão de divida, bem como os avisos ele rccel.Ji.ment.o de 
quantias, sob qualquer fôrma, correspondem a rediJo J)aJ'a u 
cffeito ele obrigar/ ao clcviclo scllo, sob as penas cltt lei, ;í~ 
pessoas cujos .nomes figurarem nesses do~umcn tos. 

Ai·t. 18. Picam isentos elo imposto do sello as cambiacs 
cmitticlas pelo Banco elo Brazil, as operar;ões que realizarem os 
bancos ele custeio rurral, organizados sob a fúrma eooperativa 
de credito, bem assim as caixas r.turacs ou urbanas que se fun
darem sob a J'órma eooperativa ele credito c sob a base da 
responsabilidade pessoal, solidaria c illimitada, visando mais 
facilitar c desenvolver o credito agricola do que lucros directos 
aos associados. 

Art. Hl. Ficam Lambem iscnLos ele crualquw scllo propor
cicmal a constituição de bancos, l1ypothecarios ou agTieolas, c 
as obl'igações ao porLador (dcbeutm·cli) por cllcs emiLLiclas·, uma 
.vez que Lacs estabelecimentos sc,iam ou tenham sido fundados 
com a cooperação c immcdiala J'iscalização dos governos da 
Uniiío ou elos Estados, afim de fornecer ú lavoura auxilio de 
capilacs. 

Art. 20 .. PermaMcc cm vigor o :1rt. 7° da lei n. i.S37, do 
31 de clewmhro de 1007, reduzido a quatro mczes o prazo de 
iO ahi concedido. · 

Paragrapho unico. O Presidente da Republica inforrnar:i 
ao Congresso em sua proxima ·reunião ela execução clcslc pro

. j ccto legal. 
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A1't. 21. Ficam obrigados os J'abl'icantcs ele mercadorias 
sujeitas a imposto de con.su:mo á applicacão de l'Otulo;; em seus 
produclos, nos quaes se declare o nome do Jabricruu-le ou ~~m
prcza fabril l'cg·isLrada na csLa~~rro !'isca! competente c situacão 
nas fabricas: · 

a) as fabri.cus que venderem artigos :wondicionados em 
cascos, uesles farão gmvar·' em Lia la indclevcl ou a rogo aqu~llas 
cleclarar;ües, _l'icanclo sujeitos ú rolulagetu por unidades, os pa
cotes de velas, ele pliosphor·os, os ma(;.os de eig·an·os, os paeotes 
ele fumo o toda;; as demais unidades tl'ilJULada;;, ·como sejam: 
bengalas, c!Japojos, Sa!Jono•Lo;; em bal'!'a ou ele cjualquer feitio, 
especialidades pharmacouliuas, ele.; 

· ú) os t.edclos naeionaes de quaes((Uüt• g'Citüt•os ·ficam su,ieilos 
aptlllas ao rotulo deelal'alorio de.- Indusl.ria brazileira; 

c) aos inclusll'iae;; ·c;·uc na vigeneia desta disposi,;ão legal 
derem sahida aos seus pt·oclu'C.Los elas fabricas sem se achat·em 
devidamente rotulados, 3et·ão applieadas as multas e;;Labcle
cidas no a1•L 122, n. 3, lettras d e fJ elo regulamento annexo ao 
decreto n. 5.800, de 10 de fevereiro de 1906. 

Ar L. 22. As taxas a eobrar· pelas cat·Las de sauLle :Serão as 
seguintes pagas mediante sello adhesivo: 

a) para navios estrangeiros (a veb ou a vapor) 10$000; 
b) para navios nacionaes (idem) 5$00ú. 
Art. 23. Fica suppr•imicla a exigencia do despacho nas 

alfrun.clegas e mesas de rendas da Republica das bagagens dos 
passageiros que se destinam ao exterior. 

Art. 2ft, As embar.·ca!)ües •!llt!'aelas •'m eloming·o. ou fe
riado, ou depois de fechado o expedienté nas alfandega;;, po
derão se1· despaelJUdas .na guarda-moria, assig·nando os agentes 
ou consig·natarios termos ele responsiibilidade pelos impostos, 
despozas ou mui tas em que i ncOJ.•t·erem os referidos navios. 
Esta di:>JlOSi(;ão ap1·oveita aos navios que entrarem e sahirem 
no mesmo dia. · 

.Paragt·apho unico. O Lermo a qu.e se refCJ·e este ar ligo 
deverá ser· Jiqu iclaelo ele1n.tro ele 18 horas uteis, sob pena de ser 
cassada esta faculdade aos relapsos. 

Ar L.. 25. Os navios que entrarem nos portos da n.epublica 
paea refrescar·, receber mantimentos, deixar naufragas, doentes 
e arribados. pagarão ;t 2·, como unico imposto . 

.Art.. 2G. A cobrança das licenças pela Municipaliclade elo 
Disf.ricto Federal, uma vez que Lenham relação com o imposto 
de industria c profissões, não· se~:t\ !i.quidada sem que .se.ia apre
sentado o documento de que este imposto foi pago no Thesouro 
Nacional. 

Art. 27. Fica elevada a 10 o/o a toleJ•ancia a que se refere 
o ar L. I 08 elo actual .f•egllJiamcmto dos impostos ele •consumo 
para differenças entre quantidades de sal constantes elo mani
festo e as verificadas na descarga. 

Al't. 28. O wari"Wit pagará o sello fixo de 300 réis, c;uando 
fOr endossado pela 11rimeira vez, ficando assim equ.iparado ao. 

J 
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recibo das mercadorias clcposiladas nos armazens gcraes c ao 
conhecimento de deposito para effcilo J'iscal. 

Art. 20. Fica revogado o at·L. HJ ela lei n. 1.313, ele 30 ele 
dezembro do 100ft, pagm1do, ·pot·ém, lodos os navios que en
trarem pela barra elo llio ele .Jruneiro. a liLulo dt) consei'VtH,\ÜO elo 
porto, a luxa de um real por kilogramma de mercaclol'ia cm
bareada ou desembarcada, cxueptuadas as ele pt·ocluc~.ão na
cional c ·o ·cal'vão de pedra, que ficam isentos. 

Art. 30. 1Contin l'nt em vigoJ·· a auloriza,:ão dada no Go
vel'J1o para adoptar uma tarifa di J'fet·endal para um ou mais 
gcneros ele. proclucção eslrang·cira, podendo a l'üducr;ão aLLingir 
até o Jimit.e ele 20 o/o•. limite que para a J'adnl1a de trigo scrú 
de até 30 o/o, c reclucção que seja compcnsadol'a ele co!'leessõcs 
J'eilas a generos de procluc,:ão b1·azileira, como o café, a hcrva
malt.e, o assucar, o aleool, o cacüo, o fumo e o algodão. 

Art. 3'1. O imposto de pharol ser:'! cobl'ado em ouro ao 
cambio ele 27, assim .como o ele doca. 

Art. 32. Fica equipal'acla a taxa de imporlat;.ão ele vchi
culos ele tracção animal pam o Lt·anspol'tc de passageiros e 
cargas- arLs. 308 c 80G ela Tarifa- ú laxa ele aulomovcis. 

Art. 33. Ficam sujeitos a direitos ele importação os rebo
cadores, lanchas c mais cmbat'caçi3cs ·eons~Jmidas no esll'an
geiro e que arquearem menos ele 200 Lonclaclas, quando impor
tadas para L rui' ego nos portos. 

Art. 3-í. Sel'lí rcstiLuiclo aos xal'qucaclores nacionacs, como 
compensação elos di reilos ai fa.ndegados que gravam COI' Las 
matcrias primas indispensavcis á inclusLt·ia uo xarquc. a im
porLancia de 20 rliis pm· kilogramma ele xarquc procluziclo o 
exportado, J'icanclo o Poder ;Executivo au tot·izaclo a fazer pam 
este fim as nccessarias ope1·a,;ões de credito, at<) J. 000:000$000. 

. Ar L. :35. Contintta cm vig·or a disposiçiio do art. 8"·. pat'a
gl'apho un.ico da lei 1l11. 2.21:0, ele 28 ele clezembl'o de 1!100. 

ArL. 3G. Nenhuma •,·csl.ricçiio poclel'~í ser estabelecida .á 
entrada c ao commcrcio; na Capital Federal, de gcncros ou mcr
<1aclorias proc.cclcntes elos Estados ela União. 

Art. :37. Os bcnel'icios resultantes ele quotas lotcricas cn·
tenclcm-sc prescriptos para te1·em o desUno clel.erminaclo na lei 
n. 2.321, ele 30 ele clezcmb'l"o ele JOIO, c no clec!·cto n. 8.507·. de 
Sele marco dc'·I!H I, clcscle que as instiLuir;õcs beneficiadas 1não 
os reclamem dentro elo prazo ele cinco an nos, a conLat· ela clal.a 
cm que os mesmos •forem l'Ccolh idos ao 1'hcsbm·o, ú (Sua 
disposit;.ão. 

ArL. 38. No arl. 757 ela Tarifa elas AlJ'anclegas. depois da 
palavra « clcsarmaclas :~-, a·ccrcscentc-sc: · cxcluiclas as pol'las, 
jancllas, caixilhos, calhas·. columnas c Ludo quanto não eonsli-. 
t.ua propriamente peça para o esqueleto elas eonsf.rucn.õcs. 

Art. 30. O expediente a que esf.ãosu,icitos os generos lhTcs 
sct·:'t pago nas mesmas especics LjUe os li irei tos de imporlaçãeo 
para consumo c indicarão nas mesma.:; penalidades nos caso~ 
ele cliffcrença verificada na respectiva conferencia. 

Art . .10. A expccliçã.o ele valores cm clinheii'O por via postal 
serll feita cm sob,·c-carl.as ele papel tela ela taxa ele 300 réis, 
que serão f~chaclas com lacre e fecho· especiaes fornecidos pelo 



' .,, 

80 'ANNAI!:S DO SI!:NADO 

Correio, estando incluiclos nessa taxa o regislt·o c o .recibo des
iinaiario, sem pt·c·.iuizo do t•c,;;pedivo pt·cmio c a taxa elo porte. 

A !'I. o IJ 1 o O dccrülo n. G o !J!lll, do 1 O de l'e\'erei t•o ele 1 90ü 
( irn poslo elo eonsumo), se rú · ohReJ·vuclo ~:orn as scgu i n Les ai te
rações: 

a) no § 7" do ar L. '1 ", SUJJJH'iJnam-se o as palavras- indi
'cado e·1n tloscs nwdiclnaeso 

ú) no at·Lo ~ ... § ~ ... tis aguas denominadas syphão ou soda, 
aCCL'eSCCUuLe-sc: 

«o. ou :;mnelliantes, xal'oves elo limão, g·rosclhas, gomnuv, 
ele., ]Jl'Oprios para l'el'l'CSCOS ». .. 

c) no arL. 2", § 2", as taxas do amor pieon, biitcr, fcrnet 
branea, vermoul.li I) bebidas semelhantes l'kam alf.eradas nela 
seguinte fôrma: 

Por li Ll'o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $300 
P a 1oa P".OO. · .. on g, l'J.'[t ~ • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • . • • • • •r-
Por me~o Ii tl'o o . o . o o .•... o ... o o .. • o .. o . .$$0 1

10
50
0 . Por mem garrafa o o o o o o . o o . o .... o o o .. o 

d) no art. 2", ~ 2", as ta.xas da eet·veja de baixa fermen
tação ficam alteradas pela seguinte l'ól'Jl'la: 

Jlor liLl'o.................... ... . . . . . . . $075 
Po1· garrmfa o . o o o . o o. o o . o . o . o o o o o . o o o . o $050 
Po1· meio litro o . o o. o. o . o o o . o o o o o .. o. o. $0:38 
Por moia garrafa. o ........ o .. o ..•. o o o o $025 

e) ao al.'L. 2 .. , § 2 11
, aecrcsccntc-sc: 

Aguas mi noraes naturacs, para mesa,, gasosas ou não, do 
procedencia estrangeira: • · 

.llot· liLro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $·Oh. O 
1?or garJ."afa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $030 
Por 1ncio litro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $020 
Por meia garrafa o... . . . . . . . .. . . • • . . . . • $0·15 

{) no arL. 2", § !J", a taxa elo acido acciico fica a!Lemda pela 
scguin Lo 'f6rma: . 

Acido aootico, solido: 
Por 250 grammas ou fracção .•. · ...•... 

Acido aceU.co, liquido: 
J>or litro . ........................... . 
Por. garrafa . ......................... . 
I) o lot o .. or tne10 1 ro ....................... . 
Por meia. garrafa .. ................... . 

a) f'ica csiabolocida a taxa pr•oporcionul {lat·a 
do vinagre c de iodas as bebidas tributadas; 

$150 

$600 
$400 
$300 
$200 

o meio li iro 

' t 
I 
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h) no urL. 2", § '1:!, ua ldlt·a a, twct·escenle-se, depois da 
palavra- olaotllio, o na lei Lt·a ú, devo is da pah·•·a- mate ria: 

. ~ ... enl'eitnclos ou não». 
i) supprimam-se as palavras- c) Com 

-coúerlw·a de rrtwlq·ner lt:C'ido, en{ei
tado com renda, {l'anja ou úordado~. 

j) ,chapéos pn!'a cabeça: 
Para homens c meninos: 

c) ele palha do Cllilc·. Perú, i\lalll,ilha, se
me_!IHmtes, al.é oprcc.o de 10:);000 .... 

b) de ltL • •••.•••••••••••••.•.•••••.••• 

k) no art. 2", § !, .. -Sal, accrescente-se: 

1$500 

$500 
$300 

O chlorUl'eto de sodio. refinado ou puriJ'icaclo. em laboru
Lol'ios chimicos, destinado r•xclusivamcnto :i salga dos productos 
das d'abl'icas de lacl.icinios. pagará a Laxa de 10 réis por: ,250 
grammas ou l'racção, podcuclo sah ir dos laboratot·ios em suecos 
ou outros envoiLol'ios semelhantes, .com o peso pelo menos de 
50 kilogTammas. 

Ar L. 1,2. As taxas ·elo .imposto ele eonsumo sobre as perfu
marias c as especialidades pha,;rnaceuLicas são as seg·uinles: 

Produclos cu,io pre~.o não exceda ele 5$ a duzia. cada uni
dade 20 réis: 

De mais de 51); nU• I O$ a duzia, cada unidade ;,o r(•is. 
De mais de I 0$ alé 15$ a duz ia·. c a ela un iclacle 60 t·éis. 
1De mais de 15$ alé :?5$ a l.luzia: cada unidade 80 t·éis. 
De mais de 25$ até1 1,5$ a cluzia, cada u,n.icladc iOO réis. 
De mais di" !,5$ aL1; GO$ a dmda, eac111 unidade 200 réis. 
De mais de üO$ até 1•2o:t; a cluzia, r:ada unidade 500 réis .. 
De mais ele 'l20$ a duzia, c.ada unidade J$000. 

Art. 43. Pagarú 8 % elo valo!' o material importado pela 
Santa Casa ele i\lisel'i.cor·clia de Fo1.-laleza, Estado do Cear:í, para 
montagem ele uma lavandceia a vapor desLinacla ao uso ex
clusivo ela mesma Santa \Casa . 

. Art. !,4. Pag·ariio sómentc 8 % sobre o Yalot· todos os ap- · 
parelhos e aecessoeios destinados exclusiyamente ás applica
ções indust•·iaes de alcool, como forca. luz e a~uecimento. 

Arl. 1,5. Pagae:í. 4 % do Yalor. c;ue será o da factur·a, o 
material cseolar para eseolas publica., primarias gratuitas. im
po·rtaclo pelos govrrnos dos Estados, do Disll'iclo Fedc·ral e dos 
municípios. 

Ar·t. 46. As garrafas destinadas ao acondicionamento de 
aguas mineraes naturaes, .quando importadas directamente pelas 
emprezas que as explorarem. gosarão de um abatimento ele 
50 % sobre as luxas das tarifas acluaes. 

Art. lt'i. Aos machinismos c acce3sorios cleslinaclos aos 
estabelecimentos ele fabricas de cimento sere app!icada a ta
rifa de 8 % ad valo1·em. 
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Al'L. 1,8, Pa;;ariio 8 %, do seu valol' os madlinis111os c pcr
t.cm~cs de pl'imcim insln.lla~•iio, importados para individuas ou 
c.•mprcws que ... ;;e pi·op.uzercm a desenvolver. as .applicaçües do 
algodão c ele 1Jbras auunacs ou vegclaes 1l10 Jabl'ICO de lmhà de 
ual'rülcl c 'rctrozes ou utilizando os mesmos. productos cm in
dusll'ias ainda não exploradas ou sem congeneres no paiz. 

Art. -10. Pagarão J. o/o do ;valor commcrcial os artigos e.s
pecii'icados no § 35 do art. 2• da Tarifa nos termos do mesmo 
paragrapho. 

Art. 50. Pagarão lambem 8 % ad valo1•ern as cêrcas co
nhecidas sob a denominação de « Cêrca Americana», consistente 
em um quadrilatero i'ormado llOr i'ios ~'Ue se cruzant horizontal 

. e vcrUcalmentc, inclusive os rC.Spcctivos moirões de ferro ou 
de madeira, quando importados por agricultores ou criadorc3. 

Art. 51. No art. !JSG da Tarifa, depois das. palavras 
«bombas a vapor», accrescente-se: «! l1ydraulicas 10 de ar 
quente». 

Art. 52. Só poçlerú o Governo usar das autorizações pa·ra 
abertura de creditas constantes da lei de areamento sem verbas 
especificadas, ou das au torizacões concedidas por leis espeeiaes, 
no segundo semestre do exer.cicio e dentro do excesso ve·ri'f:icado 
sobre o or(!amento da renda arrecadada no primeiro e ]lo r ella 
calculada para o segundo, emquanto a deste não i'ôr conhecida. 
Esta disposição m.ão comprehende os .creditas supplementares 
componentes da tabella B e os que tenham por fim attender a 
servioos de caracter urgente. 

Art. 53. As companhias de seguros, associaoõcs de pc
culios c pensões c sociedades congenercs pagarão, .Pal'a i'isca
lizaoão: 

1•, em relacão aos premias de seguros terrestres e marí
timos 2 o/o (dous por .cento) sobre os que forem arrecadados 

. por seguros effectulldos durante o CJ:crcicio; · 
2", ,quanto aos premias de seguros de viela, peculios, pen

sões c renda vitalicia, 2 % (dous por mil) sobre os que ·forem 
arrecadados durante o exercício. 

Paragrapho unico. Por conta da renda dessas contribuioões 
proverá o Poder Executivo sobre a melhor i'iscalizacão das 
mesmas comprun.hias e sociedades. · • 

• :A!rt. 54. A.dotacão a que se refere a lei n. 2.321, do 30 
.de dezembro de 1!l10, § 12, lettra j, n; 15', em vez de ·subvcncão 
ao gabinete clectrothcrn.pico, etc., etc., 20:000$ diga-se «.Pára 
manutenção c c~stcio da assistcncia ·ás criancas .pobres, fun
dada no mesmo instituto ein .2 de marco ele· J!Jll, 20:000$000 ». 

Art. 55. mio set·o1 permittido nas n.l:fandegas c mesas d1J 
rendas o despacho de mercadorias importadas para o consum:1 
do Brazil, sem que os seus donos ou éonsignatarios apresentem 
a primeira via dn. factura consular, salvo si .rcqucrelrem as
signatura de um termo de responsabilidade pela reprcscntaçfl'o 
desse documento dentro elo prazo improrogavel de no 'dias; :ri
canelo, assim, dera gado o n. 1, do art. 23 do decreto :n. 1.10·3, . 
de 21 de novembro de 1 !J03. . 

§ 1." Hn.vcrú um livro especial, devidamente numc.rado o 
;rubricado, para lavratura de tm ... mos de responsabilidade, que 

.• ! . 

.. 
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set·ão nume:l.'ados, e do::; quaes euustar.·iío, •<i vista da pt·imút·a via 
da nota do despacho, depois de paga, a impo!'Lancia total, em 
ouro e .papel, dos direiLos e taxas, bem t:omo o numero e ~ata 
da referida nota. 

§ 2." No verso ela prime!ra via da nola, a que. dever4 ficat• 
pregado ou t:ollado o r·equertmonLo, o cmJH'egado 1 nt:umbtdo de 
lavrar o termo é obr·igado a declarar, á tinta vermelha: «As
signou Lermo de responsabilidade, nesta data sob n, .par·a 
apreaeutar.ão da primeira via da factura consular :t>, J~ssa dccla

. il'ação poderá sá feita por meio de carimbo e sct·ü assignada 
pelo respet:tivo empregado. 

§ 3." Sob JJena de respousabilidade pc::;soal ;lo con:l'o!'enLc 
de sahicla, apurada cm .qualquel' tempo e punida com a sus
pensão ·POr tres dias e 1)erda dos respectivos vencimentos~ 
nenhuma met·cadoria ::;el'll desembarcada sem de que da uota 

·do despacho ·COill•SLe o cumprimento do § 2". 
. § <i." l!'indo o lYl'azo improrogavel de !JO dias o empregactn 
encarregado do livro de Lermos de l'esponsabi!iclacle é obrigado 
a fazer a communicaoão desse :!'acto ao inspectot· da all:i:tndcga, 

· que imporá aos donos ou consignatarios icla,s mer·cadorias a 
multa de 50 %. sobre a irnportancia total dos direiLos e taxas, 
wnstante do Lermo respectivo. 

Essa multa deverá ser paga dentro de 48 horati, · proce
dendo-se á ·aua cobr·ança executivamente, si não l'õr el'fectuado 
o pagamento dentro daquelle prazo. . . 

§ 5." EJ'l'ectuada a cobrrunca da multa, amig·avel ou ex
ecutivamente, ser;i a respectiva importancia escripturad::t cm
receita eventual-, dando-se immediatamente baixa no termo 
de responsabilidade com decla:t·aoão de llaveL' sido colm:tda a 
multa .. 

§ 6." Apresentada. a 4'actura consular: dentro elo pl'azo ele 
DO dias·, será logo dada baixa no termo respectivo, independcnta 
de peticão, mas por meio de despacho do inspector da alfan
dega, na -propria factura, dizendo :«Dê-se baixa no termo de 
responsabilidade :t>. 

Na factura o empregado respectivo declarará: «Dei baixa 
no termo de ·responsabilidade n. . :~>, datando e assignando. 

Art. 56. Não poderão ser despachadas nas alfUúldegas e 
mesas de rendas da Republica as mercadorias que houverem 
soffrido IJransbordo em portos estrangeiros, sem que sejam 
acompanhadas de ccrtil'icaclo ele transito passado pelo rospec'tivo 
agen:Le consular, o qual cleveN'L conferir com a primeira via do 
certificado de que trata o decreto n. 8. 5117, de 1 de fevereiro 
de 1911. 

Aq~t. 57. E' o Prcsidcn Le da Hepublica autorizado: 
I. A cmittir, como antecipacão de receita, no exercício 

des~a lei, bilhetes do Theaouro até a somma de 30. '000 :000~, 
que serão resgatados até' o fim do mesmo exerci cio. 

II. A receber .. c restituir de conformidade com o disposto 
no art .. H da lei n. 628, de 17 de setembro de 1851, os dinheiros 
provemenLcs dos cofres de orphãos, de bc.nil de defuntos n au
sentes o do· eyento, de premias de ,loterias, de dcpo8Hos cla.s 
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caixas economicas e monles dl• so,:eot'l'O e dos rlcpo;;iLos da 
outras origens; os saldos que resullat·em do encontro das en·
tradas com as sabidas poderão •ser applicados ús amortizações 
dos emprestimos internos ou os excessos das •restituições serã(J 
levados a balanço do exerci cio, 

III. A .cobrar do imposto do imporla~.ão pat·a consumo 35 
ou 50 o/o, ouro, e 50 ou G5, pa\)el, nos ILet·mos do arl. 2", n. 3, 
lettras a e b da lei n. L -i52, de 310 de dezembro de '1905. 

A quota de 5 %•, ouro, da totalidade dos direitos de impor
ta1;ão pm·a consumo, .será d~stinada ao t'u,n.do de garantia, o 
imposto em out·o destmado as· despezas da mesma nature:r.a, c 
o excedente .. :;ertí convertido em papel para attender ús despczas 
desta especlC. 

· Os 50 o/o, ouro, serãO cobt·ados etncJuanlo o cambio se man .. 
Liver a:lJima de lG á. por 1$, durante 3>0 dias consecutivos, e, do 
mesmo modo, só deixarão de:' set· cobl'ados depois .que, pelo 
mesmo prazo, elle se mantiver abaixo de 16 d. Para o cl'feito 
desta disposiçüo tomar-se-lla a m(•dia da taxa cambial durante 
30 dias. . . 

Si o cambio baixar de lG d. ou menos. cobrar-se-hão do • 
imposto ele importa~!ão sobre as mercadorias, de qne trala a 
lettra a., G5 o/o .cm papel e 35 em ouro. 

IV: A Pestituü· ús municipalidades os dit·ei.los de impot·
tação que indevidamet1te lhe houverBm sido cobrados, dumnte 
a vigencia ela lei ,n •. 2. 3•21, de 30 de dezembro de I !HO; art. 27, 
n. XITI, pela introducçiio do' material deslinado a obras de .sa
neamento o abastecimento de aguas; feitas por administra~~ão. 

V. A cobmr para o· fundo destinado ás obras de melhora .. 
menlos dos portos. executadas ú custa da União: 

1", a taxa até 2 • %, ouro, sobt•e I" valor official da impor.-
taçiio do porto do R.io de J'aneiro e elas al:!'aadega.s do llecii~e. 
Bahia, Rio Grande do Sul; .l~I·aranhão, Cearú, Rio Geando d•J 
Norte, Parahyba, Esph·ito Sa'nto, Pat':.H1i:í., . Sa(n>La Cathariml. 
Matto-Grosso. A lagoas, Amaerac;.ão (Parnahyba e Tutoya), Ser
gipe c cm outras em .cu,ios portos 'faça obras de melhoeamentos, 
nos tm·mos elo decreto n. G.3GS, de :1.1, de :fcvct·eiro de :1007.,. 
exceptuadas as mevcadorias de que trata o itL 2 do at·L. 1"; 
devendo a impor·tancia .arl·ecadada nos vorto., cuJas ob1·as não 
tivcl'em sido iniciadas:. ser escripturada no ~l'hcsouro, separa
damente, pat·a ter applieac:.ão ':is mesmas obras opportunamente; 

2", a taxa ele um a ·C~nco ré is por kilogramma de met·ca
dot·ias que forem carregadaB ou descarregadas_ segundo o seu 
valor, destino ou procedencia dos outros portos. 

Para accelel·ac· a execução elas obras referidas l)Oclcrú rJ 
Jlresidenlc da Republica acceitar donativo ou mesmo auxilio, a 
titulo oneroso, orrerecido pelos Estados, munieipios ou asso
ciações interessadas no melhoramento, comtanto que os en-
cargos resu.Jtantcs de tacs auxilias não excedam do producto da 
taxa indi.cada. 

· VI. A· 'J)l'Omovel' a cobmnça amig·avel da divida activa, 
para o que acloptal'á as medidas que .iulgror corwenienLes, in-

• 
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clusive a de conceder prazos razoave is, afim de evitar que se 
accumu !em g-randes som mas não arrecadadas. 

Nas dividas proveniontes de multas·. impostos e outras 
contribuicões, a cobran~·a amit:ravel ·.se deve Jazer pela seguinte 
f'órma: 

a) pat.·a mullas e impostos não lançados, clenli'O dr; :30 dias; 
ú) pat·a os impostos lancados; 

1", os ele J•e.;;ponsabilidacle pessoal: 
a) si pago·;; em duas ou mais prestacões, a cobt·am;a am i

g:ivel só te!':'l Jogar até ao vencimento ele outras pl'estações; 
b) si cm uma só prestação, cleln:tro de CiO dias; 
2", para os impostos de garantia rea), a ~obl'!l;n()a amig:wpl 

se i'ará até 3-1 ele .ma·t·~•o ele cada anno, 1sto e, at_e ao enccl'ra
mento de exer·ci-cio a que con·esponder a divida. 

Pat·a os impo·.;;tos lançados ele l'esponsabiliclacle incliviclual, 
cu.io pagamento não se realiza!' no prazo determinado no regu
lamento e si houver ele promover a dom i.cil i o a eo·brança ou l'ot· 
satisfeita !'óra elo respeetivo prazo, a multa será, em vez ele 

· 1.0 o/o, 20 %. -que se clevar·:'l a 30 o/o, no caso de set· ,iudieial-
nwn te arrecadada. . 
. As dividas· !'emetticlas pelas esLar;ões l'i·.;;eaes arreeadado!'as 

:iR Delogatdas e Pr·ocut·aclot·ia Geral da :l''azetnda Puhl.ica par.·a a 
eobr·ança executiva, sct·ão, dentro elo prazo maximo de Hí dias. 
enviadas ao ,iui1.o competente, devendo os pror;m·aclot·rJs ;l'iscaes 
pi·omover a i mmediala c~obt·anoa execu Liva, soiJ pena. ele L't":'qwn
sabiliclade CI'iminal e eivil clevicla e immediatnmcnte apurada 
a requerimento elos ele legados fiscaes. . 

VII. A promover a liquidaoão ela divida activa pelos meios 
que julgar mais convenientes, podendo contraclar para is~a 
JH'Ocumclo·res, mediante ~Jma •porcentagem não cxccdeulte de 
15 o/o. 

VIU. A modificar a taxa dos di r·eitos ele importaoão-. até 
mesmo dar en~raela, livre ele cli.reito:s, duil'ante o 1wazo que .iulgar· 
necessario, para os· artigos de proceclenr~ia estrangeira, que 
possam eompetir com os similares proclu?.iclos no paiz pelos 
tnists. · . 

IX. A 'clesmoneti?.ar a:.;; moedas ele prata elo cunho anterio·•· 
ao cunho substitu ido recentemente, elo valor de $500, 1$ c 2!$, 
substiluinclo-as por moedas elo novo cunho, podendo f!xal' o,; 
prazos clem·tro dos quaes se clevero:i operar a substituioão. 

X. A não aclmittii·, a despacho nas alfandega.;; os 11ognacs, 
armagnacs, wh isks, rhums·, genebras e outras bebidas alcoolicas, 
que contiverem. mais de cinco grammas ele impurezas toxicas 
(etheres ela st:Jrie graxca, furfurol; alcool·s superiores, etc.) ele 
que trata o art. Il ela lei n. 559, de 31 ele dezembro pe 1898~ 
por 1. 000 grammas ele alcool a ·J 00 gráos, ou duas grammas e 
50 centigrammas poi' ·I. no o grammas de alcool a 5,0 gráos .. 

XI. A effe-ctuar nas estradas de .ferro fecleraes o transporte 
gratuito ela moeda de cobre clestinacla a ser recolhida e da ele 
prata e ele nickel destinada á circulacão desde que sejam re
meWdas a uma repartição fiscal federal. 
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XII. A rever o pro.i ecto de Tarifas de Alfandegas elaborado 
pela commissão especial presidida pelo 1\IinisLro da Fazea1da, 
submettendo-o ao Gongr•esso Nacional no mais breve prazo. 

xrn. A 0/'g"anizar pautas de pt•eços das mercadorias su
jeitas a imposto ati valorem ..• para base de ::u·r·er~adacão do mesmo 
impo::;Lo nas all'ande.gas e mesas de l'OIHlas, devendo·, no caso de 
omissão na pauta, set· ealculado o imposto pelo valor constante 
.da re:3peetiva factura consular. 

XIV. A estabelecet· nas alfandegas e onde ;julgar com•e
niente o servi~.o êle enl;l'e'J)osto para as mercadorias em transito 
r;om destino a paizes limiü·ophes, expedindo o regulamento ue
cessaria para exe.r:u{)ão do servicJO. 

'XV. A pagar, depois de .,rrectuada a devida arrecadac,ão, 
50 o/o da respectiva mulla, a todos aquelles que descobl'irem e 
levarem ao conhecimento da autor·idadc; fisl.lal qualquel' sone
gação das J•endas intel'nas praticadas pelos contribuintes. 

XVI. A deteeminar· a hora da noite em que é peemittida a 
,visita da ent1·ada dos navios nos portos da n.epublica. 

XVII. A emc~ndal' o reg·ulamento que baixou com o decreto 
n. 7. ~7:3, de 29 de Julho de 1909, de modo a ·Lornal-.o el'ficiente 
no que eonce,·rw :.í obte1u;ão elos elementos para a organizac;ão 
da e·BtaLisLiea da expol'ta(;ão pa1·a o extel'ior· e do (oommercio 
inter-estadual. · · 

XVJJI. A manchu· ·e obrar em dobro, nos portos da Repu
blica, todas as taxas e impostos a que :forem obrigados os na
;vios ou vapm·es naeionaes 011 estrangeiros, .que navegarem entre 
os 1portos do Bt·azil e os do ~xteriOL', que fizerem rebates ~
fl'etes de pJ•oductos naeionaes, sob eondição de embarques ex
elusivos nos mesmos, e Cjtlll fizeJ•em ahalimenlLo supel'ior a 20 o/o 
no ·pre!)o das passagens de vinda de :3" clas3e par·a sabida doo 
portos brazileiros, e, bem a~sim, a lhes eassar as regalias ·de 
paquetes ou quaesquc1· ou Lros favoi'e& .. 

x•rx. l\ l'nzt'I' as opn,.ac;Ges de m·eclito necessarias para 
cunhagem de monda de pJ·aLa, de aceôrc.lo co.rn o novo cunho 
que f,j,· esl.abeleiddo, poi.Jendo ·ele.var-se n. eini~são de prata até 
15 % do valo1· do paprl-mocda, em eii"Lmlaçã.o na •data desta 
lei, sendo :JO o/o clri luer·o ve1·ifieac.Jo na emiRsão desli~Jndos no 
fundo de J·r~gatc: 

.'\l't; 58. ConLinum·ão em vigor todas as disposições das 
leis de ol'eamenl.o antecedentes J'elaLivas a interesse pubJi.~o 
ela Uniã.o, tine não vr1·~a,·em p:J.rl.iculnrnle'nte sobre a deter
mi nação da r·ep.cil.n e despezn, sol)l'e a autorizacão para marcar 
ou augmelll.ni' os VPneimenl.os, refom1a·r reparticües úu legis
lacão fiscal, qnr não lenham sido expressamente revogados e, 
bem assim, os I'Pgulamr.ntos expedidos em virtude de auto
J•i:mção legislativa. ainda mesmo não J•cproduzii:los, emquanto 
nã.o J'oJ•em a.quelles r·evogados. 

A1·L. 5!1. ll•wog-am!.se n,q clispoRic.ücs em <!Oni1oario. 
r.n,nuu·a dos Depu I ado;;, 1 G de dezembro de 1912 .-Sa-

1dno Barroso ,/u.11inr. Pr·esidentc. ·-Ranl de Moraes •Vmlqa,. 
1" Secl'elm·io.- .1l(r.ulo Oclcf'llirmo Jllavianic·r, 2" Secl'etario in
terino.- A imprimir. 

• 
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N. 54.1-1912 

Esta Comrn issão ;julgando procedentes {)i\ motiv-os expostos 
no pareer1·, arJeanl.e public:ado, r.la Commissão ele Finunc;as da 
Qul.ra Casa elo CongTP~~o Pnl 'J•elac:.tto :í emcmcla elo Senado ao 
PI'O.iec:Lo que ah1·c ·~o :\1 inistet·io da ~iac;ão c Ob1·.a~ _Public:~s 
o c1·eclilo clP 80 :000::; pat·a a con;;lnwc;a.o de um echl tcw destt
nado aos Cnl'l'cios c TelegTapho;; na .capital ele Goyaz, opina. 
no scnlido de se!' approYacla a proposição n. 88, de 1 !ll:!, em 
todo;; os ;;rus ter·mos. 

«Ao a1·Ligo unico do projecto n. '152, do corrente anno, 
foi apl·e;;enLadra uma emenda pela liOI1l'iHla Çomrnissão de Fi
nmwa;; elo Senado, mandando ·que se supprunam as palavra~ 
« !'esLituindo-sc » até« repartições». 

Data vl!nia.. dbeordarnos da emenda daquelle outro ramo 
do Porle1· Legi;;laLivo pelas l'a7.Ges que passamos a exi)CTHlol·: 

O prr.dio dt! que SP !.rala f.oi adquirido· por meto do pT·e;;i
clente d~ enliio pT·ovineia, n. 1.27!t, elo IS do abl'il ele ·J871. 

· fic:ando c:onsiclPr·arJo como incorporado aos proprios •naeionac~ 
POT' .scnl1:nça do .Tuizo dos Peitos da Far.endn, de 2G de abril 
do 187l, drr-lm·andn-sc nessa sentença que o seu destino era
ser~Yii· para sem:inrwio I?Jl'isr-opal- o q;ual no mesmo se installou, 
eom a .<ma capella destinada a netos do culto catholico, a G do 
.iu nho ele I 872 c runccim10u até .iun h o de ·18\)Q. 

Em ·I 897, o Gm·ct•tio Federal chamou-o a si, de slia posse 
privando' a l\litm da Dioeesc. üesde então esse predio passou 
c tem servido ele séde da Administ!'açfio. elos Correios. 

:Esse procedimento do Governo ·rcpublieano foi uma Yio
lentn demonstl'ac;ão do descoJlliwcimonto da doutrina do dcr.rcto 
n. H!l A, de 7 de .ianeirfO elo 1890, que separou a igre,ía do 
Estado, o qua.l, no seu art. 5". T'econheccu em todas as igrc.ins 
c conf·issões religiosas ]WJ'sonalicladc juridiea «para adquirirem 
bens e os administrarem», como lhes manteve tambem «o elo
mini o do seus l1averes actuacs, bem <Como dos..,seus cdifieios 
do culto» . 

. Por outro .lado a .C.mlslituioão ele 211 ele fevereiro clir., em 
seu art. 83: «Continuam cm vigor, emquanto não I·cvogndas, 
U$ leis (]O antigo regimen, no ·CJuo explicita ou implicitamenl.e 
não fôr contrario ao systoma de governo firmado pela Consti
tuiçã-o, c nos principios ne·lla consagrados.» Essa mesma Con
stituic:ão em seu nrt. 72, § 17, assegurou a plenitude do direito 
ele propriedade. · 

Da combinação da dou Lrina do art. 179, •n . .22, da C-onsti
tuição ·de 25 do març? do 1821, com aquella que se nos depara 
no art .. 5" elo supractlaclo decreto 119 A, e mais nos arts. 72. 
217 c 83 da Const.iluiçã.o Republicana, resalta o fundamento 
.iuridico cJ.a legitima pr·oprieclado que assiste :í. Mitra ela Dioces() 
Goyana, sobre o predio em quesuío. Portanto, uma. vez que 
a Uniiío do mesmo Ynr deixar de l.m.· necessidade, 1\ de Ju;;lil'a 
s~ja rc.~t-itt)ido. eomo manda o JH'o,iecto, :íquelln. <lioccse, rnle 
nao tem clcllmdo de reclamar a posse desse seu patrimonio. 
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Po1· ''51 as J·azõf'S, a Comm i~são ele Finan(.'as não pó de nc
ceiLnt· a l!lllf!llda que moi iYn (•slo parece1·. 

f.::::tln dn~ r.ornmissrin~. t:3 de rlezemllro de U112.'-1Hbeil·o 
Ju·nqu,•ira. PJ·r·~ideniP.- Caetnuu dt.• Alúu.que1'rJ1W, Relator.
Galetio Carl:a.lltnl. - Prli:r Paehl'eo. - Ortavio Jlanuabeil•a. -
!Io·mero 'ilrrptisla. -.torw ShupUdo.» · 

Sala da;; CommiR~õeR. rlezembJ·o ele '.191'.2.-F. Glu-
eer'io, Pl'I.'Sirl,:nll' intrrino. -l'r!Htun Snntns.-Bueno de Paiva. 
- 1.'ava,·•~s 1/1! Luru.. - :t. A:;e·J·er/o. 

ElVlllNDA !lO SEN.IIlO ,\ PHOI'OSJÇ,'i.O IM CXl\L'.IH Nl, .88, DE J\112, A 
Qlm Sll llEI>EnE O P,\RJlCElt 

Ar Li g·o un il•o. Su p PI' i ma m -;:f' as r a lavras : · « reRlitn indo-se :.> 
nló «!'e partições:.>. 

Senado Frdf'Pal, 5 de dezembro de 1!H2. -.José Gomes 
P·inhl?iro :1/ar·harlo. - Perl1·n Au.uustn norar.~. - Canrlirlo Ji'm•-
1'wi1'0. dt• .-1/n·eu. -:\ imprimir. 

N. 512- 1.!H2 

A' Commi;:;;flo dr Finanr,n~ foi ]irf'Rf'lll.f' a f'mcmr'la nffr
l'f'Cida prla CamaJ'n rln;; DPpnlacloR an 11ro.ircl.n do Rrnnçlo. mnn
rlando l'I'Vrl'if'l' nn fJUarlro rlos fnner.ionnr·io;; dn iFn.zrndn o f'X
J" f'~CJ'iplurario r]n :\lfnnr]f'g'll r]o Tiio df' .T,anril'O ,Joaquim .\tl-
g'IISIO F!'11irc. . 

. A f:ommi;;;;iin 11arln lrm n opp01; :í approY::tçfio da Pf'ff'l'ida 
cmf'nda. qw• vPm tor·nm· mniR rlaro o pen~amPnf.o quf' Pl'rRidiu 
:í ap!'r~,·ntncfio dafJurllf' projecto. 

Sala das r.ommis;;ií,.~. :?I dr dPzrmlwo rl11 Hll2. -li'1'nnei.~eo 
Glwcrfo. P1·rsidf'nlr inl.••!·ino.- Tcmm•e.~ de LJJI'O.. Rrlnl.ol'.
A. A:eredo. - JJucun r/c Paiwr. - [T1·bano Santos. 

llMENO.\ DA C.IMAIH DOR DllP01'.1DOR AO PllO.TllC'I'O DO SENADO 'N·. 36, 
DE I 012, A QUE Rll nm>EnF: fl PARECE!l SUPRA 

Ao m'l. I •: 

Ruh><liluam-sr as palavras- fiio .~rím,cnte Jlara .. os effeitos 
de sm· n}uJsr~rltodo- nl•l o l'inal do nl'lig'O prla~ seguintes: «sem 
YanlagPn~ .twruninrins qunnln nr. l.rmpo clul'U.'Iltf"l o qual eslevo 
afaslarlo do ''nrgo ». 

_ Cnmnm dos nrpulados, rlf' drzrmbro rlf' ·I O 12. - Saln:no 
Rnri'Oso .luuiur. PT'f'sirlrntr. -Antonio Simerio Nns Santos Leal. 
1." Snr.PriMio. - Rn11l de Jfm•rrrs Veirrn. 2" R11cretnrio .-A im..: 
JWi mi I'. · 
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N. 5·'t3- :1!112 

A Gomm is~iio dP Finan!:n;;, l.etH!o rxam i nado a proposic.ão 
da Cnmam do;; nrpul.nrlos. n .. ?10. dr Hll:?, auLorizanclo acon
ccssiio rl•' tllll nnno dr linrnç,a, com o!'drnado, a T.uiz dr :\latl.os 
Pimrnln. pl·ntit-anLP d•' i" classP ela Dit·C'clor·ia Grral rios Cor
.reios, ,; dt' pnl'''erl' rp1e cHa .~r.ia appt•ovada. 

Sala. das C o mm issões, :? 't. dr drzrmbro de 1\H 2. - P. Gly
cm•'io. P1·rsidenlr inlrr·ino.- Rurmn dr' Pai·nrr. Rrlalor. -.1 . 
A::.r!1'N/o. - Urbano !\anta.~. - Tm•m·es de Lura. 

f'ROPOSTÇ:\0 D,\ C.I1:11AIH DOS DEPUT.IDOS. N. 219, DB 1912, /1 QUE 
;:;E HET'ImE O P.lnEf:EH RUPHA 

O CongTC'sso Nacional l'('solve: 
:\rtigo unieo. Fica o PJ'•':'iicll'nle ria Rl'publica autorizado 

a eonccclrl' ao pJ•nt.ieaniP rJ.-• I" cJa.;:;;;r ila DiJ•"clorii:t Grral elos 
CorJ•rios T.uiz ciP :'llnlto,; Pimrnla. um nnno dr licença com o 
rrsprcLivo ordr>nado. pa1·a tJ'nlanwnlo dr sua saude: J'evogaclas 
flS dispo::;içi'\e,; em contrario. 

r.nma1·n do;; Deputados. :!:3 ele dr7.t'nlhro di' 1912. -Saúlnn 
Bm•1•oso .lnnint'. Presidente .-Antonio Súnet1o rlos Santo.~ Leal. 
'l" s,~rJ•elal'in.- Raul de J!Maé•s Vr'i(Ja. !:?" Secrct:nio.- .\ 
imp1·imir. 

N. 5H.-1912 

A r.ommi.~~ão cJ.p Finanç,ns, rxnminnnclo n proposir,ão rln 
f!amat·a dos ,J)(•pnl.nrloR ·i[lll' opça a r!r~przn rlo Ministl'rio das 
llc!ar,.i'\rs Extr1·im·rs pnr:'l o •'xrrrie'io dr HH 3, (· rir pnrencJ' CJlW 
srjn appi'OY:Hln rom a~ emr.ndns srguinl.rs: 

I . 

Verba 8", om·o. Corpo Diplomatico, legação da Bclp;ir.a e 
Rnr.eia, na l'~'PI'PRrnln!,'ão do i\finist.ro Plcmipotrn()i:ll'io, rlrvr-sc 
dr 2:000$000. 

II 

Na mrsma YrJ•hn, Legnçiio do ·Parnp;u::n-. na J'r]WPRI'nlnriio 
do l\1 inisi.J•o Plcnipol.cncial'io, rll'vf'-RI' dr· fi :000~000. " 

rrr 

N~ mr.~m~ ver·ha, Lrgação dn Hr.~pnnha. rlrYr-SI' na l'l'fll'C
srnla(,'no do llllniRIJ•o. dr.\ :000$000. 

Rala das ~rs~iies. ;?.\ dr dr7.embr•o de 1!) t 2. - P1•oncisco 
Glucei•io, PJ•t:•sidrnlr e Rrlntol', -A . . 4.::.c?wlo.- .U1•IJm1o San
tos.- TrrN/1'1"8 dt• Lyra.- Ru.eno rlc Paiva, 
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.-rtOPORIÇ.:i;o J).~ C:IMABA DOR Dl~PU'J':IOOR N. 108. A QUE SE IU:FEHE 
O PAHI~Cim SUPHA 

.O Cnngrcs~n Nacional r·rsolvc: 

Ar!.. L." O P1·rside·nte do. Repub!1ea 1í autor·izndn a des-r 
pendrJJ' pela t•rpat'Li(.'.fío do l\1 inisterio daR Relações ExteriOI'es, 
com sePvi~\OS designados nas seguintes ver·has, a quantia de 
2 . 5'iH : GOO$, papel, t3 2. 9ri8 :I, 88$\191,- ou r o : 

1. Secl'elat·ia de Estado
"\ugmenl.acla ele réi's 
·12: 000$ a dotação 
destinada :í. l'epre
s~nlação elo 1\Joinisle
rio, ele at:côr·do com 
o :tJ'I.. ·12 da lrJi nu
mer·o 2. 51, .. \, de .\ de 
.ianei1·o de 19:1.2. 

Elevada a 50 :000$ a 
veJ•!Ja « Material ~ ... 

2. J~m]1l'egados em dispo-
nibilidade ........ . 

3. ExtJ·aoJ•d inal'ins no In-
terior ............ . 

ft. Commissões ele limil.es 
!:i. Hecepções offi.cia~s .... 
O. Con_gressos e confercn-

·Clas .............. . 
7. ll.epartições inter·na-

cionaes ............ . 
8. Corpo cliplomalioo -

Elevada a 30:000$ a 
vm·ba destinada á 
J•epresentaçfío do en
viado exll'aorclinario 
e ministro plen ipo
tenciario n.a Republi
ca •Argentina, e a 
2G :000$ a destinada 
:1. representação elo 
enviado extraorclina
rio e ministro pleni
potenciario no Chile; 
elevada a 22 :000$ a 
v e,. b.a «Material~ 
destinada ao aluguel 
de casa pum a chan-

• 

Ouro 

• • o • • • • o o o o o • • 

. . . . . . . .. . . . . ' . 

0 t 0 O t t t O I t 0 t t I 

•••••••• t· ••••• 

200:000$000 

ftfi:SSS$991 

Po.pel 

8ft3:600$000 

'100:000$000 

53G;000$000 
850:000$000 
1 00 :000$000 

150:000$000 

• 



.; 

sEssÃo gM 2·1 nll nmmMnno nE 1!H2 

enllaJ·ia da leg .. ação nn, 
Rr!pulll i 1m :\ J•gell ti na. 

9. Corpo ~.~onsulal' ...... . 
10. Ajudas de eusto .. : .. . 
11. ExtJ•aoJ·dinl'ias no F.x-

Lc~t·ior· ............ . 

Ouro 

1.:3:30:500$000 
GSI : 500:];000 
:300:000:ji000 

.\00 : OOO:jiOOO 

9i 

2.!1G8:18S:ji001. 2.57!1:GOO:ji000 

Art. 2." Rr•vogam-sr as d isposiçiics em con lt·ario. 
Camat·a dos Depu lados, 25 de ou lubt·o de Hl J 2. - Sabhw 

Bal'l'oso .luniol'. Pres·idenle. -A11toll'io Simeão dos Santos Leal. 
1° Secretario. -·-Jlaul de Jloraes Ve'iga, 2" Secretario. -A im
primir·. 

N. 545-·J\112 

Redacção final rias emendas rio Srmado â 1)1"0}JOsição ria .Ca.,. 
m.ara. dos Dr:}Jnlados n. ·I, de ·I !J02. dec1•etando o Codigo 
Civil H1·á::.ileil·o. 

1" 

Antes das palavr·as «.Lei Preliminar» eliminem-se as pa
lavras « Codigo Civil ». 

2• 
Onde se diz «Lei Preliminar» diga se Introducr;río . 

• 
3• 

Ao art. ·l" -(Pa1·a ser collocado. como. penultimo artigo do 
Pl"O.i e elo. ) 
«O Co.digo Civil enlrará em vigor doze mezes depois de 

ofl'icialme·nte · rublieadn. » 

c<\o art .. zo: 
« :\J•l. 2." :\ lei ohr·iga em todo ·O territorio brazileiro, nas 

suas agua;; lei-ri tol'iaes e, ainda, no estrangeiro, até onde lhe 
l'econheceJ·em exterl'it.orialidade os principio;; e convenr;ões in
ternac ionae::;. » 

5• 

Pa1·a ser collocada depois do· art. 2o: 
« A1·t.. A obrigalorieda:de- das le·is, quando não fixem 

ouLl'O prazo, começarú no DisLI'icto Federal LJ'es dias depois de 
officialmente publicadas, quinze dias no E·stado do Rio de Ja-

, 
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neiro, trinta dias nos Estados maritimos e no de Minas Gemes,
cem dias nos ou tros, comprehendidas as circumscripções não
constituidas em Estados. .

Paragrapho unico. Nos paizes estrangeiros a obrigatorie
dade começará qnatro mezes depois deofficialmente publicada
na Capital Federal. »

Ao art. 2°:
«O art. 2" e~tá deslocado por se achar entre os que tratam

dos ef [f'itos da lf'i no tempo. Deve, pois, POSSOI' a se'/' 7°, ist.o
é, o I" dos que tr-at.am dos el'feitos da lei no espaço, pa~sanrl() o
aclnal art.. 3' a ser 2°, e assim por deante.~

Ao art.. 3°:

«Art. 3. ° A lei não prejudicará, em caso algum, o direito
adquirido, o acto ,juridieo pl'rfeito, ou a causa iulgada.

§ J _" Consideram-se adquil'idos, assim o~ c1ir(~itos ·qUf' (\
seu titular, ou aIguem por el1e, possa eXf'l'rer, como arJuell('~
cujo começo de exercicio tenha termo prefixo, ou condil:fio
pl'l'estabele(~ida, inaltera\'P1 a arbitrio (11' out.rem.

§ 2 _" Rl'pllta-se a0.[,O juridico perfeito o já cO/1summano
segundo a lei vigente ao tempo em que seeffrctuou.

§ :1." Chama-sp cousa julgada, ou raso .ilt'lgaclo, a drci":'ião
judir.ial. d.' q,](' ,iá não railJa recurso.» '

8"

Ao- al't. IfO:

«Art. 4.° A lei só se revoga, ou deroga por outra lei; mas
a clispo;;içã.o e;;pecial Jlão revog,a a geral, nem a geral l'evoga
a especial, srnão quando a ella, aLI ao seu assmYlpto, se tefer'ir,
alterando-a r,:'Cpl icita ou implicitamente _»

9"

Ao art _ 5":

«Al't. 5." Ninguem se escusa, allegando ignOl'ur a lei; nem
com o silencio, a ob;;curidadr, 011 a indecisão clf:'lla se exime
o juiz u sentenciar, ou despachar. ~

W"

Ao art. 60
:

«Art. 6. o '.-\ lei que abre excepção' a regras geraes, ou
restringe direitos, só abrange os casos, que especifíca.»
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Ao art. 7°:
«Art. 7, ° .\pplillam-se nos easos 011118S08 as disposiçõcs

COllcernrlltcs aos casos analogus, e, não as llaYelHlo, os pl"Ín
cipios geracs de direito.1>

12"

Ao art. 8°:
«A lei naciollal da pessoa detCl"lllÍlJa a ca[laeilll1llc civil,

os dircito,; de familia, as rclaçõl's pessoaes dos coujug'es e o
1"egimclI das leis no easamento, selldo lh:ito quanto -a este a
ol1ção pela lei brazileira.1>

13"

.\0 art. ti." Pa1"ugrallho' unico - SU]Jp1"ima-sc:

Ao art. 9°:
é\rL. V." .\ppliLur-sl'-lJa subsidiadamonte a lei do domi

cilio e, l'lIl falta deste, a da residencia:
1. Quando a [l€ssoa não tiVeL' nacionalidade;
I r. Quando se lhe attribuirem duas nacionalilladcs, por

cOllflido, llão l'esolvido, entrc as leis do pajz do nasdmcnto
e as do [Jaiz de ol'igem; caso em que prevalecer.á, se um delks
rÔl' o Bl'azil, a lei brazileira.

15"

Ao a1"1.10":
« .\l'l. 10." Os hrns, mOI eis, ou immoveis, estão sob a lei

do Jogar onde situado,;: l"kalldo, porém, sob a lei vcssoul do
]Jl'u[ll'il'lario os moveis de seu uso pessoal, ou os que ellc COlll
sigo tiYer sem[ll'l', bem como os destinados a kanspo!'tc vara
outl'OS logares.

Pal'agTarho uniGO. Os moveis, cuja situal;ão se mudar na
pcndencia dI' acçiío real a seu respeito, continuam sujeitos á
lei da situação, que Unham no começo da lide.

16'

'"\0 al'l. li":

«-'"\rl.. 11." A fúrma extrínseca dos actos, publicos, ou par
ticulares, reger-se-ha segundo a lei do lagar em ·que se pL'a
ticarem.»
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"\.o art. 12": 
«APL. J~." Os meios de pl'ova !'egulat·-se-hão conforme a 

lei do Jogar, oude ~e passou o ado, ou Jacto, que se tem de 
provar.:~> 

H!" 

A.o at·t. 13": 
« Art. 13. Hcgulat•tí, salvo esLipuhu;.ão cm uontra1·io, quauto 

ti substaneia c aos ei'J'eitos das obrigar;ües, u lei elo· Jogar, onde 
foram r:onLrallidas. 

Pa1·agmplw uuil:o. i\ las .sempre se re1:rerão pela lei l:Jra
zileira. :~> 

' '1 !)• 

Ao at·L. H": 
« "\t·t. I·'•· A successti•o legitima ou testamentaria, a ordem 

da vocar;ão hereditaria, os tbiJ•eitos dos herdeiros· e a vai idade 
inlrinseca das disposiçüt:•s do testamento; qua.Jcruer q,ue seja a 
natureza dos bens e o paiz onde se a·r.:ham, guat·dado o dis
JJOSto neste codigo al.let·ca elas liera!u:as vagas abertas •no Brazil, 
obedecerãD ít lei nacional do J'alleddo; si este, porém, era r~a
sado llOill brazileit·a, ou tiver deixado J'ilhos brazilciros, ficat·ão 
suj citas ít lei brazileira. » 

21" 

Ao arL. 15: 
« "\rl. 15. Jlcge a llOmpcteneia, a fót·ma do pt·ocesso c os 

meios d.e defesa a lei do Jogar, onde se movet· a. acção; sendo 
competentes Sl.lmpre os tt·ibunaes brazileiros -nas demandas 
contra as pessoas domiciliadas ou residcnLes no Brazil, por 
obri;;a~:.ões contt·ah idas ou responsabilidades assumidas ueste 
ou noutt•o paiz. » 

22" 

Ao a!'l. lll: 
«·A.rt. 16. :\g sentenças dos tribunaes estrangeiros serã.o 

exequíveis no .Braúl, mediante as condições que a lei brazileira 
fixar.:~> 

23" 

Ao al'l. ii: 
_ « A1.·t. I i. As leis, autos, sentenc.as Je ouLro paiz, bem 
como a,.; disposições e convenções pal'ticularcs, não terão e:ifi
cacia, ·quando orl'enderem a soberania nacional, a ordem publica 
o os bons costumes.~ 

• 
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Ao arL. 18: 
« ,\t·L. H:l. Nus ac~ões propo~Las perante o~ lribunaes bra

zileit·os, o~ auLOJ'<'S nacionae~ ou Pslt'a!Jigeiros, t•esidentes fóra 
do pai·z, ou qüe dlclle se auset~Lat·cnt. ,çl~ranLc .a lide, pres~at'f':_O, 
quando o rúo requeret·, eaur:ao su!J JI.!JCnLc as cus las, SI nao 
Livet·em no Bt·azil bens immoveis, que lhes assegurem o pa-
gamento.» · 

«Antes das palavra:; Parle Geral aLa.:rc:;cenle-:;e: Cudiyu 
Civil.» 

I " . . . 
·~\t·t. 1." Esle eu digo !'e;;ula os dil'eilos e ob!'igru:r"'íes parti

culares conr.:ct·ncnlcs ús pessoa.~, aos bens e ús suas t•elaçijes . 

• 

Ao arL. ô)u .. 
~ . 

Todo IJüllJCIII rl capaz de dil·eilos e obrigw.;ões na ordem 
civil. 

28 11 

Ao art. 3•: 
AI' L. :3." A lei não• disli11gue enLt·e· na1:ionaes c estran

geiros quanto ti acquisiciio c ao goso dos direitos civis. 

29" 
Ao al'L. ~": 

At·L. 4." ,\ responsabilidade civil do homem come~.:a do 
nascimento eom viela: mas a lei põe a salvo desdle a concepção 
os direil.os do na~ituro. 

ao• 
Ao art. 5": 

At•L. 5 . " São al.1so lu Lan1 cnle inca pazes de exercer pessoal-
mente os ados da vida civil: 

T. Os menot·es de I ü anno:-;: 
TT. Os loucos de lodo o genct·o; 
1 TT. Os surdos-mudos, que não pudct·ern exprimir a sua 

vontade; 
IV. Os _:).l~~e,nlcs,_ d?cl~rad_os. lacs ]JOl' acto do juiz. 

• 



• 

:li• 

Ao arl. ü": 
At·L. G." São incapazes, relulivumcn Lc a cor los a eLos (ai'• 

Ligo '151, n. 1 .. ou ;i maneira de os cx·cr·ecr: · 
l. Os maiul't•s de dczcscis e menores de vint~: o um annos. 

(At·ts. 158 a 160.) 
II. ... 
III. .. . 
I\'. Os selvicolas. 

,\o arl. 'i": 

32" 

,\rt. 'i." Suppre-sc a incapauidade, absoluta, ou relativa, 
peiL1 modo fn~Liluiclo ncslc cocli<:ro, pat·Lc especial. 

33" 

.\.o ::u'L. 0": • 
Xrl. \l." .\os vinle c um annos completo:; ac-aba a lne

ll<~L'idadP. l'icanclo habilitado o individuo para Lodos os ntJlos 
da viela civil. 

Par·agTaplto unico. Çessar<i, para os menores. a incapa
ciclacle: 

T. Por cotll:c•ssão rio pae, ou, se fur mot·Lo, ela mãe. c por 
sontenea do .iuiz, ouvido o tutor, se o menor tutelado tiver. 
clewiLÓ annos cumpridos; , 

TI. Pelo casamento; 
JV. Pela collação ele grtio scientil'ico em cm·so elo ensino 

superior. 

Ao tu·L. 10: 

1\1·1.. 10. A exislcncia da pessoa uatural termina com a 
mot·to; prcsmn indo-se esta, quanto aos ausentes, nos ensos dos 
arls. ~87 e ~88. 

35" 

,\o art. LI.: 

:\rt. H .. Sr clous ou mais indivirluos fallcccl'em na mesma 
occasiüo, não se podendo averiguar RC algum elos commorienles 
precedeu aos outros, presumir-se-hão simullanenmenLc mortos. 

II. A emancipa~;.ão por outorga elo pac, ou mãe, ou por 
sentença elo ,juiz. (Art. 9•, paragrapho unico, n. 1.) 
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36" 
·Ao art. 13: 

Ar i. 13. As pessoas juridlicas são de direito publico, in.-
lcmo ou uxler·no, e de direito privado. 

I. A União; 
II. Cada um dos seus Eslauos c u Distl'iclo 1•'ederal; 
II'l. Cada um dos municipiás legalmente consLituidos. 

37• 
Ao ar i. 15: 

« ,\s P.essoas .imidicas de direito publico são civilmente 
r·esponsav,~JS por ados das :mas autoridades L1Ul! nessa ·quali
dade causem damnos a terceiros, agi•ndo de modo eonlmrio 
ao direito ou faltando a dcYer prescl'ipto por lei, salvo o direito 
regressiYo contra os causado1·cs do damno. » 

as• 
Ao arl. 16: 

§ 1." ~\,~ sociedades mencionadas neste artigo, n. I, só se 
pode I'Ü o ~:ons tilu i r por escrip to, lançado no reg·is tro g·eral 
(ar!.. ::?:3, § 2"), e reg·er-se-ilão pelo disposto a seu respeito 
JJL'SL') codigo. parle especial. 

§ ~." ,\s sociedades mercantis continuarão a L'eger-se pelo 
esta tu ido nas leis commerciaes. 

Item: supprimam-sc no final do numet·o I deste artigo 
as palavras: « comta:nto que tenham patrimonio ». 

39• 
Arts. 17, 18 e 1!J. • 

Reti1·em-se esses artig·os da parle geral e sejam collocados 
na Int1'0d!IC'.'ão, clanclo-se ao arL. 18 a seguinte redaccão: 

«As pessoas .iuridicas de direito publico externo não podem 
adquirir ou possuir, por qualquer titulo, propri{lcladc imrnovel 
no Brazil, nem direitos susceptíveis ele desapropriação, salvo 
os predios necessarios par·a estabelecimento dias legações ou 
consulados. 

Paragrapho unico. Dependem ele approvação do Governo 
Federal os estatutos ou compromissos elas pessoas jurídicas 
estrangeiras de direito pt·ivaclo, par·a poderem funccionar no 
;Brazil, por si mesmas, ou por l'iliaes, ag·encias, estabeleci
mentos que as representem, ficando sujeitas tis leis e aos Lri
bunaes brazileiros. » 

40" 

Ao art. 20: 
Art. 20. As pessoas juriclicas serão representadas, activa 

c passivamente, nos actos judiciaes e extrajudiciaes, por q,uem 
VoJ. JX 7 
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o~ t•cspel\Uvos eslalulu~ d<)signareln, nu, afw ll de~ignando, pelos 
seus directores. 

ld" 

Ao ar L. 21. 
Cornc~\a a existencia. legal das pessoas .iuridicas elo dil'ci~o 

privado 'i::-om a inscr lpção dos. seus contracLos,. actos con~tr~ 
tutivos estatutos ·OU uomprornrssos no s.ou rogrstro pecuil~t, 
ro"ulacÍo por lei especial, ou corn a auLorr~ação ou ·appr·ovaoao o . 
do Governo, quando precisa. 

Para"rapllo unico. Scrfw averbadas no r·ogistro as alLe-
o 1'1' rações que esses actos so· · rcrcm. 

42" 

Ao art. ~2. O registro doolarará: 
l'l. O modo por ·que se administra e r·eprescm'La, activa e 

passiva, ,judicial c cxLrajuclieialmcnLc. 
111. Se os esLaLutos, o contracto, ou o COHIJH'Omisso ... 
IV. Se ·OS membros respondem ou não, subsidiariamcnte 

pelas obrigaoõcs sociacs. . 
V. As condições do extineção da DCssoa. juddica c o 

destino do seu patrimonio nesse caso. 

42-A 

DAS SGCl~OADES OU ASSOGIAÇÕES CIVIS 

43• 

Ao art .. 23. As DCSsoas juridka.s tcem c:xistcncia. clistincta 
da dos seus membros. 

§ 1. • Não se poderão constituir, sem prévia autorizaoão, 
as sociedades, a.s agencias, ou os ... 

Ao art. 23, § I", ·in-{'inc. Accresecntc-sc á palavra «ali
mentares l) «salvo as coopcmtivas ·e os Sytndica.Los profissionacs 
c agrícolas, legalmente organizados. 

Se tiverem de funccionar na Capital l!'cder'al, -ou cm mais 
do um Jl:sLiHlo, ·ou cm tcrriLorios não constituidos cm Estados, 
a auLorização será do Governo Federal; se cm um só Estado, 
do governo deste. . . 

§ 2." As sociedades enumeradas· no art. 1G, que, por falta 
de au Lorização ou de registro, se n1í'o reputarem pessoas juri..: 
dicas, não poderão accionar a seus membros, nem a terceiros; 
mas os los poderão rcsponsabilisal-a. por Lodos os seus acLos. 

I. Pela sua dissolução, deliberada entre •os seus membros, 
salvo o direito da minoria c de terceiros; 

rr. Pela sua dissolul}úo, quwndo a lei determine; . 
III. Pela sua dissolução cm virtude de a,cto do Govcl'Ilo 

L:assando-lhc este a autorização de funccionar, quando a pcssoà 
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juridh:a int:ol'!'a CIIJ adu~ oppuslos aos seu~ fin;; uu uueivo;; 
ao JJcrn vublit:o. 

Art. 2ií. ExLinguindo-se urna assoeitwão de inLuiLos não 
cconornicos, eu,ios estatutos não disponham quanto ao destino 
ulLet·ior elos seus bens, c não te-ndo os socios adoptado a tal 
respeito dclibcmçi1o c1'ficaz, devolvcl'-sc-ha o paLrimonio social 
a um estabelecimento municipal, cstadoal ou i'cdcral, do i'ins 
idenlicos, ou scmclhanLcs. 

Paragmpho unico. Niio havendo no munidpio, no JJ:sLado 
ou no Districl,o Fccleml, esta!Jelecimcnto. cm Laos condições, ser(L 
devolvido o paLrimonio ú fazenda esLadoal ou á nacional. 

Ao art. 27. Para erear uma fundar.fio, .f'ar-lhe-·ha o seu 
inslituidor, por escripLura publi·ca ou LcsLamenLo (arL. l.678), 
.dotac_1ão ospc!lial de bens livl.'es, cspeeil'icando o l'im a que a 
destina; e declarando, se quizer, a maneira de administrai-a .. 

Ao art. 28. Quando it1sui'Jieientcs para consliLuit· a fun-. 
dação, ·os bons doados ser·üo eonvcrtidos em Litulos da divida 
publica, se outra cousa rnão clispuzcr ·O insliLuiclor, aLé que, au
gmenLados com os rendimentos ou no.vas doações, 'perfaçam 
c·apiLal baslanlc. · 

• 47• 

Ao at·l. 2!J. V clat'.ú pelas fundações o 1\linislcrio Publko 
do Estado, onde situadas. . 

§ 1. o Se estenderem a actividade a mais de um Estado, 
caberá, em cada um dellcs, ao 1\linislerio Publico esse encargo., 

§ 2. o Applica-se ao DistricLo (Fedem! o a;qui disposto 
quanto aos Estados. 

Ao art. 30. Aquclles a quem o instituidor commetlet· a 
appl iea~:ão elo paLrimonio, em tendo sciencia elo encargo, for
mularflo logo de accôrdo com as suas bases (arL. 27), os caLa
lutos ela fundação projcclada, subrneLLcnd!o-os, cm seguida á 
approvação da auLoridacle competenLc. · 

Paragrapho unico. Si esta lh'a denegar, suppril-a-ha o 
.iuiz competente no Estado ou no Districto Federal, com os 
recursos da lei. 
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49" 

Ao art. 31. Para se poder·em alterar os estatutos da fun
dação, é mister: 

I. Que a reforma se.ja dcliLcl'acla pela pmiori_!l absolula 
dos compelentcs para gcrrr e represcnlat· a fundaçao. 

Ao art. 32. A minoria vencida na. modificar;ão dDs esta
tutos poder[t, dentro cm um anuo, promover-lhe a nullidade, 
recorrendo ao ,iuiz compelente, salvo o direi Lo de terceiros. 

51• 

Ao arL. :33. Verificado ser not:iva, ou impossível, a man-. 
Lenoa t.le uma Jundnç-.ão, ou vencido o prm:'o de sua exislencia, 
o patrimonio, salvo Jisposição cm contrario no neto consti
tuLh·o ou nos estatutos, seett incorporado noutras funda~~ões, 
que se proponham a J'ins iguaes ou semelhantes. 

Ar ligo novo. E' pel'mitLido aos chores de família destinar 
um pl'edio para domicilio de sua l'amilia, com a clausula de 
ficar isento de execução por dividas, salvo as que provierem de 
impostos rclaLivos ao mesmo pr.edio. 

,Essa isenoão durará emquanlo viverem os conjugcs e até 
que os 1'ilhos completem sua maioridade. 

52" 

Art. Pal'a o excrnicio desse dit•eilo ü nocessario Q1!C 
os instiluiclores no acto da lnsULuicão não Lenham dividas, cujo 
pagamento possa pot· elle ser prejudicado. 

Paragl'llpho unico. ·A isenção se refere a dividas posteriores 
ao acto, e não ús anl.eriot·es, si se verificar que a solução destas 
LoJ•nou inexcquivel cm viJ•tude elo acto ela insLituicão. 

Art. .O prrdio nas coJulii.;Ges acima diLas não poclcr(t 
ter ·ouL1·o destino ou set· aliricado sem o consentimento elos 
interessados e ele seus representantes legacs. 

. Ar:t. . . A instiLtl\Cão deve~tí consL.ar ele instrumento pu
b!Jco, mseJ'Jplo no reg1sLro ele JmmovcJs e publicado na im
prensa local, e na falta desta, na da Capital do Estado». 

53" 

Ao art. :H. O domicilio civil ela ressoa natural 6 o Jogar 
onde e lia cslabclecc a sua rr~iflcncia com animo definitivo. 

• 
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54• 

Ao • "· .;5. Si, porém, a pessoa natural tiver diversas 
r·esidencias onde allernaclamenLe viva, ou varias centros de 
occupações ltabituaes, considerar-se-lia domicilio seu qualquer 
destes ou daquellas. 

55• 

Ao art. 3ü. Ter-se-lm püt' domicilio da pessoa natural, 
que nüo Lenha rnsidencia hal1iLual (arl. 35), ou empregue a 
viela em viagens. sem ponto central do negtOtJios, o Jogue onde 
:l'üt· encontrada. 

56• 

Ao arl. 37. i\Iuda-se o domicilio, transferindo a resi
dencia, com intenção manifesta de o mudar. 

Parag·rapho unico. A prova de intenção tal resullará do 
que clecl:tJ':tt' a pessoa mudada ús rnunieipalidades elos lagares, 
que deixn. e pal'a oncle Vtl('. ou, 'se Laos dcclat·a~•õcs não fizer, 
ela pt·opl'ia muclan~•n, eom as ·1;iJ·cumstnneias que o. aeom
panllat·ntrJ. 

Ao :tl't. 3R. Quanto ús pessoas ,jtll'idiens o domicilio é: 
L Da União, a Capital J~ederal; 
rr. Dos Estados, as respectivas capitaes; 
III. Do município, o Jogar onde funccione a administração 

municipal; • 
IV. Das demais pessoas .iuridicas, o sitio onde l'unccio

narem as respectivas directorias e administrações, ou onde 
eleget·em domicilio especial nos seus estatutos ou actos con
stitutivos. 

§ :l. o Tendo, porém, a pessoa .iuridica diversos estabele
cimentos em Jogares differentes, cada um será considerado do
micilio para os actos •nellc praticados. 

§ 2. o Se a administração, ou a dir·ectoria, tiver a séde no 
estrangeiro, havcr-se-ha por domicilio da pessoa .iuridica, no 
tocante ás obrigações contrahidas por cada uma das suas agen
cias, o Jogar do estabelecimento, Rito no Brazil. a que ella 
corresponder. · 

58• 

Ao art. 39. Os incapazes têm por domicilio o dos seus 
representantes. · 

Paragrapho unico. :\ mulher casada tem por domicilio o 
do marido, salvo se estiver desquitada (art. 322), ou lhe com
petir a administrar;ão do casal. (Art. 258.) 
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59" 

· Ao art.. !LO. Os funccionm.·ios publicas reputam-se dOf!li
eil iados onde exe1·cem as suas runct;út;~, ·não sondo LompOl':l.l'l:lR, 
prwinclicas, ou do simples ·comm_is.s~o; poi'CJI:IC, nestes easos, ellas 
11fío opiõ!':lln mndane.a no do1nlfl1lLo anLerwr. 

()Q• 

·:\o arL. !ti. O rlomieili.o do militar om servJ<.:.o :wf.ivo é o 
Jogai' onrlP sor·vir. 

61.• 

·:\o nrl. lt~ . ... onrle "sLiver mai.J•ietli:Hin o navio. 

Ao nrl ... \3. O proso, nu dest.errndn, tem o clomieilin no 
Jogar ondn cumpre senLen~.a. 

G3• 

Ao a1'l. .\.\. O minisi.J•o ou agente cliplomati.r!O elo Brazil, 
que ciLaclo no e.~Lrangei1·o, allegar· extet'l'iLol'ialidade, sem de
signai· 011df!, no paiz, o seu clomieilio poder:\. set· demandado na 
Capital Ft;del'::tl. ou no ull.imo ponl.n dn Ll!l'l'ilorio bl'azileii'D 
onck n teve. 

Ao :11'1.. lt5. Nos conLrad.os esr.ript.os pocleJ•ão os contra
henles e~peeil'iem• clomieilio, onde se exercitem e cumpram ·OS 
direitos e oh1·igaçõns dalli J'esult.anl.es. 

G5"'. 

Aü arl. .Hi. O .~ôlo ·com os sew:; :wcessm•ios e ad,iacencias 
natm·aes, ,;ompJ•ehendendo a !mperficir., as m·voreR e f1•uetos 
pendentes, o oRpaço aeJ·o.n e o suh-s6lo. 

TT. Tudo quanto o homem ÍllllOl'JlOl'Ul' permanentemente 
ao sólo, como a Rl'm,~nte lnm;aclu :í. l.el'l'a . .os edifícios •e con
slpur.:(:.õe;;, de modo que Re 11ão 110ssa J'eLiml' Rem dest.ruiçfío, 
lllodifieaçfío, fl·aetuJ•a, ou dnmno. 

\TTT. Tudo quanl.o, no immovel, o proprief.ario mantiver 
i n f.cn e io11al mente empr·egado em ;;ua exp 1 o ra(;ão industrial, 
al'ormoReamento ou eommoclidade. 

T. 0~ direi Los J•caes sobl'ü imm'owis, inclusiv·e D penhor 
agrieola, e as ae~:.úes que os seguram. 

II. As npolices da divida publica oneradas com a clan
sula de inalienabilidade. 
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·Ao :wl. .'JR. 0.~ bens, de que Lrala. o :u·t.. ·íli, n. TTT, pru]rm 
APT', 1'111 qunlquPt· tr•mpo,_ mohilir.nrlos . 

67" 

Ao art.. !t!l. Não perdem o cnracLer de immoveis os ma
teri·nos provisoriamente separado.~ do clm preclio, pnrn, nollc 
mrsmo se rcompro:;n,rcm. 

GS• 

•:\o arL. 50. Sií.o moveis os bens suscoptiveis de movimento 
JWopl'io. ou do romoeão pol' l'oren alheia. 

A1·L. :ii. C.onsidPI'nm-;;e moveis pn1·n o.~ cfl'eitos le:;aes: 

{i!)" 

1\o n.rt. 52: 
Supprimn-se a pn.lnvrn. «total·». 

G9-A 

DAR C:OURAR FUNOIVETR P. C:ONRUM!VETS 

70" 

Ao nl'L 53. Sfio fun:;ivcis, os moveis, que podem, c não 
fungiveiR os rrue não podem subsLilui1·-so por ontT·o.~. cl:l 
nwsmn p;;prein, qunlidnc~ c qun.ntirln.clr. 

71" 

Ao nl't. 51. Em ver. de « aliment.a(:.ã.o », cli:;n-sc: «alio-· 
naç.ão ». 

71-A 

DAS COURAS nTVTRTVETR P. TNnTVTSTVRTR 

\ t r:r: " ]' • • • - l· •f'• : O ar., ,J,J. to01.1RUS C lVISIVPlS SHO :JS C]UO .se j)O( em ]):11 .. 11 
em pol'r;,jes rene;; e rli.~l.in.-~l.as, fni'mando rmdn qual um todo 
perfrito. · 

73" 

Ao nrt. 56. n. Os que, embora nattll'alment.e divisíveis, se consideram 
inclivisivois por lei, ou vontade das partes. 
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73-A 

DAS COUS,\S SINGU!.Afii~S E COT.LEC'I'IVAS 

7 4." 

Ao art. 57. As cousas simples, ou compostas. ma ler ines, 
ou immntrr·iac~. são singulaec;; ou conectivas: 

T. Ring·ulares. quando. rmhor·a reunidas, sr. considcram 
de per si, independcntemcnlo das demais. 

IT. CollccLi\'as ou nniversaes, quando se encaram ag:;:po
gadas em f.odo. 

75" 

Ao m·t. 58. Nas cousas collectivas, só cm desapparer.cndo 
t.odos os individuo~ menos nm se tem por extincta a collcr.Li
vidade. 

Ao art. üO. O patt·imonio c a heran~~n constituem cousas 
nniversaes ou universalidades (art. 1. 575), e como Laos sub
sistem. cmbol'a não eonstem de ob,icclos matcriaes. 

76-A 

DOS DENS REf:IPROf:Al\lEN'l'E CONSlDllRADOS 

77• 

Ao ar!.. fi t . Principn 1 1! a cousn,. que I'Xislo sobre si, ab
st.r·ar.ta. nu eotH!J'rLamenf.l'. Accessm'ia, aqurlla, r.n,ia existrmda 
·~uppõr a da pr·incipal. 

78• 

Ao a·rt. 62. Salvo disposioito espMial cm contrario, cousa 
nccessoria scgtll'l a principal. 

79" 

Ao art. 63. Entram na classe das cousas accessorias os 
rructos. product.os e rendimentos. 

III. As obras de adherencia permanente, feitas acima on 
abaixo da superfície. 

so• 
Ao art. G5. Tamhcm se . consideram accessorios da cousa 

tnrlas as hem:feiLorias, qualquer rrue seja o seu valor; excepto. 
UT. A CRCl'iplura e oulro I'JUalqucr trabalho graphico. ern 

relnçfio :í materia prima que os recebe. (Art. 619.) 



--...• ,~ "· 
' 
' 
" 

' "\ 
' :! 
J 

-~ 
1 

l 
j 
'J : ;g 

. -·~1 :·". 

~~~ 
;~:t 
' ~·~ 

':·1 . , 
!;i . ; ~ 

. '1 -, 
,o 

~~ 
--·~ 
''· ~ 
:<:1 

J ':.j 
'~ <~i 
s.,, 
:~ 

. ·::~ 

·:·'J 
!•,d 

,.1. 

101.i 

§ 3." São necessarias as que têm por i'im conservar a cousa, 
ou eviLar que se deteriore. 

80-A 

DOS BENS PUBLICOS E PAIWICULARES 

· Ao arL. üS. São publicas os bens elo donünio naeional per
tence.ule~ ú União, nos Estados, ou aos !Muro icipios. Todos os 
oult·os são pal'Lieulat·os, sej.a qual t'ôt· a pessoa, a que pel·l.en
cetem . 

82" 

Ao art. 69. Os bens publicas são: 
I. Os de uso commum do ... 
II. ·os de uso especial ... 
III. Os dominiaes, isto rí, os que constituem o patrimonio 

da Urnifio, elos Estados, -ou dos i\'lunicipios, como objecto de 
clir·eito pessoal ou real ele eacla uma dessas entidades. 

83" 

Ao ar! .. 70. 'Os bons ele que trata o nrLigo antecedente,· sô 
perderão a inalienabilidade, que llies r\ poculint·, nos r.nsos c 
:l'órma qne ca- lei prcsct·evcr . 

84• 

Ao art. 7L O uso• cr~:mmum dos be·ns publicos, póde ser 
gratuito, ou retribuiclo, eonl'orme as leis rJa Umião, elos Es-
1.ados, ou elos i\[unicipios. a ct1.ia .adminisrtaçii.o pertencerem. 

Aos m·ts. 72, 73 e 74. 
Supprimam-se. 

85• 

86" 

Ao art. 75. ·Rão cousas fóra de commercio as insusceptiveis 
do apropriação c as legalmente innliennveis. 

87• 

A:o art. 7fi. Nn acquisição dos direitos se observ.fll'fio esta~ 
l'egras: 

I. Adquirirem-se os direitos mediante acto elo adquirente, 
ou por i.ntermedi·o de outrem. 
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II. Póde uma pessoa adquiril-os para si,· ou para ter
ceiros. 

III. Dizem-se actuaes os direitos compleLamenLo adqui
ridos, e futuros os cu;i.a acquisição não se acabou de operar. 

·Chama-se dei'êrido •O direito futuro, quando sua aequi
sioão pende sómente do arhitrio do sujeito; não deferido, 
quando se subordi•na a factos ou eo:ndioões falliveis · 

88• 

:Ao art. 77. A todo o direito corresponde uma aeoão, que 
o assegura. 

88-A! 

Ao art. 78. Para prôpor ou contestar uma accão, é ncces
sario ter legitimo interesse, economico, ou moral. 

Pnmgrapho unico. O. interesse moral só autoriza a acção. 
quando t.oque direetnment.e ao autor, ou ;\. sun famili.a. 

88-B 
' Ao ar L. 79. Perece o direito perecendo o seu ob:i ecf.o. 

89• 

Ao art. 80. Entende-se que pereceu o ob.iecto do direito:· 
I. Quando perde as qualidades essenciaes, ou o valor eco

nomico. 
II. Quando se confunde com ou(ros, de modo que se :não 

possa distinguir .. 

90" 

Ao art. 81. Se .a cousa perecer por facto alh~io á• vontade 
do dono, t.er:'t esta acoão, pelos pre,iui7.os, contrn. o culpado 

91~ 

A.o art.. 82. 1\. mesma accão de perdas e damnos terá o. 
dono contr.1 aquelle; que, incumbido ele co:nservar a cousa, por 
negligencia a deixa pm·ecer; cabendo a este, pcw sua vez, di
reito regJ•essivo wntra o terceiro culpado. 

91-A. 

Ao art. 83. Em vez de «adquirir, conservar, modificar ou 
extinguir di·reil.os », diga-se: «adquirir, !resguardar, trans
ferir, modificar ou extinguir direitos». 
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Ao art. St.. A •validade do <teto juridico requerer agente 
capaz ar· L. H\l, •n. I), ob,iecLo licito e J'Lwma pt·est.a·ipla ou não 
defesa om lei. (11\rt.s. ·J3fl, 13ti e H\l.) 

93• 

~o art.86. :As pessoas absolutamente incapazes serão re
presentadas pelos paes, tutores, ou curadores, em todos os 
actos jm·idicos (l:lrL. til') ; as relativamente incapazes, pelas 
nessoas e nos actos que este codigo determina, (Arts. G", 158 
e -133, n. VITI.) 

94• 

·A,o art. 87. Nas declarações de vontade se attendeJ'{t mais 
{t sua inten()ão que ao sent.ido lit.eral dn. linguagem 

95• 

Ao art. 88. São annullaveis os netos juridicós, qua:ndo as 
deelarac;.ües de vontade emanarem de erro substancial 

96• 

Ao art. 89. Considera-se erro substancial o que interessa 
a· natureza elo acto, o objecto principal da clecln.mção, •ou al
guma elas qualidades ~ elle cssenciaes. 

97• 

Ao art. 90. Tem-se egualmente por erro substancial c que 
disser respeilo a qualidades essenciacs da ptlssoa, a quem se 
refira a decl.araç:.ão de vontade. 

98• 

Ao nrt. 9L A transmissão erronea da :von Lnde por instru
mento ou POJ' interposto pessoa, pode m·guir-se o dt~ nullidacte 
nos mesmos casos cm que n. deelm:aoão d il·cct.a. 

·99• 

Ao art. 92. Só 'Vicia o acl.o a falsa causa, quando expressa 
C()mo razão determinante ou sob forma de condição. 
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100 

Ao art. ·93. O erro na indicação da pessoa, ou cousa, a 
que se refm.'ir a declaração ele vontacle, níio viciará o acto, 
quando, por seu contexto e pelas circumstancias, se puder· 
identil'ic:ll' a cousa ou 'pessoa cogitada. 

100-A 

DO DOLO 

101 

Alo art. 94. Os actos ,imidicos são annull::weis por dolo 
quando este l'ür a sua causa. 

102 

Ao .arL. !lu. O dolo accidenLal se.\ obriga à satisfaoão das 
perdas c clamnos. E' accidental o dolo, quando a seu despeito 
o acto se LOI'itl pt·atiearlo, embora por ·outro modo. 

103 

Ao arL. %. Nos actos bilateraes o silencio intencional ele 
uma uas partes a respeito ele l'aclo ou .qualidade que a outra 
parle haja igno1·ado, constitue omi913ão dolosa, prov::mclo-se 
que sem ella se não teria celebrado o contracto. 

104 

Ao art. 97. iPóde lambem ser annullado o acto por dolo de 
tct•ceiro, se uma elas parles o soube. 

105 

Ao art. !JS. O dolo do representante ele uma elas partes 
obriga o representante a responder civilmente até li. impor
tancia do proveito, que teve .. 

106 

Ao art. 99. Se ambas as partes procederam com dolo, ne
nhuma pócle allegal-a, para annullar o acto, ou reclamar in
demnizaç.ão. 
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106-:A: 

DA COAÇÃO 

:1.07 

Arl. 100. "\ coacção, para viciar a manifesla~.ão ela von
tade, h a ele· sur tal. que incuta ao paciente fundado temor 
ele clamno ú sua pessoa, ú sua família, ou a seus bens. immi
montc c cgual, pelo menos. ao receiavel elo acto extorquido, 

108 

Art. ·lOL No apreciar a coacção, se terá 0m conta o sexo, 
a ecladc, a uonclição, a saucle, o temperamento elo paciente e 
todas a~ demais circumslanciv.s que J:he possam ini'luir na 
gravidade. 

109 
Ao art. '1 03. 
§ L" s,J a uoacc;ão exercida por terceiro fór previamente 

caohecicla tí Jlltrtc, aquem aproveite, .responclcrú esta ~olicla
riamente eom aquelle por todas as perdas c damnos. 

§ 2." Se a par·tc prejudicada com a ani:mllação elo acto 
não soube da coacção cxeJ·cicla por terceiro, só este respon-
derá pelas perdas e damnos. · 

109-A 

DA SIMULAÇÃO • 
110 

Ao art. 104. 
I. Quwndo appare:ntarem confm·il· ou tJ•ansmitLiT· diJ•citos 

a pessoas diversas elas a quem realmente se con r c rem, ou 
transmittem . 

. n. Quando eonlivcrcm clcclaraçií.o, con rissiío, conclicão ou 
clausula niío verclaclcira. 

:r.u. Qua:ndo os instrumentos particulares forem anteda
taclos ou -posclataclos. 

111 
Art.l 05.Supprima-sc. 

112 
Art. 107. Supprima-sc. 

113 
Art. 108. Supprima-se • 
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113-A 

ArL 109. Tendo h.ayldo intuito de prejudicar a terceiros, 
ou infringir preceito de lei, nada poderão allegar, ou requerer 
os conLr-ahe·ntes em juizo qualltio ·ú sirnulac.;li:o do acto, em li
tígio ele um IJOntra o outro, ou contra terceil·os. 

ii4 

:\:ri. HO. Poderão clcmaru.lar a numaadc elos autos simu
lados •os terceiros lesados pela simuLação, ou os represen
tantes do pode1· publico. a bem da lei, ou da fazenda. 

115 

~\:ri. H L ;os actos de transmissão gratuita de bens, ou re
missão de divida, quando os pratique o devedor já insolventl•, 
ou seja por elles 1·eduzido ú insolvencia, poderão ser annullados 
pelos ,credores chirographarios IJOtno lesivos dos seus direitos. 
(Art. 114.) _ 

Pa·ragrapho unico. Só os credores, que j<l. o eram aü tempo 
desses actos, podem plcilea:r-lhes a annullação. 

''1i6 

Art. 112. « •Serão isualmcnte annullavcis os contr.acLos one
rosos do devedor insolvente, quando a insolvencia lfôr luotoria, 
ou houver motivo para ser conhecida do outro co.n:trahente. 

1i7 

:Art. H3. «'Si o que adquiriu JJCm ·elo insolvente ainda não 
houvee pago o preço, quiLar-se-ha ouvidos os i.nteressados, e 
'llão havendo impugnação clelles, consignando-se em .iuizo. Ha
vendo impugnação, e querendo os interessados promovet; a 
n~1llidade do acl!o o preoo ficará depositado até a decisão do 
pleito. 

118 

Al't. H~. A competente acoão, nos casos dos artigos H! e
H2 podel'tt ser intentada .contra o devedor insolvente, a pessoa 
t1Ue ,6om clle celebrou a esLipulaçrw oonsiderada fraudulenta, 
ou terceiros .adquirentcs que· hajam procedido de :má:• :té. 

119 

ArL. 115 .. o credor chirographario que receber do devedor 
insolvente o pagamento· da divida ai·nda não venç.ida, ficará 
obrigado a repôr á massa o que ·recebeu . 

• 
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120 

:Art.. 11G. l)rcsumcm-su fraudatorias dos direitos dos ou
tros l.lrodor·es as g.amntias de dividas que o devedor i;nsolvente 
.tiver dado a algum CJrcdor. 

121 

!Ao art. 117. 
Suprimam-se-os toxLos dos numcr·os II · 11!. 

122 

Ao art. 118. 
Paragrapho unicu. Se os actos .revogados Linham por unico 

objecto attribuir direitos pt•efcrcnciaes, mediante hypotheca, 
antir:ihrese, ou penhor, sua nullidade importará sómc.n-Le na 
annullação da prerencia ajustada. 

123 

Ao art. HU. 
Considera-se sondicão ·a :c.lausula, que sobordiua o effeito 

do acto jurídico a avento futuro c i:ncerto~ 

124 .. . 
Art. i20. São licitas. em geral, Lodoas as condif;.ões, que 

a lei não vedar expressamente. Entre as concli~ões defesas se 
incluem as que privarem de todo effeito o acto, ou o sujei

. tarem ao arbitl'io de uma das partes. 

125 

Art. 121. ,As condições physicamonte impossíveis, bem 
corno as de 1não f.azer cousa inipossivcl, Wm-se por inexis
tentes. As .i uridicamente impossLvcis i'L1Valii:Iam os actos a 
ellas subordinados. 

126 • 
Art. J2:Z. Não se considera condição a CJlausula, que não 

derive exclusivamente da vo;otaclo das partes, mas decorra ne
cessariamente da 'natureza do direito, a que accecle. 

127 

Art. ·. i23. Subordinando-se a cfficacia do acto a condição 
suspensiva, emquanto esta se mão verificar, 10ão se terá adqui-
rido o direi Lo, a .que ellc visa. . . 
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128 

:Art. 124.. Se t'ôr resolutiva a condição, emquanto esta se 
não I'ealizar. vigorará o neto ,iuridico, podendo exercer-se 
desde o momento deste o direi Lo por elle estabelecido; mas, 
veril'icxtda a condição, para todos ·OS e1'1'eitos se extingue o 
direito, a que ella se oppõe. 

Paragr•apho uniqo. A condi()ão resolu~iva .da obrigação pode 
ser· exl)l'essa, ou taclLa;. operando, no prllllleiro caso, de pleno 
direito, e por interpellação judicial no segundo. · 

129 

:Airt. 125. Reputa-se verificada quanto aos eí'i'eitos juri
dieos. a wnclição, cu.i o implemem·Lo :l'ór maliciosamente obstado 
pela parte. a quem desfavorecer. 

Considera-se, ao contrario, não vel'il'icacla a condição rna
lici-osnmente le·vncla a effeito por aquelle, a quem aproveita 
o seu implemento. 

130 

Art. 127. Se alguem dispuzer de uma cousa sob condii:ão 
suspensiva, e, pendente esta, :l'izer quanto úquella novas di!l
posicões, estas não terão valor, 1·ealizada a condiç.ão, se com 
ella ·forem incompatíveis. 

131 

. Art. 129 . .Ao termo inicial se a:Qplir.:.a o disposto, quanto 
á condição suspensiva, nos rurts. 125 e 127, e ao termo fional 
o disposto ela condição resolutiva elo artig·o. 

132 

Art. 120. Ao Lermo inicial se applica o disposto, quanto ti 
conclic;ão suspensiva, nos arls. 12i6 e 127, e ao lenmo Jinal o 
disposto aecroa da condição reso!utiva rno art. 124.. 

133 

Art. 130. Salvo disposição em contrario, computam-se os 
prazos, excluindo o dia do começo, e incluindo o do •venci-
mento. . 

§ .2.• Meiado considera-se em qualquer mez, o seu decimo 
quinto dia. · · · · 

§ 3.• -Cornsidera-se rmez o período suecessivo de tri•nta dias 
completos. 

· §· 4..". Os prazos fixados por hora contar-se-hão de minuto 
a minuto. 
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134 
Art. 13'1. Nos lesLamentos o prazo se presume em favor do 

herdeiro, e, nos contractos em proveito do devedor. salvo, 
quanto a. esses, se do teôr do instrume•nto·, ou das eircumstan
cias, J.•esultar que se estabeleceu a beneficio do credor, ou de 
ambos os contrahentes. · ·. 

135 

:A:rt.· ·133. O encargo não suspende- a acquisicão, nem o 
cxcrdcio do direito, salvo quando expressamente imposto no 
acto, pelo clisponenLe, como condicão suspensiva. 

136 

Art. 131>. 1'1! valiaade elas declarações ele >Vontade não de
penderú de J'órma especial, senão quando a lei expressamente 
a exigir. (Art. 84.) 

137 

.Art. 135. Não vale o acto, que deixar de revestir a fó'l'lna · 
especial, determinada em lei (art. 84), salvo quando esta com- · 
mine sancção differemte cont:ra a preterição da fórma exigida. 

138 
!Art. 136. 
Paragt·apho unico. Não tendo relação directa, porém, com 

as di,;;posições principaes, ou com .a legitimidade das partes. 
as. dcclaracões enunciativas não eximem os interessados em 
sua veracidade ao .anus cl.e provai-as. 

139 

Art. 13i. A an:nuencia, ou ·ál autorização de outrem, no
cessaria á validade de um ado. provar-se-ha do mesmo modo 
que este, e constará, sempre que se possa, do proprio instru
mento. 

140 

Art. 138. No contracto celebrado com a cll(lusula de não 
valer sem imstrumentos publico, este é da substancia do acto. 

141' 

Art. 139. E', outrosim, da substancia do acto o i•trstru
mento publico: 

II. Nos contractos constituti>Vos ou translativos de direitos 
reaes sobre immoveis de qualquer valor, exceptuado o penhor 
agrícola; e substituam-se as palavras «de qualquer valo;r:. 
pelas seguintes «de valor superior a i :OQ0$000. ~ 

Vol. IX 8 
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:A.oot·cscenLc-sc o numero: 
UI. Na outorga .que compeLe :í mulher casoada para alienar 

ou gl·avar bens de r·aiz. . . 

142 

:A!rL. 140. ü instrumento particular, fciLo c assignado, ou 
sómcntc assigmido por quem esteja na disposição c adminis
tração livre de seus bens, ·semeio subscripto por duãs teste
munhas, proVla as obrigacões convencionaes .de qualquer valor. 
:Mas os seus cl'!eitos, bem como os da cessão. não se operam, 
a respeito de terceiros (ar L. 1.068), antes de transcripto no 
registro. publico. 

Parn,grapho unico.A prova do i:nstrumento particular póde 
supprir-sc pelas •Outras de caracter leg>al. 

143 . 

Art. iH. Os actos jurídicos, a que se não impõe fórma 
especial, poderão provar-se mediante: 

144 

Art. 142. Farão a mesma prova que os or1gmaes as cer
tidões textuaes de qualquer pe()a judicial, do protocollo das 
audiencias, ou de outr.o ;qualquer livro a cargo do escrivão, 
sendo ·extrahidas por elle, ou sob a sua vigilancia, e por elle 
subscriptas. assim como os traslados de autos, .quando por 
outro IIlotario concertados. 

145 
iAo art. 143 : 

. c 

Em vez de «publicas fórmas », diga-se «certidões» e 
supprimrnm-se as palavras «sendo » .. , até o final do período. 

H.G 

ArL. H4. Os tr.aslados"e certidões, a que alludem os dois 
artigos antecedentes, considerar-se-hão instrumentçs. publicas, 
se •OS -·originaes se houverem produzido em preJUIZO como 
prova de algum acto. 

147 

Art. 145. Os escriptos de obrigac;;ão redigidos em língua 
estrrungeira serão, para ter effeitos· Iegaes no paiz, vertidos 
em portuguez. 

i48 
· Art. iliG. •Salvo os •casos expressos, a prova exclusiva

mente tetesmunhal só se. admitte nos contractos, cujo valor 
não passe de um QOntq de véis. 
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149 
:A:rt. 147. 
-n. Os cegos c surdos. quando· a sciimcia do facto, que 

se que!' provar, dependa dos sentidos, que lhes faltam. 
III. Os menores ele der.cseis annos. 
IV. O interessado no ·ob.iecto do liLigio, bem como o as

cendente e o descendente, ou o collateral, até o terceiro gráo, 
ele alguma das parte, por consanguinidade, ou ai'finidad~. 

149-:A 

Alrt ... Depois do art. 147, n. V: 
Os ascendentes por comsanguiniclacle ·OU arr.inidade pode:m 

ser admitticlos como testemunhas· em .questões cm que se trate 
de verificar ü nascimento ou obilo dos filhos. 

150 

.ArL. 148. Ninguom póde ser obrigado a depor ele factos, 
a cuj.o respeito, por estado ou profissão. deva guardar se
tJ'l'edo. 

151 
Art.149. 
I. Quando praticado por pessoa absolutamente incapaz. 

(Art. 5.0
.) 

III. Quando não l'cvesti:r a i'órma prescripta em lei. 
(Art. 84.) 

152 
Art. 15.i. 
I.. Por incapacidade relativa do agente. (iArL. · 6.0

.) 

II. Por vicio :resúHante de ·erro, dolo, coaçã,o, simulação, 
ou i~raude. (Arts. 88 a 118 e 1'51.) 

153 

!A.rt. 15:3. o acto ele ratificação deve· conter substancia da 
olJrigação r-atificada e a vo•ntade expressa de ratificai-a. 

' 
iArt. 154. E' escusada 

obrigação já foi cumprida 
vició :que a iJnquinava. 

154 

a· ratificação expressa, quando a 
em parte pelo devedor, sciente do 

155 

:Airt. 155. A ratificação expressa, ou a execução voluntal'ia 
da obrigação annullavel, nos termos dos arts. 152 a 154, im
porta renuncia a todas as acções, ou excepções, de que dis-
puzesse contracto o deve.dor. · · 
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Hí6 

Ad. liJü. As nullidur.Je,.; do a1·L. 1'tJ1 não I.Om cJ'I'eii.<J aules 
de .iuJg·ucJos por sentença, nem se pronunciam de oi'ficio. Só 
os interessados as podem .allegar, e aproveitam exclusivamente 
Ms que as a!legarem, salvo o caso de solidariedade, ou indi-
visibilidade.. · 

1'57 

tArt. 157. A nullidade parcial de um acto não o prejudi
cará na parLe válida, se esta i'ôr separa·vel. A nullidade da 
ob1·~gação principal implica a das obrigações accessorias; mas 
a destas nã-o induz a da .abriga~·ão principal. 

158 

Art. 158. As obrig.acõcs contrahidas por menores. entre dc
zcseis c vinte e um arunos, não annullavcis (arts. 6" e SG), 
quando 1·esullem de actos por elles praticados: 

I. Sem autorização de seus legítimos representantes. 
(A1·t. 86.) 

II. Sem assistencia do !Jurador, que nelles !houvesse de in
tervir. 

159 

Art. 159. O menor, ·entre dezeseis e vinte c um annos, •não 
póde, para se eximir a uma obrigacão, in:vocar · a sua edade, 
se dolosamente a accultou, inquerido. pela outra parte, ou, se, 
no acto de se obrigar, espontrunerumente se declarou maior. 

:1.60 

Art. 160. 10 menor, entre 'dezeseis c vinte c um annos, equi
para-se .ao maior quanto ás obrigacõcs rPsultantcs de actos 
illiciLos, em >CJUe for .culpado. 

:1.6:1. 

Art. 161. Nimguem póde reclaljll.ar o que, por uma -obri
gação annullada, pagou a um incapaz,. se niLo provar que re
verteu em proveito delle a importancia paga .. 

:1.62 

.drt. 102. Annullado o acto, restituir-se-hão as partes ao 
estado, em que antes delle se achavam. e, não seJndo possível 
restituil-as, serão indemnizadas com o equivalente. 

, . 
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162-.A 

DOS AC'l'OS ILLICITOS 

163 

Art. 163. :Aquelle, que, por acção ou omissão voluntaria, 
negligencia, ou impJ•udencia, violar direito ou causar prejuízo 
a outrem, fica obrigado a reparar o damno. 

A verificação da culpa c a av.aliacão da responsabilidade 
regulrum-se pelo disposLo· •neste coclig·o, arts. 1.523 a 1.537 e 
1.545 a 1.559. 

Ao art. 'lGIJ.n. II: 
II ... alheia, afim de remover· perigo imminente. (Artigos 

1.521 e 1.522.) 
164-A 

DA PRESC!UPÇÁQ 

1'65 

Art. 165. A :renuncia da prescripc;ão · póde ser expressa, 
ou tacita, e só valerá, sendo feita, sem pre.iuizo de terceiros, 
depois que a prescl'ipoão se consummar. 

·Tacita .·é a renuncia, quando se presume de Jactos do 
inl.eressaclo, incompati·veis com a IH'escripoão. 

166 

Art. 166. ~t\. prescripc;ão póde ser allegada, cm qualquer 
instancía, pela parte a .quem aproveita. 

16.7 " 

Art. 168. As pessoas que a .lei priva de administrar os 
proprios bens, têm acção regressiva contra os seus represen
tantes legues, quando estes. por dolo, ou !negligencia, derem 
causa :11 prescripcão. 

168 

Art. 170. O Juiz não pode conhecer da prescripc;iio düt di
reitos patrimoniacs, se não foi invocada pelas partes. 

169 

Art. 172. Não corre nem começa a prescripçã'O: 
IV. • . . . . . . . . . . . . . . . . contra ·o depositante, o devedor, o 

mandante e as pessoas representadas, ou ... , .....••• ~ ••.•.• , 

.. 
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1.70 
ArL. 17 ·~ 

III. Contra os . que se acharem servi;ndo na armada e no 
cxm·ci to . naciomws, em tempo de gue·rru. 

171 

IAirt.. 17-j, Tumbem não começa nem corre a prescripçüo: 

.172 

Art. 175. Suspensa a prescripçüo em favor de um dos cre
dores solidarios, só aproveitam os outros, se •O objecto da ollri
gaÇilo für inr.li'visivcl. 

17~ 

Art. 176. 
V ................ , que im'po:rtc reconhecimento do di-

reito pelo devedor. 

1.74 

.Alrl.. 177. A ·IH'escripoã,o intel'J'O•t• 1 ... uu 'recomeça a correr 
da data do acto que a im·terrompeu, ou do ultfulo do processo 
para a in te~ro:mper. · 

1.75 

Art. 179. A prescripção não se Jnterrompe com a citação 
nu !la por vicio de 1'6rma1 por circumdueln, on pot• se nchnr 
perempta a instancia, ou a' acção. 

1.76 

Art .. 180. A intcrrumP\;llo da prescripçao. por um credor 
não aproveita nos out1•os. 81emelhn.ntemonte u interrupção ope
rada eontra o wdovr.dor; ou seu herdeiro, 11iio pro,iudicn. aos 
demais cobrigados. . 

§ 'L" A interJ•upção. i)orém, aberta por um dos credores 
solidaJ•ios aproveita nos outros; assim ·como a interrupção ef
fcr.tunda contra o devedor solidaria envolve os demais o seus 
h r.rdeiros. 

~ 2." A i·nterrupção operada contra um dos herdeiros elo 
devedor solidaria não pre,iuclica aos outros herdeiros· ou ·deve
dores, senão quando se trate ele obrigações e dil"eilos indivi-
síveis. · 

§ 3." A inlerrumrwão pJ•ocluzicla. contra ·O principal devedor 
prejudica o fiador. · · · 
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177 

Art. 181. As acções pessoaes prescrevem ordinaria:mcnte 
cm t.ri:nla annos, as reaes em dez entre presentes e, entre au
sentes, cm vinte, contados da data cm que poderiam ter sido 
propostas. (Art. 183.) · 

178 

Art. 181. Diga-se: « PresCin.tes doutro do mesmo Estado, 
ou do D.istricto Federal, ou circumscripoões não constit.uidas 
cm Estados. O mais, como está. » · 

179 
Art. 182. Prescreve: 
§ 1." E dez dias, contados do casamento, a acção do 

marido pa·ra annullar o matrimonio contrahido ,com mulhe1~ 
.i::í. dcl'lorada. (Arts .. 222, 223, n. IV e 22q:) 

§ 2." E:m quinze dias. contados da tradiçü.o da .cousa, a 
acçffio do comprador contra o vendedor, para haver abatimento 
do prece da cousa movei rvendida com vicio redhibitorio, ou 
para reseindir a venda c rehaver o preço pago, mais perdas e 
dnmnos. · · 

§ 3.n Em dons mezes, contados do nascimento, se era prl'
scnte o marido, a accão para este contestar a legitimidade 
do filho do sua mulher. (Ar.ts. 344 a 352.) 

180 

II. :At acção do pae, tutor, ou curador pa'I"a annullar 'o 
casamento do filho, pupillo, ou curatellado, contraiJlido sem 
o consentimenLo daquelles, 1nem o seu supprimento pelo juiz; 
comtado o prazo do dia em que tiverem sciencia do casamento. 
(Arts. ·18q, n. III, 187, n. XI, 213 e 218.) 

§ 5~ . 
· I. A acção. do conjugo coacto para annullar o casamento 

contado do prazo do dia em que -cessou a coacção. (.Arts. 187, 
n. IX e 213.) · 

II. A acção para annullar o casamento do incapaz de con
sentir, promovida por esle, quand·o se torne capaz, por seus 
representantes legaes, ou pelos herdeiros; contado o prazo do 
dia em que cessou a i•ncapacidade, no priiJ)oiro caso, do casa
mento, no segundo, e, no terceiro, do. morte do incapaz• quando 
esta or,coT:rera durante n incnpacidade. (Art. 217 .) 

III. A accão para nnuullnr o casamento da menor .de qua
torze e do menor do dezeseis annos; contado o prazo do dia. 
em que o menor perfez essa edade, se a ar.:cão fôr por clll\ 
movida, e da data do matrimonio, quando .fôr por seus repre-
scmtantes legues. (Arts. 218 a 220.) · 
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IV. A acc1ão do comprador contra o vendedor para haver 
abatimento do preco da cousa irnmovel, ~rendida com vicio 
redhibito!'io, ou para 'rescindir a venda e preoo pago, mais 
perdas e darnnos. 

181 

I. A accão do doador para revogar a doacoão; contado 
o prazo do dia em .que souber do ·fa.cto, que o autoriza a re-
vogai-a. (Airts. 1.182 a 1.188.) · 

II ........................... do mesmo facto, (Art. 1.82, 
67•, n. V.) 

III. A acoão do filho, para desobrigar· e Teivi!lldicar os 
irnmoveis de sua propriedade, alienados o~ 1grav.ados pelo 

. pae ,fóra dos casos expressamente legues; contado o prazo do 
dia em que chegar ;'~ maioridade. (Arts. 393 e 395, n. I.) 

IY. A acção dos llel'Cicil·os do filho, 110 1;aso elo numero -
anterior·, eontando-se o pJ•aw elo dia c)o fallecimento, se o 
1'ilho morreu menor·, e bom assim a elo seu repJ·esentantc legal, 
se o pae dccah iu elo pul.rio poder, ·COI.'J'enclo ·O prazo ela data 
em que houver decahiclo. (A1·ts. 393 e 395, ns. II e III.) 

V. /1~ acção de •nulliclades da parWilüt; contado o prazo da 
data em que a sentença da riarLilha passou em ,julgado. 
(Art. :1.813.) · , · 

- VII. ).'\. aeoão elo::; donos de r-asas ele pensiio, educação. ou 
cnsi•no, pela;; prestações elos seus pensionistas, alumnos, 011 
aprendizes; eontado o prar.o elo vencimento ele cada uma. 

VIII. A a·cção elos tabelliães e outros ol'ficiaes elo ,iuizo, 
porteiros elo auditoria e escJ•iyfíes pelas custas elo;; acto;; que 
praticarem; ronlaelo o prazo da data daqucllcs por que ellas 
se deverem. · 

X. . . da decisão final do processo, ou da revogaoão do 
mandato .. 

XI. ;A accão elo proprietario do predicí desfalcado con I.J•a 
a do predio augmenLaclo pela avulsão, nos termos elo art. 51{i, 
contando-se do dia, em que r. !la occorreu, o prazo presr,rihcrite. 

:l82 

§ 7°, accrescen te-se : 
I. A accão do conjuge para annullm· o .r.asamenlo ... 

. TI. A acçfío dos credoJ·es por divida inferior a cem mil 
ré1s, salvo as r,onl.emplarla;; nos ns. VT a VTTI do paragrapho 
anterior; col'!'endo Q 1ú·azo do wmr-imento respNltivo, se estiver 
pJ•r.fixado, r., no caso con tJ•m•i o. do cJ ia em rru e foi con tr·ah i da. 

TTI. .. Mnl.aelo o prazo do vencimento ela ultima prcstar,.ã.o. 
IV ... contado o prazo do termo dos seus l.rahalhos. 
V. . . do dia em que desse facto soube o i.ntm•essado. 

(Art .. :182, ~ 6°, n. II.) 
VI. .. da data elo desquite. ou da annullar,fí.n a sociedade 

_conjugal. · (Art. i. i 78.) 
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183 
Accrescente-sc: 
VII. iA aeiQão . do marido ou elos seus herdeiros, para 

annullat· netos da n)ullH•J', praticados ;;;cm o ~eu conRenLimento, 
ou sem o snppr·inwnlo dc~Ln rrmn·so nr.cessario (art. 259). 

§ 8. o . 

A ac(!ão elo vcndrdOJ' par·a l'Osg·atat· o immovcl vendido; 
eonl:ondo-sc o pJ•azo da data ela csct·iptul'a, quando se não 
:l'ixou no conll·ac:to 1wazo menor. (,Art. 'I. '1"2. j 

§ 9. o . 

I. Contado" da clissoluç:ão ela soeiedadl'\ conjugal, a :wofío 
rln. mulher para: 

a) desol)l'igar ou reivindicar os immoveis ·do casal, quando 
o marido os graY-ou, oü alienou sem outorga ela mulher, ou 
supp1·imenLo delln J1r!lo juiz; (Arts. 21JJ e 2lt3.) 

b) annullnr as :l'innçns prestadas c as doações feitas pelo 
mar·ido 1rórn elos easos legues: (u\·rls. 2·1:'1, n. III, 270, n. X.) 

c) rehaver elo marido o .dote (art. 307, ou os outl'os hBns 
seu;; nonfiados :\. adminislr·ação marital. (Arts. 239, n. IT, 
27'0, ns. VIU c IX, 27G, 2!lG, .n. I, 307 c 318, n. III.) 

TI. A acção elos heecleirm; ela mullher, nos casos das lcLh·as 
a, IJ e c ·f]o nume1•o anlrt·im'. quando ella Jallcceu, sem JWOptn.• 
a qur alli se lhe a;;seg~n·a: contado o praw da data do falle
r.iment.o. (A1·Ls. 2!t5, 302, •n. TI, ·307 0, 318, n. IT.I.) 

TIL . . rla dissoluçiío da .~ociedaclc conjugal. (Arts. !'100 
n :10:3.) 

IV. A :wc,ão do interessado em pleitear a exclusão do 
herdeiro (arls. l.599 c t.GOO), ou prova!! a causa da sua de~
hcrdnc.ão (arls. ·l.7..;S a ·'1.752), c bem assim a accão do dcs
lwJ•dado ,pa·l'n a impugnar; •Contado o prazo da abertura da 
.~u c cessão. 

V. [1\i ac(:ão de annullar ou l'CSci,ndil• oR contractos, para 
n qual Sf\ nfío tenha estabelecido menor Pl'azo; .c.ontado ·este: 

184 .. 
Ao § 9•, n. ·V, diga-se: 
a.)'« conceito», em vez ele « violencia ». 
IJ) erro, dólo, accrescentando-se: simuiação ou fraude. 
c) quanto aos netos elos incapazes, do dia em quo cessar 

a ineapacidade; 
rl) quanto nos actos da mulher casada, do dia cm que se 

(]issolvcu a sociedade conjugal. (A.rt. 322.) 

158 

~\.o nrt. 182 § '10, .n. V, accrescente-se: «c bem aSRim toda 
c qualquer accão contra a Fazenda Federal, Estndoal un Muni
cipal, devendo .o prazo ela prc.'!cripç;ão correr da elntn do acto 
ou facto elo qmi! se originar a mesma acção ». 
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186 

VII. A ncoão civil por Qfl'ensn a rlireitos de autor ... 

Accrescente-se o n. VIII do ar L. 182 § .10 

187 

. O ~ireito de propõr acoilq rescisoria de se.ritenon de ultima 
Jllstancm. 

Aecreseente-se o n. IX . 

. 188 

A a(J({ilo por offensa .ou damno causados no direito de 
propriedade contado o praw da dal.a em .que se deu a mesma 
ofJ'ensa ciu damno. 

Aecrciscente-se o n. X: 

189 

'A ac()ilo de que trata. o art. 11tí, contado o prazo do dia 
em que J'oi verificada Judicialmente a insolvencia. 

1·89- :A: 

!Ao art. 188 -/E'limi•ne-se. 

190 

Art. 184 ... civil, apresentando-se· os seguintes documentos: 

191 
. :· .. .-' ' .; -. . 

III. .. estiverem, ou· aetq· judicial que n ..supprn:. (·Artigos 
187, n. XI, 192, 199, n. VIII e 20Q.) .. 

IV:. . e affirmem não oxistir impedimento, que os in11iba 
de ensar. 
. •Pnragrapho unico. Si algu'm dos .contralwntes houvoc resi

dido a maior parte do ultimo anuo em outro. Estado, apre
senLal~á prova de que o deixou sem impedimento para casar, 
ou de que cessou o existente. · · 

r192 

· Art. · 1.85. A' vista desses documentos apresentados pelos 
pretendentes; ou seus procurndore!'l, o or.ricial do -l'cgisi.J•o 
lnvJ•ar(t os proclnmns de clÍtsnmenl.o, medinn l.e er.lital, que se 
affixar:í durante quinze dias, em Jogar ostensivo do edificio, 
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onde se cerebrarem os casamentos, e se publicará pela imprensa, 
onde a houver. (Arl. 186, pamgrapho unico.) 

§ 1. o Se, decorrido esse prazo, não apparecet• quem o,pponha 
impedimento, nem lhe constar algum dos que de ofi'icio lhe 
cumpre declarar·, o ol'fj.cial do registro cel'Lificarú aos pt•eten~ 
dentes que estão habilitados para ·casar dentr.o de Lt·es mezes 
immediatos. (Art. 196.) 

193 

:A.rt. 1'85, § 2. o Diga-se, <(se os iilubentes residirem em 
diversas circumscripções do negisLro Civil», «numa e noutra 
se publicarúQ os editacs ». 

194 

i&rt. '186. O registro dos editaes far-se-ha no cartorio 
do official, que os houver publicado. dando-se delles certidão 
a quem pedir. ·1 

Paragrapho unico. A autoridade competente, havendo 
ur.gencia, pode1•á ·dispensar-lhes a publicação, desde que se 
lhe apresentem os documentos exigidos no .art; 18-i. 

195 

!Art. 1.87. Não podem casar (arts. 2t t c 2t3) . 

196 . ' 
'M art. 187, n. I- Diga-se «seja o parentesco legitimo 

ou illegitimo, natural -.ou civil». 
. !En. II. Diga-se «seJa o vinculo legitimo ou il!egitimo ».· 

III. . . com o conjugo elo adoptante. (Art. 383.) 
IV. Diga-se: « e os collateraes, legitimas ou illegitimos, 

até o terceiro grão inclusive». 
V. O ado.ptado com o -rm10 superveniente ao pae on á 

mãe adoptiva. (Art. 383. ) · 
VI. As pessoas .i á casadas. (Art. 207 .. ) 
VII. O con,iuge adn lLero com o seu co-rr~o, por tal con

demnado. 
VIII. O con,iuge sobrevivente com o condemnado como 

delinquente no homicídio, ou tentativa ele homiciclio, contra 
o seú consorte. 

IX. As pessoas por qualquer motivo conctas ·e incapazes 
de !lonsentir, ou mn,nifcstnr ele modo inecruivoco o consenti
mento. 

X. O· raptor com a raptada,. em quanto esta não se ache 
fóra do seu poder e cm J.ognr seguro. -

XL O su.i cito no pntrio poder, tu leia, ou rmralella, em
quanto não obliverem, ou lhes não 'fôr supprido o consenti
mento do pne, tulor, ·OU curador. (.A:rt. 217.) 
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197 

IA:rt·. 1187, XII .Diga-se: «!AS mulheres menores de 16 
e os homens menores de 18.;,) 

xrrr ... dos bens do casal. (Art. 231.) 

J98 

:Art. 188 e seu paragrapho Uluico. Substituam-se: 
«A a1il'iniclade resultante de l'iliaoão espuria poderá pro

var-se por confissão espontanou dos ascendentes da pessoa 
impedida, os quacs, se o quizet·em, tel'ão o direito de Jazei-a 
cm scgt·edo de .iust.iça. • 

Parag·l'apho unico. A rcs~IL~nte da J'iliar;ão natueal poderú. 
sm· !.::unhem provada poe con'l JSRao espontanea dos ascenclcntes 
se ·rJa .f'iliU!)fio niio exisLit· a pt·ova prescr·ipta no arl. 363. ' 

199 

Ael.. tf!!l. Para o casamento dos menores ele vinte e um 
annoR sendo filhos legitimo~. ,; misi.OJ' o .flonsontimento de 
ambos os paes. · 

:!00 

Art. ·I 00. Discordando ·clles enr.ro s1, provalccorú a von
tade pal.el'na, ou, ;;,•ndo sepat·adn o casal pot· closqu i Ln ou an;nul
lal;ão do casamnuto, a yont.adn elo con,iuge com quem osl.ivcrem 
os filhos. · · 

ParagraplJO unico. Sendo, pOJ'ém, illegiLimos os paes, 
hastnr<i o consontimonl.o elo que hom·er reconhecido o menor, 
ou, se este não fôr roconlwcido, o eonsentimenlo matermo. 

201 

Art. 191. 1M.é a celebração elo matrimonio podem os paes 
e Lui.Ot•es l'etraclar o sou eorisenUmento. . 

r. Pelo o:f:f.icial elo registro· civil. (.Al't. 232, n. III.) 
III. Por qualquer pessoa maior, que sob sua assig-natura, 

apresente declal'açãiO cscripta, instruicla com as provas do 
facto que allegar. 

Paragrnpho:unico. Se não puder instruir a opposição com· 
as provas, precisal'tí o opponenle o Jogal', o.nde existam, ou 
nomearú, pelo menos. duas testemunhas, residentes no muni
cipici, que a L testem o impedimento. 

202 
Art. 194.-
II. Pelos collal:eraCJs, cm segundo l:l'I'UU, sc.iam consan

guineos ou affins. 
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Ar L. :J 95. O ol'l'ic:ial do r·cgistro civil dará aos nubcnte.,, 
ou seus representantes, nota elo impeclimc.mto, opposto, indi
cando o~ fundamentos, as provas, e, se o impedimento não õ:C 
oppoz « cx-o1'1'icio », o nome elo opponente. 

2(l!t 

•Art. 19G. Celcbrar-se-ha o casamento .no dia, hora e logat• 
]JI'o\vianwnlc designados pela aulor·idacle que •houver de prc
sid ir ao aet.o, mediante petição dos contrahentes, que se 
mostrem habilitados com a cet·ticlão do art. 185, § 1•. 

205 

Art. 197. A solemniclacle celebrar-se-h a na casa das au
clieuc:ias, eom toda a publieiclade, a portas abertas, presentes, 
pelo mc•nos, duas testemunhas, pal'entas, ou niio, elos contra
hC\ntes. ou, em caso ele f'orr;a maim·, queC'endo as partes, c con
sent.inclo o ,iuiz, noutl'o edil'ic:io, publico, ou particular. 

Paragrapho unico. Quando o casamento fõr em casa 
particular, ficará esta de poetas abertas durante o acto, e, se 
algum elos contrahentes não souber ·escrever, serão quatro ;!S 
testemunhas. • 

20li 

:A.rt. J!),S, Pl'esentes o.s conlrahenles em pessoa, ou por 
procurador espeeial, .iuntamc.ntc com as testemunhas e o 
of.ficial do regisll'O, o ·presidente elo acto, ouvida aos nubentes 
a al'l'irmacüo de que persistem no proposito ele casar por livre 
e espontanea vontade, declarar:í efl'cctuado o casamento, nestes 
term<ls: 

« ... por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro 
casadqs.~ 

207' 

Ar L 199. Do matrimonio, logo depois ele celebrado, se 
lavmrú o ass~Ynto no livro de registro. (•ArL. 206.) 

208 
<\.rt. :l99. 

·N·o assento, ussig;nado pelo p L'e~idcn le do acto, os conjugas, 
as f.e~temunhus c o offidal do regisll·o, serão cxarados: 

L .. c l.'e~idcncia actual elos con,jugcs. 
V. 1A menção dos documentos apresentados ao official do 

registro. (u\,rt. 184..) 
'VIII. El~mine-"" 
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. 209 

AI' L. 200. O instrumento da auLoriza(;.iio para casar tl'an
screver·-se-ha integ!'almente na es(a·ipLura ante-nupcial. 

2i0 

~\rL. 201 . . 
I. Recusal' a solomne aJJ'J'it·mação de sua vontade. 
•Paragrapho unico. O nubonte, que, por algum destes 

faetos, der cau:;a :í suspensão do acto, não ser·ú admittido a 
retractar-se no mesmo dia. · 

211 

~\rt. 202. No üaso de moi estia gra:ve de unt dos nubcntes. 
o presidoo te elo acto i r:í celebrai-o na casa do impedido e, 
sendo urgente, ainda i't nouto, perante quatt·o testemunhas, que 
saibam I êr c escrever. 

_ § :1." A falta ou impedimento da· autoridade competente 
para presidir ao ·casamento supprir-se-ha por qualquer dos 
seus substitutos legacs, c a do official. do registro civil pot· 
outro ad hoc, nomeado pelo presidente do acto. . 

§ 2. o O termo avulso; que o offi.cial ad hoc lavrar, sert't 
levado ao l'egistr.o no mais breve prazo póssivel. 

.iArt. 203. O official do registro, mediante despacho ela 
autoridade competente, á vista dos documentos exigidos, •no 
art. 181 c independentemente elo edital ele 'proclamas (artigo 
185), dará a certidão ordenada no art. 185, § 1 o: 
· . Paragrapho unico.,Neste caso, não obtendo os contrahcntcs· 
a presença da autoridade~ a quem incumba presidir ao acto. 
l!lCm a de seu substituto, poderão celebrai-o em presença de 
·seis testemunhas, que com •OS. nubentes não tenham parentesco 
.em lionha recta, ou, na collatcral,- em segundo gráo. · 

2i3 
.\ 

:Art.: 201•. Essas testemunhas comparecerão dentro crn 
cinco dias ante a autoridade .indiciai mais proxima, pedindo 
que se lhes tomem por termo as seguintes dcclaraçõc~: 

I. Que foram convocadas J)Or parte do enfermo. 
§ 13. o Si da decisão não se tiver ,recorrido, ou si c lia 

passar cm ,iulgado ... 
· § ·í. o O assento assim lavrado rctrotrahir;í os cffcitos elo 
casamento, quanto ao estado elos con,juges, ti data da celebração 
.e, quanto aos filhos communs, :i data dq ~mscimcnto. 
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21-í 

Ar L. 205. O easarnento pó de celebl'ar-se mediante pro
curação, C]UIJ ouloJ·g·ue poder·es especiaes ... 

Pa!'agl.'apho unieo. Pódo casar por .[)!'.Ocur•a,:ão o preso, ou 
o conclemnaclo, quando llie .não per mi L ta ·I.JOmparecer· em pessoa 
a auto!'idacle, sob cuja guarda esLivcr·. 

215' 

~\.!'L. 20Li ...• l'eilo ao le.mpo de sua uelebracão. (,Ar L. 1 !)!) . ) 

21G 

Al'L. 2(!i. · O casanwnto de pessoas quu l'alJecer·em na 
posse do rJstaclo de ·easadas não se póde eonlcstar· em prcjuizo 
da prole commum, salvo mediante I.Jerliclão do registro civil, 
que prove sm· já casada alguma dellas, quando ·CO'llLt'ahiu o 
mat!'imonio impugnado. (~>\.rt. 1·$7, n. V.) 

217 

•Ar L. 207. O casamento celebrado U'óra do Brazil prova-se 
de al.leÕl'do I.JOJU a lpi do paiz, onde se. celebrou. . 

Paragrapho unico. i'i, porém, se ·Contrahiu perante agente 
consular, provar-se-ha por certidão do' assento no registro do 
consulado. · 

218 

Ar L. 20!). Quando a prova da celcbra~~iio legal do casa
mento resultar do processo judi-cial (arts. 203 c 20'•), a 
inscripcão da sentença no livro do registro civil produzirá, 
assim no que Loca aos conjugas, como no que respeita aos 
i'ilhqs, todos os efi'eitos civis .desde a data do casamento. 

2i9 

Art. 2 W. Na clu vida entr·c as provas pro e contra, julgar
sc-ba pelo casamento, si •OS con,juges, cujo matrimonio se im
pugna, viverem ou tiverem vivido na posse do estado, de 
casados. 

220 

ArL. 2H. E' ,nullo c de nonüum cl'fcito, quanto aos con
truhcnlcs c aos filhos, o casamento conLrahido com ..• 

221 

Art. 212. iE' Lambem nullo o casa monto contrahido pe
rante autoridade incompetente: (Arts,_ 1!'JG, 108, 19!> ç 202. l 
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l\la~ ,.sla nnllitladr "'' eousidr•i•at·:í sanada, si não se allegar 
dcnl.,·o '-'li' dons annns da celollmção. 

Paragrupho tmico. :Antes de vencido esse prazo ... 
TI. Pelo i\linisterio Publico, salvo si jtí houver fallccido 

algum dos conjuges. 

222 

·Art. 211<. A annullaoão do casamento contrahido pelo 
coar. to. , . 

223 

Art. .215. Deve vir depois do 219. 

224 

Art. 217 .. A annulla~.ão do l!asamcnto .contralllllo 150m 
i n fl'acoão. . . · 

225 
Art. 218. 
Diga-se: « dozoscis » e «dezoito». 
III. Pelas pessoas designadas no art. :l!H, naquella mesma 

ordem. 

226 

Art. 210.· .. para cvilar a imposioão ou o cumprimento 
de pena criminal. 

Paragrapho unico, Em tal caso o ,iuiz poclcl't't ot·denar a 
separaoão de oorpos, até que os conjuges alcancem a idade 
legal. 

227 

iA:rt, 220. Quando requerida por tcrcci.ro a annullac.ão do 
casamento (art. 218, ns. II c III), poderão os conjugas nüi

. :l'ical-o, cm pet·l'azenclo a idade fixada no art. 187. n. XII ante 
o juiz e o official do registro civil ... 

228 

Art. 222. E' lambem annullavel o casamento, si houve 
por parte de um dos nubentcs, ao consentir, erro essencial 
quanto á pessoa dQ. outro. 

229 
Art. 223. . 
I. O que diz respeito á idon Lidado do outt·o con,iuge, ·sua 

honra c boa fama, sendo esse erro tal, que o seu r.onllecimcnto 
ulterior ,torne insupportavel a vida cm commnm ao conjugo 
enganado. 



• 

:I:W 

230 

At·L. ~2::1, n. UI. ~\. Í!;llUL'aut:iu auLul'iur uu ea:>auwulu de 
defeito. physiw irrunwdiavel ou de moles Lia grave e Lt·ausulis
si vcl, pot· coitlag·io ou hct·uac-a, car;a:~, de por em l'iseo a :;uudc 
do outro conjugo .ou de sua descenclencia.- , . 

lV. \Q clel'loramenlo da mulllet·, iguol'Udo pelo marido . 

231 

~o"::l·t. 224. A a.nnullação do casamento, nus casos L! o arLig'o 
antceedente, 111s. I, II e III, só a poclol'Ú. demandar .o outro 
conjugo c, no I!USo do n. IV, só .o marido. 

232 

Art .. 225. (Suppresso.) 

233 

No ar L. 226- AccresconLe-so (al't. 212 e seguintes) (dt:
vois da palavra « annullavel:~>) . · 
(depois da palavra « annullavel »). 

•Paragrapho unico. Si um só dos eonjugcs eslava do boa 
fé, ao celebrar o casamento, os seus efi'eitos civis só a esse e 
aos filhos aproveitarão. 

234 

Art. 228. ~\.·nLes de mover a ae~:ão de :nullidado do casa
monto, a de annuilação, ou a de desquite, requerent o autor, 
com documentos que a autorizem, a separacão de corpos, que 
sení. concedida pelo juiz com a possivel brevidade. 

235 

Art. 230. O viuvo, ou a vi uva, eom filhos do conjugo 
fallccido, que recasar antes ele feito o inventario do casal 
anterior c dada a partillh a ao~ herdeiros, perderá o direito ao 
usofructo dos bens desses l'ilhos. ·(Arts. 392 e 306 .. ) 

236 

·•ArL. 231, !No casamento •Com· infracção 'do art. 187, 
ns. XIII e XIV, é obrigatorio o regimen da soparacão do bons, 
não podendo o l:Onjuge infractor fazer doações ao outro. 

237 

Ar t. 232. Diga-se « XI a XV h • 
Vol. IX 

' . 
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238 

Art. !!32. Incorre na mu!La de cerr1 a quinhentos mil róis, 
Hlém da responsabilidade penal applicavel ao uaso, o oi'ficial 
do registro: . 

. I. Que publicar •O edital do art. 185, não sendo soliciLado 
lJOL' ambos .os contrahentes. . · • 

II. Que der a certidão do ar L. 185, § 1 ", wntes de apre
se.ntados os documentos do art. 18q; ou pendente a opposi(;.ão 
de algum impedimento. · 

III. Que não declarar os impedimentos, cuja opposil)úo 
.-;e lhes Jizer, ou cuja existencia, sendo applicavel do officio, 
lhe constar com· ·certeza. (rArt. 193, n. I.) 

239 
:A.rt. 233. 
II .... quando opporLunamente « oppostos ~. nos Lermos ..• 
III. Que se abstiver de opp.ol-os, quando lhe constarem 

u l'orem dos que oppõem « ex-oi'J'ioio ». (Art. 193, n. II.) 
Paragrapho unico. ,Cabe aos i·nteressados promover a 

applicaoão .das penas comminadas nos arLs. 230 c 231. ~\: das 
deste c do art .. 232 será promovida pelo Ministerio Publico, c 
Poderá sel-o pelos interessados. 

21!0. 

Dos effeitos juridicos do casamento 

9/, 1' ~l 

Ar L. 23L !C reando a família legitima, o uasameuw legi
tima os filhos communs, antes dclles nascidos ou concebidos . 
. (Arts. 3·58: a 360.) 

242 

. !Art. 23li. 
II. .. no domicilio conjugal. (11\.rts. 239, n, IV, 240.) 

243 

:Ar L, 237. Elinlionc-sc·. 

244 

:Arl. 2381. Quando o casamento fôr annullado por culpa de 
um dos conjugcs, este incorrerú: 

II. •.. no contracto antenup9ial. (Arts. 263 e 319.) 
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245 

IA1;t. 230. 
II. ~ administração dos bens communs e dos particulares 

<.la mulher, que ao marido competir administrar em virtude do 
regimen matrimonial adoptado, ou do pacto antenupcial. 
,(Arts. 182, § 9", n. I, c, 280, 296, •n. I, 318.) · · 

III. •.. o domicilio da familia. (~1\:rls. 39, 239, n. IV. ) 1 
IV. . .. Jóra do tecto conjugal. (Arts. 23G, n. II, 248,' 

n. VII, 249 a 251, n. II, 253, n. III.) 
. rv. •. l)rover á mantenç,a da :l'amilia. 

24.G · 

AL't. 2.40. . .. o sequestro temporal'io de parLe} dos l:encli
mentos particulares da mulher. 

247, 

iArt. Mi. 
I. ... sobre immoveis alheios. (ct\.rts. 1812, § 8~, n .. I b, 

243, 282 e 300. ) 
II. 'Pleitear, oomo autor ou réo, acerca desses bens e 

direitos. . . 
III. Prestar fiança. (Arts. ~182, § 8", n. I b, e 270, •n. X.)' 
IV.Fazer doação, não sendo remuneratoria ou de pequeno 

valor, com os bens ou rendimentos eommun,s. ,(Art 182, § 8", 
n., I h.); 

2-1.8 

;A rt. 2-12. • •. ou os LalJelccerem economia separada. . (Ar.
tigos 2112 c 320'.) 

..•. "·! 249 . I" 

Ar L. 243. Cabe ao juiz supprir a autorga da mulher, 
quando esta a denegue sem motivo justo, ou lhe seja impos
sível dai-a. (IAQ·ts. 241, 24.4 e 24.5.). 

250 

Art. 2·'tli. O sup,primcnto judicial da outorga autoriza o 
acto do marido, mas ..•. (Arts. 25t., 27G, 280 c 28'L) 

251 . 

'Art. 245. . .. l)oderu ser demandada por e lia, ou seus 
herdcirQ§. (Art. 18.2. ~ o•, n. I a. e n. II.) 
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,252 

IA·rL. 2-iG. A mulher assume, pelo casamento, com os 
appellidos do marido, a condição de sua companheira, consol'LC 
e auxiliar nos encargos da família. (Art. 330.) 

253 
. . 

IA.rt. 247. •Si o regímen de bens [lão fôr o da communhão 
universal, o marido recobrará da mulher as uespezas, que com 
a defesa dos bens e direitos particulares desta houver feito. 

. . 254 

Art. 248. iA! mulher· não póde, sem autorização do marido 
·'(art. 251) : 

I. Praticar os actos, que· este não poderia sem ·o consen-
timento da mulher. (Art. 24i.) . 

II. !Alienar, ou gravar de onus real, os immoveis de seu 
dominio particular, qualquer que seja o regimen dos bens. 
(Arts. 270, ns. II, III, VIII, 27•6, 28·1 e 317.) . 

III. Alienar os seus direitos reaes ... 
VII. Exercer profissão. (Art. 239, n. IV. ) 
V~II. Contrahir .obrigações, que possam imitortar em 

alheaçao de bens do casal. 
255 

iArt. 249 •. 
Paragrapho unico. Considerar-se-<lm sempre autorizada 

pelo marido a mulher .que .occupar cargo publico, ou, por 
mais de seis mezes, se entregar a profissão exercida fóra do 
lar coUJ· ugal. · i · , 

' i , j, I "'' 

256 

Art. 251. iA2 autorização marital póde supprir-se judi
cialmente: 

II. Nos casos do art. 218, ns. VII e VIII, si o marido não 
m~nistrar Qs meios de subsistencia á mulher e aos filhos . 

. 257 

IA:rt. 252. A mulher que exercer profissão lucrativa, torá 
direito a praticar todos os actos inherentes ao seu exer.cicio 
e á sua defesa, bem como a dispôr livTemenLe do producto de 
seu trabalho. 

258 

IArt. 253 .. Presume-se autorizada a mulher pelo marido 
(art. 261) : 

III. Elimine-se. 
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259 

Art. 254. O supprimento judic.ial da autorizaoão . (artigo 
251) valida os actos da mulher, mas não obriga os bens pro
prios do marido. (Arts. 2411, 276 e 281.) 

260 

. O art. 254 fica considerado como paragrapho unico do 
arL. 253. 

261 
Art. 255. 
I. ... de leito anterior. (Art. 335.) 
II. ... ou supprimento do juiz. (.A.rt. 241, .n. I.) 

262 

/Ao art. 255, n. IV. Depois de bens accrescente-se communs. 
IV .... (Art. 1.178.) 

. Paragrapho unico .... ainda que a doação se dissimule 
em venda, •OU outr.o contracto. 

VI.. Promover os meios assecuratorios e as acções, que 
contra o marido lhe competirem, em razão do dote, ou de 
outros bens della sujeitos á administraoão mar·ital. (Artig-os 
270, 276 e 296.) . 
. . iVII. Propôr a acoão annullatoria do casamento. (iArtigos 

211 e seguintes.) 
VIII. 1PDopõr a acção de desquite. (Art. 323.) 
IX. Pedir alimentos, quando lhe couberem. (iArt. 22D.) 

2.63 

:Ao art. 258, 

264 

Supprima-se o n. II. 

265 

Art. 259. A falta, não supprida pelo ,juiz, de autorização 
do marido, quando necessaria (ar.t. 248), invalidará o acto da 
mulher; podendo esta ·nullidadc ser allcgada pelo out.ro con
jugo aló dous annos depois de tcrininacla a sociedade conjugal. 
' 'Paragrapho unico. . . :revalida o acto. 

266 

Art. 261. Qualquer que seja o rcgimen do ·.casamenl0, os 
bens de ambos os con,juges ficam obrigados igualmente pelos 
actos que a mulher praLicar na conformidade do art. 253, 
ns.Ieii. 
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267 

iA.rt.- 262. :A annullacão dos actos de um (}Onjuge por falta 
da outorga indispensavel do outro importa em ficar obrigado 
aquelle pela importancia da vantagem, que do acto annullado 
l1aja advindo a e~se ci:m.iuge, aos dous, ou ao casal. 

Paragrapho unico. Não tendo bens particulares, que 
bastem, o con,juge responsavel pelo acto annullado, aos ter
ceiros de boa fé se .comporá .q damno pelos bens communs 
111a razão· do proveito .que lucrar o casal. 

26'8 

Do regímen dos·bens entre os conjuges 

26!) 

Art. 263. !E' licito ll!O~ nubentes antes de celebrado o 
casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes 
aprouver. (~<\:rts. 268, 279, 283, 289, 294 e 319.) 

Paragrapho unico. Serão nullas taes convencões : 
. I. Não se fazendo por escriptura publica. 
TI. Não se lhes seguindo o casamento. 

270 

t\rt. 264. Ter-se-ha por não escripta a convenoão, ou n. 
clausula: 

I. Que predique os direitos conjugaes, ou os paternos. 
II. Que contravenha .disposição absoluta da lei. . 

271 

Art. 265. Não havendo convenção, ou Rendo nulla, vigorará, 
quanto aos bens, entre os con,juges, o regímen da communhão" 
unive-rsal. · 

Paragrapho unico. E' porém obrigatorio ·O da s·eparacão de 
bens no casamento·: 

·I. Das pessoas -que o celebrarem com infrnccão elo esta
tu ido no art. 187, ns. XI a XVI. (Art. 220.) 

II. Do· maior de sessenta e da maior de ·.cincoenta annos. 
III. Do •IYJ:1)hão de pae ·e mãe, embora cas·e, nos termos 

elo art. 187, n. XI, com o. consentimento- elo· tutor, -ou curador. 
IV. Do ele Lodos os que dependerem, para casar, ele auto

rização judicial. (Arts. 187, n~ xr, 391, n. III, 432, n. I, e 450.) 

•. 272 

Art. 2613. ·Embora o regímen não se.i a o- ela communhão 
de bens, JWevalccerão, no silencio dn contracto, os principins 
dolla, quanto :í. communic.nção dos adquiridos na constancia 
do caMmcn t.o. 
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'273' 

Art. 207. O marido, .que estiver no. posse de bens parti
culares da mulher, será para com ella e seus herdeiros respon
so.vel: 

I. Como usuf·ructuo.rlo, se o ·rendimento· fôr commum. 
(Arts. 2ü9, 272, 278, n. V, 200, n. II.) 

II. Como procurador, ·Se tive1· mandato, expresso ou to.cito, 
para os administrar. (Art. 318.) 

III. Como deposita·rio·, se não i'õr usufructuo.rio, nem admi-
nislrf!dor. (Arts. 276, n. III, •282· e 317.) 

27~ 

Art.. 208. • . • do domicilio elos conjnges .. (Art. 203.) 

275 

Substituam-se as palavras <1: Registro Federal~ pebs <1: R e-' 
gistro de immoveis. ~ 

270 

'Art. 209. . . . dos conjuges e suas di vidas J)ass ivns, com 
ns cxcepcões dos artigos seguintes. 

277 

Art. 270 -Elimine-se o n. III. 
II. . . . e os subrogados em seu logoo. 
VI. •.. dos actos illicitos. (Arts. 1. 520 a 1. 531..) . 
VII. ... de despezas com os seus aprestos, ou reverterem 

em proveito commum. · 
VIII. . . . ·com a clausula de incommunicabiliclade. (Ar-

tigo 319.) . 
X. . .. sem outorga ·da mulher. (Arts. 182, § 8", n. T, 11, 

c 2/d, n. III.) 

278 • 

:Art. 271 ..• 

270 

Substitua-se por este: 
As dividas não comprehendidas nas duas exccpcões do 

n. ·VII só se poderão pagar durante o casamento pelos brns 
que o con,iuge devedor trouxer po.·ra o casal. 

P.arngrapho unico: Supprima-se. 



:136 ANNAES DO SENADO 

280 

. Art.. 272. A incommunicabilidade dos bens enumerados no 
m·t. 270 não se lhes estende aos fructos, quando· se percebam 
ou ven~\am durante o .casamento. 

Paragrapho unico. A mulher, porém, só os administrará .. , 

\281 

Art. 273 -DOnde Sfl diz «üasamento », 1diga-se «sociedade 
conjugal». 

282 

Art. 27 -i. 
I. llela morte de um dos conjuges. ('Art. 322, n. I.) 
II. . .. ·O casamento. (Art. 227 .) 
IIT. llelo desquite. (Art. 328.) 

282A 

Art. 275. por dividas que este houver contrahiclo. 

283 

Art. 27G. Reunam-se os ns. I ·e II, dizendo: 
«;Os bens ·que ·Cada conjugo possuit ao casar, e os que 

lhes sobreviverem, na constancia do matrimonio, por doação 
ou successão. :~o 

O n. III passa a ser II. 

284 

Art. 278. 
II. Os adquiridos por facto eventual, com ou sem o con-

cm·so de l.rabalho ou ·despeza anterior. 
TTT. J~m favor de ambos os üOn,iuges. (A·rt. 27G, n. · II.) 
IV. As bem:l'ei tor.ias em bens pa·rticulares de cada con,iuge, 
V. Os fructos dos bens communs, ou dos parf.icu lares do 

cada conjugo, percebi(los na... .· 
v.r. .Qs Jl'lwtos ·civis elo trabalho, ou industria de cada 

con,iuge, on de ambos. 

285 
. -

«Artigo novo- Não se consideram adquiridos, 'e são, por
tanto, incommunicaveis, os bens cuja D~cquisir:;rw tiveit' por 
titulo uma causa anterior ao casamento. :~o 
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1286 

Art. 279. ·Neste regímen, os confirahentes farão especi
ficadamento, no contracto antenupcial, ou noutra escriptura 
publica anterior ao casamento, a descripr.ão dos bens moveis, 
que cada um leva para o casal, sob pená de se considerarem 
como adquiddos. 

287 

Art. 280. A administração dos bens do casal compete ao 
marido, e as dividas por este contrahidas obrigam, .não s6 os 
bens communs, sinão ainda, em falta destes, os particulares 
.de um ·e outro conjugo, na razão do proveito que cada qual 
)1ouver lucrado. 

288 

. Art. 281. são autorizados pelos maridos, se presumem 
sel-o, ou escusam autorização. (.1\!rts. 248 a 250, 253, 255 e 
239, n. V.) · · · · · · 

289 

Art. 282. Quando os contrahentes casarem, estipularudo 
separação de bens, permanecerão . bs · de cada eonjuge sob a 
administração exclusiva delle, que os poder{t livremente alienar, 
se forem moveis. (Arts. 247, n. I, 248, n. II, e 317.) 

290 

Art. 283. . . . de seus bens, na proporção de seu valor, 
relativamente ao dos do marido, salvo estipulação em con
trario no. contracto antenupcial. (Arts. 263 e 319.) 

,291 

DA CONSTITUIÇÃO DO DOTE 

292 

• DA CONSTITUIÇÃO DO DOTE 

se c estimarem-se cada um. de per si, na ·escriptura anlc
nupcial (art. 2ü3), os bens, que constituem o dote, eom ex
pressa declaração iCic que a este regímen ficam sujeitos. . . 

293 

Art. 285. O dote p6dc ser constituído pela propria nu
bento, por qualquer dos seus ascen<2entes, ou -por ou~rem .. _ 

Paragrapho· unico. Na ·celebracao do contracto mterv1rao 
sempre em pessoa, ou por procurador, todos os interessados. 

.. 



:!38 ANNAES DO SllNADO 

294 

'Art. •28G. O dote p6de comprehender, no todo, ou cm parte~ 
os bens presentes e futuros da mulher. 

205 

Art. 287. Não •ú: licito aos casados augmentar o dote •. 

·- 296 

!Art. 288. O dote constituído por estranhos "durante 6 ma-' 
trimonio não altera, quanto aos ·outros bens, o •regimen ];lre
est.abelecido. 

297 

:Art. 289. 'A reversão do dote ao .dotador, dissolvida a so
ciedade conjugal. 

298 

Art. 289, n. II- Elimine-se ·o numero II.: 

290 

Art. 291. Supprima-sc. 

soo 

· :A.rt. •293. O dotado tem ·direito a,os fi•uctos .do dote desde 
a ·celehracão do· casamento, si se não estipulou prazo. 

II. Que, a par elos bens dotaes, haja outros, submettidos 
a regimens diversos. 

Paragrapho unico. Em fa!La de expressa declaracão· quanto 
ao regímen dos bens' .extra-dotaes, prevalecerá o da commu
nhão (arts. 269 e sgs.), salvo os casos de separação obrigatoria 
neste codigo previstos. (Art. 265.) 

• 
301 

· Art. 205. Applica-se no regímen dotai aos adquiridos o 
disposto neste titulo, capitulo III., (Arts. 27u-281.) 

3'02 

A:rt. 206 -Em vez de «na constancüi .do· matrimonio:., 
diga-se: «Na yigencia da sociedade conjugal». 
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303 

:Art. 297. Salvo clausula expressa cm <:ontrario, presumir
se-ha transferido ao marido o domínio dos bens, sobre que 
~ecahir .o dote, si forem moveis, e não transferidos, si forem 
ImmovCJS. 

llaragrapho unico·. Só mediante clausula expressa adqui-< 
rirá dominio o marido sobre os immoveis dotaes. 

304 
:Art. 298. O iinmovel adquirido com a importanCia do 

dote ·quando este consistir em dinheiro, sertí. ·COnsiderado· dotai. 

305 

Art. 299. Quando o dote importar alheação, ü marido con
siderar-se-ha proprietario, e poderá dispõr dos bens dotaes, 
co·rrendo por conta sua os riscos e vantagens, que lhes sobre-· 
vierem.· 

306 

:A.rt. 3iJO- Substitua-se a primeira parte: 
c Os bens dotaes não transferidos ao dominio do marido 

só poderão, sob pena de nullidade, •Ser onerados ou alienados, 
com autorização do juiz, e em hasta publica si se tratar de 
alienação, quando occo·rrer algum Idos casos seguintes: 

I. Se Bonvierem marido e mulher em dotar os filhos com
muns. 

· II. Em contingencia de extrema necessidade, por fal-; 
tarem ... 

Paragraphó unico. Nos tres ultimas· casos se applicará o 
preço em outros bens, nos ··quacs ficará subrogado. (Art. 301.) · 

307 

Art. 303. O marido fica obrigado '[lO r perdas e damnos 
aos terceir-os ·prejudicados com a nuUidadc, se no contracto· de 
alienação (arts. 300 e 301) não se declarar a natureza dota! 
dos immoveis. . .. , .. _ ,. . ~ _ ·-

308 
Art. 304 . .Si o marido não tiver immoveis, que se possam 

hypothecar em garantia ..• 

309 

'Art. 305. O !direito aos immoveis dotaes não pr~s~reve 
durante o matrimonio. Mas prescreve, sob a responsabilidade 
do marido, o direito aos moveis dotaes · 
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310 
Art. 306 .. . 
Depois do art. 30G : 
Mantenham-se os arts. 307, 308, 309, 31 O, 311 e 313, •re

cusando-se as .emendas da. rcdacoão Ruy c substituindo-se as 
pa:Javras « ·dissoluoão de matrimonio», por « dissolução da so-
ciedade conjugal».- Coelho e Campos. . 

§ L" . . . por seus bens particulares. 
§ 2." As ela mulher, anteriores ao casamento, serão pagas 

pelos seus bens cxtra-;cloLaes, ou, cm falta destes, pelos fructos 
das bens clotaes, pelos moveis dotaes e, em ultimo caso, pelos 
immoveis clotaes. As contra1lidas depois ... 
· § 3." . . . ou pelos particulares do marido ou ... 

311 

ArLs. 307, 308 .e 309. 
Em vez de dissoluc.ão de matrimonio·, diga-se dissoluÇão 

da sociedade conjugal». 
312 

Ao art. 311, paragrapho unico: 
Onde diz «depois da dissolucão do casamento ou do des

IJUite », diga-se: «após a clissoluc.ão da sociedade conjugal». 

313 

Art .. , 313. Dado o desquite ou annullado o .casamento ... 

314 

Em vez de « dado o desquite ou dissolvido o casámento », 
diga-se: « dada a dissolução àa sociedade conjugal ». 

315 

. Art. 31'4. O marido tem dierito á indemnização das bem
feitorias necessarias e .uteis, segundo o seu valor ao tempo da 
restituição, e responde pelos damnos, de que tiver culpa. -

.Paragrapho unico. Este direito e esta obrigação trans-
mil.t.cm-se aos seus herdeiros. ' 

31G 

DA SEPARAÇÃO DO D,OTE,. ETC 

31.7 

ArL 315. 'A mulher· póde requerer ,judicialmente a sepa
ração elo dote, quando a desordem nos negocios do marido 
leve a rcceiar ·que os bens desde não bastem a assegurar os 

• 
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do outro conjuga; ~tal v o o direito, que aos credores assiste, .de 
se opporem á separa(ião, quando f~·audulenta. 

318 

·Ar L. 310. Separado o dote, terá por adminisLradO!'a a 
mulher, mas .continuará inalienavel, provendo o juiz, quando 
conceder a separação, a que sejam convertidos em immoveis 
os valores entregues pelo marido em reposição dos bens dotaes. 

3i9 

DOS BENS .PARAP:S:ERNAES 

320 

A:rL. · 317- Depois da palavra « paraphernaes;,) accre
scente-se: «mencionadas na escriputra ante-nupcial». 

21 

Art. 318 .... paraphernaes, ou os particulares da mulher ... 
II. Quando ella lhe revogar o mandato. 

322 

Art. 319. Salvo o caso de separacão obriga to ria de bens 
(ar L. ·365), é livre aos contrahentes estipular, na escriptura 
antenupcial, doações reciprocas, ou de um ao outro, contanto 

·que não excedam á metade dos bens do doador. (Arts. 270, 
· n. VIII, e 238, n. II.) 

323 

Art. 321. • .. ainda que este falleça antes daquelle. 

Da dissolução da sociedade conjugal e da proteccão da pessoa 
·dos filhos 

325 

Art. 322, II- Pela nullidade ou annullacão do casamento. 
III. Pelo desquite, amigavel, ou judicial. 
Paragrapho unico. O casamento valido só se dissolve pela 

morte de um dos ·conjugas, não se lhe applicando a presurnpcão 
estabelecida n9ste Codigo, art. -10 ,c:P.~mnda parte; · 

• 
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32G 

Art. 32·L ·A acoão de desquite só se póde fundar em .• :: 

327 

Art. 32<1.. -Elimine-se o n. V. 

328 

:Art. (novo). Dar-se-ha tambem o desquite por. mutuo 
consentimento Idos conjuges, se forem casados por mais de 
dous annos, mani1:estado perante o juiz e devidamente homo
Jogado., 

329 

Art. 325. . .. 
I. . . . para .que o réo· o eommettesse. 
II. Si o con,iuge 'innocente lh'o houver perdoado . 
.Paragrapho unico. Presume-se perdoado o adulterio, 

quando o conjugo innoeente, conhecendo-o, ·COhabitar com o 
culpado. ' 

330· 

Art. 32G. No desquite judicial, sendo a mulher innocente 
c pobre, prestar-lhe-lla o marido a pensão alimentícia, que 
o juiz fixar. 

~· 331 

~\.rt. 3·28. . .. dos· conjuges, e põe termo ao regímen matrl
monial .dos bens, ·como se o casamento fosse annullado. (Ar
tigo. 27-1, n. III.) 

332 

Arl. 320. . .. _ nos termos em que fôra constituída, r.on...; 
tanto· que o far:am, por acto regular, no juizo ·competente. 

1 

333 

Art. 330. 
. (Art. 21 G.) 

• •• perde o direito a usar o nome do marido., 

33/1 

PA PR01'ECÇ,i.O· DA PESSOA DOS FJLI-IOS 

335 

No ca:pitulQ II. titulo IV: 

• 
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1.43 

33() 

Onde diz «da posse dos i'ilhos », 'diga-se: «da protcuc.ao 
Lia pessoa dos i'ilhos ». 

337 

Substitua-se a palavra «posse» nos arls. 331, 332 e 333 
paragrapho unico, pela palavra «guarda ». 

338 

:A.rt. 332 .. Sendo o desquite judicial, ficarão os filhos me
nores com ,o conjuge innocente. 

339 

Art. 333. Havenao motivos graves, poderá o juiz, em 
ctualqucr caso, a bem dos filhos, regular por maneira diffc-· 
rente da estabelecida nos artigos anteriores a situação delles 
para com. os paes. . 

.Paragrapho unico. Si todos os ·filhos ·6oubcrcm a um só 
conjugo, fixará o juiz a contribuição, com que para o sustento 
delles haja .de concorrer o outro. 

3-íO 

Art. 335. . . . não perde o direilo a ter comsigo os i'ilhos, 
que só lhe IJOÓerão ser retirados, mandando o juiz, provado 
que clla, ou o pad·rasto, não os trate convenientemente. (Ar
tigos 255, n. I, c 400.) 

3-1:1 

Das relaçõ-es de parentesco 

342 
Art. 336, Redija-se : • 

· «São 'Parentes cm linha rccla as pessoas que oslüo umas 
para com as outras, na relação ele ascendentes e descendentes.:~> 

343 

Art. 337. São. parentes em linha collateral ou transversal 
até ao sexto gráo, as .pessoas que I)rovem de um só tronco, 
sem descenderem uma da outra. 

3H 

Art. 338. , . . ele casamento, natural, ou civil, conforme 
result"ar de consangui_nidade, ou adopção. 
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3Jl·5 

Ar L. <!3!J. Comum-se, 111!. linha rcuta, os ~:rdws do pat·uu
Lcsco pelo uutuet·o de get·a~•ucs, e na ·collaLeral Lambem pelo 
numero de!Jas, subindo, porém, do um dos parentes ... 

346 

Art. 340. Cada oOOnjuge é alliado aos parentes do outro 
pelo vinculo da affinidade. 

347 
Art. 342. A adopeão estabelece parentesco meramente civil. 

entre o adoptante e o adoptado. (Art. 383.) -

348 

Art. 343. São legítimos os i'ilhos concebidos na con
stancia do casamento, aindu que amiullado, ou nullo, si se 
contrahiu de boa fé. 

349 
Art. 344.. . . . · 
I. Os filhos nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, 

depois de estabelecida a convivencia conjugal. (Art. 345.) 

350 

Art. 34G. A legitimidade do filho concebido- na constancia 
do casamento, ou presumido tal (arts. 344 e 345), só se póde 
contestar: 

35:1. 

Art. 347. Não valerá o ·motivo ·do artigo antecedente, 
n. II, se <OS conjuges houverem {lonvivido algum dia sob o tecto 
conjugal. 

3.52 

Art. 348. Só em sendo absoluta a importancia, vale ·a 
sua alles'acão contra a legitimidade do filho. 

353 

Art. 349. Não basta o adulterio da mulher, com .quem 
o marido vivia sob o mesmo tecto, para illudir a presumpcão 
legal de legitimidade da pr.ole . 

. 35~.-

Art. 35:1.. . . . dos filhos nascidos de ~u~ mulher. (Ar
tigo :1.82, § a•.) .. 



·I 

I 
Al'L. :Jú2. Não basta a conl'issãu malc!'lla, para· oxeluü· a 

paloL·nülacle. 
3úG 

Arl. :Júú. • •• 
1. Quuúclo houver l.lOUle~.u clu fJL'UVU ].JOL' ll~!J!'lplu, [H'OVO

uiuulo elos ... 
::157 

.. At·L. :J5ti. A acc~u de pl·ova clu flllavão. legltlruu. tJO·mpele 
ao l!lho, emquanlo viver, passando aos herdeiros, se elle morrer 
menor, ou incapaz. · · 

358 

Art. 3ú7 •••• p~lo.Jilho, p~derão ~6n~i!J.ual-a os llerdeü·os, 
salvo ôl.l Q aulor· de~t~tJu, ou a mslanciu. for perempta. 

::159 

A1·t. 359. A legitimação resulta do casamento dos paes 
eslando concebido o filho. (Art. 234·.) 

360 
Ao. art. 359 : 
Onde diz « concebidos )), diga-se: « concebido ou havido )), 

361 

Art. 362. . • . só a poderá contestar ... 

362 

.t\,rt. 363. O reconhecimento voluntario do i'ilho illegitimo 
póde Jazer-se ou no !H'Oprio termo de nascimento, ou mediante 
oscripturu. publica, ou por testamento. (Art. 188, paragrapho 
unico.) 

· Paragraplw uuico. O reconhecimento póde p·receder o 
nascimento do filho, ou suctJeder-lhe ao fallecimento, se deixar 
descendentes. 

3ü3 • 

Art. 3GL (Suppresso.) 
364 

Art. 366. O l'ilho reconhecido, emquanto menor, ficará. 
sob o poder do progenitor, ·que o reconheceu, e, se ambos o 
reconhee,eram, som o do pae. 

Vol, IX 10 
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3G5 

Arl. 3li7. Supvl'ima-su. 

3GG 

Art. 3li8. Não ;;e póde subordinat· a condição, ou a Lermo, 
o reconhecimento do i'ilho. 

307 

.rt. 370. Os filhos legitimas de pessoas que não caibam. 
no at·t. 187, ns. I a VI, toem a!Jc;.ão contra os paes, ou seus 
herdeiros, pum demandar o t·econhe!Jimenlo da filiação: 

L Se ao tempo ela IJOtwepc;ão a mãe eslava concubinada 
com ... 

n. Se a con!Jepc;ão do filho re!Jlamante coin!Jidiu com o 
t·aplo da mãe pelo supposlo pae, ou suas relac;õcs sexuacs com 
c! la. 

III. S.e exisLit· escriplo daquulle a quem se altri!Juc a 
vatct·uidaclc, re!Jonhccendo-a expressamente • 

. 368 

Art. 371. A in\•esligação da paternidade só se não permillc, 
quando lenha por fim altribuir prole illegitima tí mulher oCU
sada, ou incestuosa á solteira. 

369 

Al't. 372 .' Qualquer pessoa, que ,justo inLet·essc lenha, 
póclc contestar a acção do investiga~'ão da parlcrniclaclc, ou 
maleJ.'ni·dacle. 

370 

At·L. 3/::l. A scnlot11;a que .iulgat· proecdendu a ac~:ão de 
investigal,'ão, pl'oclmdrá os mesmos cfl'eitos do reconhecimento; 
podendo, porém, Ol'denar que o filho se .crie e eduque fóra da 
companhia claqucllc dos paes, que negou esta .qualidade. 

• 371 

Arl. 37G. Sl'1 os maiores de cineoenta :nmos, sem prole 
leg·ilima, ou legitimada, poélcm adoptar. 

372 

Art. 376. O adoptante ha de ser, pelo menos, dezoito annos 
mais velho que o adoptado. 

. . 
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373 

Art. 378. Em quanto não der contas de sua administracão, 
c saldar o seu alcance, não pódc o tutor, ou curador, adoptar 
o pupillo, ou o curatelado. 

374 

Ar L. 379. Não se pó de adoptar sem o consentimento da 
pessoa debaixo de cuja guarda estiver· o adoptando·, menor, ou 
interdicto. 

375 

Ar L. 380. O adoptado, quando menor, ou interdicto, podera 
desligar-se da adop~\ão no anuo immediato ao .cm que cessar 
a intcrdicção, ou a menoridade. 

'37G 

Art. 381. 'l'ainbem se dissolvo o vineulo da adop(;ão: 
I. Quando as duas partos convierem. . 
II. Quando o adoptado commetter ingratidão contra o 

adoptante. 
'377 

Ar L. 382. A adopção far-so-há por escriptura publica, em 
.que se não admitte. eondição, nem termo. 

378 

Ar· L. 383. O pareu te:;t:o resultante da adop~\ão (art. 34::\) · 
limita-se ao adoptante e ao adoptado, salvo .quanto aos im
pedimentos· matrimoniaes, a cujo respeito se observará o dis
posto no art. 187, ns. III e V. · 

379 

Art. 387. Dul'ante o casamento, exerce o patt·io poder o 
marido, como chol'e da familia (art. 239), e, na 1'alta ou im
pedimento seu, a mulher, 

370 

Al't. 388. ·.o desquite não altera as relações entre paes e 
filhos senão quanto· ao direito, que aos primeiros cabe, de ter 
em sua companhia os segundos. (Arts. 332 e 333.) 

381 

Att. 390. . .. Se, porém, a mãe não fór conhecida ou capaz 
de exercer o putrio poder, dar-se-ha tuto~ ao menor. . 
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382 

DO Po\'l'lUO l>ODEI\ QUAN'l'O A PESSOA DOS .l"lLliOS 

383 

Ar L. 3!H. CompeLe aos pues, quanLo á possua dos filhos 
menores: 

I. Dirigir-lhes a criação e educação. 

384 

!Ao art. 39i, n. II: 
Supprima-se a palavra .; posse :t, 
III. Conceder-lhes ou negaT.'-lhes consentimento, para ca-

sarem. . 
. IV. . . . se o outro dos ·i- \es lhe não sobreviver, ou o 

sobrevivo não puder exercitar o patrio poder: 

385 

DO PA'l'!UO PODE!~ QUAN'l'O AQS BENS DOS FILliOS 

386 

ArL. 302 •... que se achem sob o seu poder, salvo o dis
posLo no art. 230. 

387 

Art. 303. . .. administraoão, excepto pOI' necessidade ou 
~v~uente uLilidade tda prole, mediante prévia autorizacão do 
JUIZ. (ArL. 182, § 6", n. III.) 

388 

Art. 3!l4.. Sempre que no exercício do patrio poder colli-
direm os interesses dos paes com os do filho. . . · 

;:189 

Art. 3!l5. Só tem o direito de oppôr a nullidade aos actos 
praticados com infracção dos artigos antecedentes: 

I. O filho. (Art. 182, § 6", n. III.) 
II. Os herdeiros. (Art. 182, § ü•, n. IV.) 
III-. O representante legal do filho, se durante a menori

dade cessar o paLrio poder. (Arts. ·182, § u• n. IV 399. ) 

1 

l 

1· ... 

~~ 
l 
i 
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390 
• 

.A:rt. 398. Excluem-se assim do usofructo como da admi
nisLr:ar;ão àos paes. 

391 

DA SUSPENSÃO E EX'l'!NCÇ-ÁO DO PATRIO PODER 

392 
Ao ar L. 399: 
Ao n. II, accresconte-se: ~Nos termos do paragrapho unico 

do arL. ga- Parte Geral ». 

393 

Ao art. 399- Supprima-se, no n. II: <'=resultante do casa
mento». 

394 

Art. 400. "A mãe, que contrae novas nupcias, perde quanto 
aos filhos do leito anterior, os direitos do patrio poder (ar
tigo 335) ; mas, enviuvando, os recupera. 

395 

.A;rt. 401. Se o pae ou mãe abu~;ar do seu poder, faltando 
aos deveres paternos, ou avruinando os bens dos filhos, cabo 
ao .iuiz, requerendo algum parente, ou o Ministerio Publico, 
adoptar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança 
do menor e seus haveres, suspendendo, até quando convenha, 
o patrio poder. 

396 
Accrescente-se este 

_ « 'Paragrn.pho uni•co. Sm;pcnde-so, igualmente o exerci cio 
. do paLrio · poder ao pao ou mãe condemnados por scnl.crwn. 
:h'l·ecomivel em crime cu,ia pena exceda do dons annos elo 
prisão. » 

397 

Art. 402. P.er.de~á pocr_- acto judicial o patrio po,der o 
pae ou mãe. 

398 

Art. 403. De . accôrdo ·com o prescripto neste capitulo 
podem os parentes ·exigir uns dos outros os alimentos, que 
nocessiíém, para subsistir. 



:1.50 ANNAES DO SENADO 

399 
~--.. 

:Arl. 405. . . . ela successão c, faltando estes, aos irmãos, 
assim germanos, como unilateraes. 

400 

Art. 406. 1Sfío devidos os alimentos quando o parente, que 
os pretende, não tem bens, nem póde prover pelo seu trabalho 
!á pt·opria mantenoa, e o de quem se reclamam, póde forne
cei-os, sem desfalque do necessario ao seu sustento. 

/!01 

Art. 407. Os alimentos serão fixados na proporoão das 
necessidades do reclamante e ·dos recursos do outro parente. 

iAil't. !tOS .. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudanoa na 
fortuna de quem os suppre, ou na de quem os recebe, poderá 
o interessado reclamar do ,juiz, conforme as ·circumstancias, 
exoneraoão, reducc;ão, ou ag-gravação do encargo, 

-'103 
' 

Ar L. HO. A pessoa obrigada a ·supprir alimentos poderi'L 
pensionat· o alimentando, ou dar-lhe em casa hospedagem e 
sustento. 

Paragrapho unico. Compete, porém, ao juiz, se as cir
curnslancias exigirem, fixar a maneira da prestação devida. 

Art. 411. .Póde-se deixar de exencer, mas não se p6de 
renunciar, o direito a alimentos.· 

405 

Art. novo- para ser convenientemente co·llocado: 
« o .casamento embora nullo e a filiação cspuria, provada 

(Jucr por sentença ir.recorrivel, não provocada pelo filho, quer 
POI' confissão ou declaração escript:t do pae, fazem cet'la a 
])nt.emidndc, sômente parn. o effeilo ela prestaçfío de alimentos.» 

.106 

Art. 412. Os filhos menores são postos em tutela: 
r. Pallecendo os paes, ou sendo ,i ui gados ausentes. 
II. Decaindo os paes do patrio poder. 

;'\ 

r
. 

' 

' 
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407 

Art. H3. O direito de nomear tutor compete ao pae em 
sua falla, ú mãe; se ambos J'alleceram, ao avo paterno, morto 
este, ao materno .. 

408 

Art. 4'111. Null11. é a nomeáção de ·tutor pelo pae, ou pcm 
miic. que, ao tempo de Rua morte, nü.o tenha o pu trio pocler .. 

-100 

.1\t·t. H5. Em falta de tutor nomeado pelos paos, incumbe 
a l.ntrla aos parentes <'•onsanguincos elo menor, por esta onlrm: 

IdO 

Art. !ti 5. - ns. II e III- Faça-se a transposição pM·a 
dizer «-o do sexo masculino ao do feminino, o mais wllio 
no ma is moço.~ -

iAirt. HG. 
Tl\L Quando removidos por não idoncos o tutor legitimo 

e o testnmenta.l·io. 
H2 
' :Art. H 7. . .. entende-se que a tutela foi commolli{la ao 

primmro, e que os outt·os lhe hão-ele sur:eecler pela OJ'd••m da 
nomeação, dado o ocaso de. . . . 

Paragrapho unic-o. Quem inslituo um menor hc!'driJ•o on 
legatario seu, poder{t nomear-lhe ·cu.radol' especial pa1·a ... 

H3 

Ao art. HS- Substitua-se por estr.: 
« Art. <\IS. Os menores abandona dos trrão I. ti lowrs no

meados pelo juiz ou serão recolhidos a rstalwlo'rinwntos pn
hlicos pwra este fi'm clestinndos ~. 

H·í 

Art. Os selvicolas (t medida ele sua ndoptnção fieariio 
sujeitos ao regímen tutelar estabelecido em leis e J'egulamcnto;; 
especiaes. 

<\15 

Art. 419- Mantenha-se a redacção elo pro.i ecto substi
tuindo-se a palavJ'n. «mulheres~ por « eon.iuges », no n. IT. 

VI. Os que exercerem funcção publ i cu incompnt.ivel com 
a boa administração da tuLela. 

• 
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HO 

DA EXCUSA DOS TUTORES 

417 

!A.irt. 420. • •• 
TV. Os impossibilitados por enfermidade .. 
V. Os que habitarem longe do Jogar, onde se · haja de 

exercer a tutela. 

418 

Supprima-se o n. VIIT. 

419 

Art. 1!22. A esrmsa ap.resenta;r-se-á nos -dez dias suhsc
qu Pn tos tí i n timaçiío do nomeado, . sob pena ... 

Se o motivo escusatorio occm,rer depois de acceita a tutela, 
os dez dias conttl!r-se-ão do em que elle sobrevier . 

. 
420 

L-\irt. 1!23. Se o ,iuiz não admittir a excusa, exerccrâ. o 
nomeado a tutela, emquanto o recurso interposto não tiver 
provimento, e responderá desde logo pelas perdas e damnos 
que o menor venha a soffrer. 

421 

1\rt. 421!. O tutor, antes de assumir ·a tutela, .é obriga
do a especializar c inscrever cm hypotheca legal os immo
vcis ne-ccssarios, para ·:i.cautcl:1r sob a sua administração, os 
bens rio menor. · 

/~22 

1\.rt .. t.25. Se todos os immoveis de sua propriedade não 
vnlm·om o pat.rimonio elo menor, rc:foroará o tutor a llypotheca 
mcclimüc <cau~\ÜO real ou fide.iussoria; salvo se para La! não 
tiver meios, ou fô·r de -reconhecida idoneidade. 

. -
423 

Art. 1!26. O ,iuiz .resp'onde subsidiariamente pelos :Vre
,iuizos, que soffra o menor .em razão da insolvenci.a do tutor, 
de lhe não ter exigido .a garantia legal, ou de o não haver 
removido, tanto que se .tornou suspeito. 

Paragrapho unico. Oessar-lhe-á, porém, a ·responsabili
dade ... 
I ·:- ., 

" 
' 
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424 

Art. 42G. - Ilimine-sc o paragrapho unico. 

425 

DO EXERC!C!O DA TUTELA 

426 

Ar~. 428. Incumbe ao tutor, sob a inspecoilo do juiz, 
reger ú pessoa do menor, velar por elle, e adminisl,rar-lhc os 
bens. 

427 

Art. 429. Os bens do menor serão entregues ao tutor 
mediante lermo especificado dos bens c seus valores, ainda 
que os paes o tenham dispensado. 

428 
Art. 430. 
I. Di·rigir-lhe a educação, defendei-o e ... 
II. Reclamar do juiz que providencie, como houver por 

bem, quando o menor ha.ia mister 'correcção. 

429 

Arrt. 431. Se o menor possuir bens, será sustentado e 
educado a expensas suas, arbitrando o juiz, para tal fim, as 
quantias, que lhe pareça necessario, attento o rendimento da 
i'ol'tuna do pupillo, quando o pae, ou a mãe, as não houver 
taxado. 

430 

Art. 432. 1S111bstitua-se por este: 
. I. «Representar o menor, ató os 1G annos, nos actos ela 
vida civil, c assistil-o, após essa idade, nos actos cm que :fui' 
ptwle, supprindo-lhc o consentimento.» 
· III. Fazer-lhe as despezas de subsistencia e educação, bem 
como as da administração de seus bens. (Art. 439, n. I.) 

1IV. Alinear, dentre elles •. os destinados a venda. 

431 

II. Receber as quantias devidas ao orphão, pagar-lhe as 
dividas. . 
, Supprimam-se ao n. II as palavras: «empregando os 
saldos». 
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Supprima-sc o n. 3. 
IV. Accci lar por cllc h e,ranças, legados ou donoilcs, sem 

ou com encat·gos. 
VI.· Promover-lhe, mediante prnca publica, o at'l'L~nda-

mento dos bens de raiz. · 
VIT. Vender-lhe em praca os moveis, cu.ia e.onscrvação 

não convier, e os immoveis, nos 'casos ·cm que 1'õr r:<~t·rnit.tidn. 
(Art. 4.3 5. ) 

Vllfi. Propor üm juizo as n:cções c IH'OmOVt'L' 1-odas as 
diligencias a bem do menor, assim como det'emlel-o nos pl.~il.os 
a elle movidos segundo o disposto no <U't. 8(i. 

. 4.32 

Arl. ·i3.J. Ainda oorn auloriz,acão ,judicial, não 11óde o 
t.utoJ•: 

. -1.33 

Art. 43·í- «Sob pena de n:ullidade » - Rregendà os 3· nu
meros. 

III. Constitui,r-se cessionario de credito, ou direito, contra 
o menor. · 

-1.34 

Ao wrt. !135- Redija-se assim: 
« Art. 435. Os immoveis pertencentes aos menores sú 

podem· ser vendidos quando houver manifesta vantag-em o 
scmp!'e em hasta publica. » · 

435 

Art. 436. l>\.lntes de assumir a tutella, o tutor declar::~;rú. 
tudo o que lhe deva o menor, sob pena de lh'o não pode,r· 
cobra.r, emquanto exerça a tutoria, salvo provando que não 
conlrecia o debito, quando a assumiu . 

436 

A:rt. 437. O tutor responde pelos prc.JuJz.os, que, por ne
gligencia, culpa, ou dolo, causar ao pupillo; mas tem di·reito 
a ser pago do que legalmente despender no exerdcio da tutela, 
c, salvo no caso do art .. HS, a per~ceber uma gratificação por 
seu trabalho. 

Paragrapho unico. Não tendo os paes do menor :rixado essa 
g-ratificação, arbitral-n.-ú. o .iuiz até dez por cento, no ma.ximo, 
da renda liquida annual .c! os , bens administrados pelo tutor. 

1!37 

A Secção VI, Capitulo VI- Substitua-se o titulo- Cofre 
de Oruhãos- por bens de orphãos. 

" 
" 

' 

l 
I 

I 
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'(138 

Art. 438. • • . ns desp·ezas ordinarias . com o seu sustento, 
a sua educação e a administração de seus bens. 

439 

Ao ar·t. 4.38- Substitua-se o paragrnpho unico pelos se
guintes: 

§ 1. • ·Os objectos de ouro, prata, pedras preciosas e moveis. 
desnecessarios, serão vendidos em hasta publica, e seu pro
dueto reduzido em titulas de responsabilidades da União, re
colhidos ás Caixas Economicas Federaes ou applicados na 
lliCquisição de immoveis, conforme fôr determinado pelo juiz. 
O mesmo destino terú o dinheko proveniente de qualquer 
outra procedencia, salvo, em qualquer caso, o disposto no 
art. 1. 730. . 

§ 2." Os tutores .'espondem pela demora na applicação 
dos valores acima ditos, pagando os juros legues desde o dia 
em que lhes deveriam dar esse -destino, o que não os exime 
da obrigação. que o .iuiz fará. effectiva, da referida applicação. 

4110 

Art. '•39. Os que existirem no cofre de orphãos, não se 
poderão retirar, senão mediante ordem ·do juiz, e só mente: 

Substituam-se as palav-ras « que existiam no cofre dos 
orpbãos ~. pelas «nas Caixas Economicas Federaes, na fórma 
do artigo anterior~. 

Mi 

I. .Para as despezas com o sus'tento e educar:ão do pupillo, 
ou a ·administração de seus bens. (Art. 433, n. I). 

]f.. Para se comprarem bens de raiz. 
. III. Para se empregarem de 'confo-rmidade com o disposto 
por quem os houver doado, ou deixado. 

IV. Pa.ra se cmtrega;rem aos orphfios, quando emancipados, 
ou maiores, ou, mortos elles, aos seus herdeiros. 

442 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA TUTELA 

'443 

J\.rt. 41;0. Os tutores, ·embora o 'contrario âispuzessõm os 
paes dos tutelados, são obrigados a dnr r:nnt:1<: rla sua admi
nistração. 
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.ATt. 441. Desta, no fim de cada anno, submetterão ao 
juiz o balanço, que, depois de approv.ado, se annexará aos 
autos do inventario. 

U5 

IA\rt. 442. Os tutores prestarão contas de dois em dois 
annos, e bem assim toda a vez que, por qualquer motivo, dei

.. xarem o exercido da tutela, ou quando o juiz o houver por· 
conveniencia. 

Paragrapho uiiico. As contas serão prestadas em juizo, 
e ,julgadas depois de audiencia dos interessados; :recolhendo o 
tutor immediatamente ao cofre de ornhãos o saldo, ou o al
cance. 

446 

.Mt.. .142. Paragrapho unico- Em vez de « cdf•re de or
phãos, o saldo ou alcance », diga-se: «E mcaixas economicas, 
os saldos ou adquirir bens immoveis ou títulos de divida pu
bJi.c:u. 

447 

Art. 44..,. . .. subsistindo inteira, até então, a responsa
bilidade do tutor. 

448 

Art. 447 .... ao menor, requerer o tutor o pagamento. 

449 

:Ao art. 447 -RedLia-se •assim: 
« A.rt. M7. O alcance do tutor, bem como o saldo contra 

o tutelado, vencerão ,juros desde o ;julgamento definitivo dns 
conta~ -

450 

DA CESSAÇÃO DA. TUTELA 

45i. 

'Art. 44.8. Cessa a condição do pupillo: 
I. .aom a maioridade, ou a emancipação do menor. 
II. Caindo o menor sob o patrio poder, no .•• 

.. 
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452 

:Art. 449. Cessam as fun.ccões do tutor: 
I. Expirando o termo, em que era obrigado a servir. 

(oAlrt. 450). · 
TI. -sobrevindo escusa legitima. (Arts. 420'-423) . 
III. 1S1endo removido. (Arts. 41!l .e 451). 

· Paragrapho unico. Pódem, porém, continuar além desse 
prazo, no exerci•cio da tutela, se o quizerem, e o juiz tiver por 
conveniente ao menor .• 

453 

. r. Os luCiros de todo o genero. (Arts. 454, n. I, 456, 
. 463) . 

II. Os surdos-mudos, sem educação que os habilite a 
enunciar precisamente a sua.vontade. (Arts. 457, 462). 

'III. Os prodigos. (Arts. 465 e 467). · 

454 

Art. 454. Só intervirá o Ministerio Publico : 
. II. Se não existir, ou não promover a interdicção alguma 

das pessoas designadas no artigo antecedente, ns. I e II . 

. 455 

Art. 455. . .. o juiz nomeará defensor ao supposto in
capaz. Nos demais casos o Ministerio Publico será o defensor. 

:6;56 

.Mt. 456. Antes de se pronunciar acerca da· interdicr;ão, 
e:x!aminaní pessoalmente o juiz o arguido de incapacidade, 
ouvindo profissionaes •. 

457 

. Lo\lrt. 457. Pronunciando a interdicção do surdo-mudo, o 
. juiz assignará, segundo o desenvolvimento mental do interdicto, 

·.; os-·limites da tutela. . . . 
·····<.: .. ·~. .. 

458 

· A:rt. 460 .... , quando interdicto. (Art. 461). 
~ i. o ••• ; e, na desta, o descendente maior. 

. § 2. o Entre os descendentes, os mais proximos precedem 
aos mais remotos, e, dentre os do mesmo gráo, os varões ás 
mulheres. 
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459 

<\..TL 401. Quan.do o curador fôr o conjuge .(art •. 461) •. 

460 

Art. 4G2. Havendo meio de educar o surdó-mudo, o cura
dor promover-llle-.á o ingresso .em estabelecimentos apropriado. 

461 

Art. 463 •... o seu tratamento, ser·ão Lambem recolhidos 
cm estabelecimento· adequado. 

462 

Art. -í.M. A aulol'idade do curador estender-se-{t aos fi
l!Jos c bens do ·curatellado, nascido, ou nascituro. (Art. 468, 
paragt·arJhO unico) . 

463 

A.rt. 465. iA! interdicç.ão do prodi1N só o 1wivará de, sem 
em·ador, emprestar, úra.nsigir, dar quitação, alienar, hypo
thecar, d~mandar, ou ser demandado, e P·raticar, em geral, 
actos, que não sejam de mera 'administração.. . 

464 

Art. 46G. O pro digo só in0orrerú cm interdi,cção, havendo 
con,juge, ou tendo ascendentes ou descendentes legitimos, que 
a promovam., 

465 

Art. 467. Levanlllir-se-li a interdiccão. cessando a inca
pacidade, que a determinou,· ou não existindo mais os parentes 
designados no artigo anterior: 

Paragrapho unico. Só o mesmo prodigo e as pessoas de
signadas no art. 466 poderão m·guir a nullidadc dos actos do 
interdicto durante a interdiccão. .. 

466 

Art. -1.68. Dar-se-li curador ao nascituro, se o pae fal
lecer, estando a mulher gravida, e não tendo o patrio poder. 

Pa.r.asrapho uni·co. Se a mulher se acha·r interdicta, seu 
euraclor será o do nascituro. (ArL 4G1..) 
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467 

DA CUil.\UOIUA DE AOEN'l'ES 

468 

Al't. I160. Desapparecendo uma pessoa do seu domicilio, 
sem que· della se saiba parte, se não houvet· deixado ~repre
sentante, ou pl'ocurador, ·a quem toque administrar-lhe os bens, 
o ,juiz, a requerimento de qualquet· interessado, ou do Mi-
nisterio Publico, nomear-lbe-ú. ·curadol'. . 

AL't. 471. O juiz, que nomear· o curador, i'ixar-llle-ú os 
poderes e oJJ.riga~'ões, conforme ... 

470 

:Art. 4 72. . . . scrú. o seu legitimo curado I". 

47i 

Art. 473. Em l'a!La de conjugo, a curadoria dos bens do 
ausente incumbe ao pae, (t mãe, aos descendentes, nesta ordem, 
não 1havendo impedimetrto que os inhiba de exercer o car·go. 

Paragrapho unico. Entre os descendelltes, os mais vir.inhos 
pt·ecedem aos mais ·remotos, e, entre os de um só gráo, os 
vat·ões preferem tis mulheres. 

472 

~\!r· L. 47 4. . . . de •wrador, o disposto ucste c o digo, arti
gos, 1. 505 a 1. 598. 

473 

Art .. 475. Passando..:se dois annos, sem que se saiba do 
ausente, Se não deiXOU l'e[l'l'esentante, nem prOCUrador, OU, 
se os deixou, em passando quatro annos, poderão os i.nteres
sados requere\' que se lhe abra provisoriamente a successão. 

474 

Art. 476. Consideram-se para este cffeito, intcresso.dos ~ 
II. . .. , ou os testamcntarios •. 
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475 . 
Art. 477. .. . Seis mezes depois de pubncada pela im-

pt·ensa; ... 
§ 11." l!"indo o prazo do urL. -175,- e não havendo absolu

tumenLe interessados na succcssão provisoriu, cumpre ao Mi
nisLcrio Publico requerei-a, nos Estados e nu capiLal da União, 
no juizo competente. 

§ 2. o Não comparecendo herdeh'o, ou interessado, Lauto 
tlue passe em julgado a sentença, que mandar abril· a sue-
cessão provisoria. . • · 

. 476 

Art. 478. Antes da partilha o juiz ordenará ... ou dos 
Estados. (Art. 483.) 

477 
.t\,rt. 470. Os het·dei·ros immitidos na posse dos bens do 

ausente drurão garantias da restituição delles, mediante pe
nhores, ou hypothecas, equivalentes aos quinhões respectivos. 

Paragrapho unico. • . . . . . . • . . . e que preste· a clita ga-
r:antia, (Art. 484.) · 

478 

Art. 480. Na partilha, os immoveis serão confiados em 
sua integridade aos sue~cessores provisorios mais idoneos. 

479 
IA!rt. 481. Não sendo por desapropriacão, os immoveis do 

ausente só se poderão alienar, quando o ordene o juiz, para 
lhes evitar a ruina, ou quando conven-ha· convertei-os em titulas 
da divida publica. 

480 

ArL. 482. Empossados nos bens, os successores provisorios 
ficarão 1•epresentando activa e passivamente o ausente; de 
modo que contra elles correrão as accões perdentes e as que 
de futuro áquelle se moverem. 

481 

,A,rt. 484. O excluido, · segundo o urt. 480, paTagrapho 
unico, .da posse provisoria, poderá, justificando falta de meios, 
requerer lhe seja entregue meta;de dos rendimentos do qui
nhão, que 1he tocaria .. 

482 
· Art. 485. . . . considerar-se-á, nessa data, abert.a a sue

cessão em favor dos herdeiros, que o eram áquelle temP.(). 

.. 
' . 

' l 

... . 
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483 

ArL. ~S!l. Se o ausente appareee1.·, ou se lllu pt·ovat· a 
oxislen'Cia, depois de estabelecida a posse !H'OVh;oriu, ·cossu·r·iio 
pam logo as vantagens dos sucecssot·es nella immiLidos, 1'1-
cando, todavia, obrigados ·a tomar as medidas assocut·atol'ius 
precisas, até tí entrega dos bens a seu dono. 

484 

DA SUCCESS.~O DEL'!NI'J'IVA 

485 

Art. 4.87. Trinla armos depois de passada em julgado 
e o 0 1 o o 0 0 0 o O O o o O I 1 I o o o O o o O O I o o O o o O O o O o o o o o o o o o o 1 o I o o o o o 0 0 o; 

486 ' 

Ar L. 4.88. Tambem se póde requerer a successão defini
tiva., provando-se que o a:usente conta oitenta annos de nascido, 
e que de cinco datam as ultimas noticias suas. -

487 

.Art. 489 .. Regressando o ausente nos ciez anno~ seguintes 
ti abertura da successão definitiva ... 

Puragrapho unico. Se nos dez annos deste arligo, o au
sente não regressar, c nenll uni interessado IH'Omovcr a sue
cessão definitiva ... 

488 

DOS E!>FE!TOS DA AUSENCIA QUAN'l1Q AOS DlllE!11QS DE ,I,'AM!LIA 

489 

Art. ~90. Se o ausente deixar l'ilhos menores, e o oulro 
con,juge houver· fal!ecido, ou não tiver direito ao exercrc1o 
do palrio poder, proceder-se-(t com esses filhos, como se foram 
orphãos de pae e mãe. 

490 

Art. 491. Considera-se possuidor todo aquelle, que tem 
de facto· o exercicio, pleno, ou não, de algum dos poderes 
inherentes ao dominio, ou propll'iedade. 

491 

IA!rt. 4.92. Quando, por forca de obrigação, ou direito, em 
casos como o do usu:liructual'io, do- <!redor pignoraticio, do 

~.~ u 
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louat.ario, se e:xcc•rcc tempoeat·iamt.m-le a posse clirecLa, nfio 
annulla esta ús pessoas, de quem elles a houveram, a posse 
indirecLa. 

ArL. !t!H. Se varias pessoas possuir em •coisa indivisa, ou 
csLivct·cm no goso elo mesmo ·direito, podert'l •cada uma ... 

1,.93 

Ar L. ltUG. • •• se o possuidor ignora· o vicio, ou o olJsla
culu ... 

lt94 

Ar L. !t!JS. ,Stalvo prova em contrario. entende-se manter 
a posse o mesmo caracter, cpm que foi adquirida. 

H. Pelo facto de se dispor da ·coisa, ou do direiLo. 
P.aràgrapho tmico. E applkavel t't acquisir,ão da posse u 

disvosto neste codigo, rurts. 83 a 87. • 

!t\)5 

Art. 501. A posse tra11.smittc-sc .com os mesmos 'uara
cteres aos herdeiros c lcgatarios do possuidor.; 

'-'\!I' L . .505. O possuidor Lem dfreilo a ser mau Lido na 'posse, 
cm caso de turbação, e rootituindo, no de csbulho. 

1,.97 

"\!'L. 506. Quamlo varias pessoas se disserem possuidoras, 
manter-sc-·t'í provisoriamente .a que ·detiver a ·coisa, •não sendo 
manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vi-
cioso. 

198 

Art. 50i. O possuidor. que tenha .iuslo receio de ser mo
lestado na posse, poderá impetrar ao juiz que o segure r~a 
violencia imminente, comminando pena a quem lhe transgredtr 
o preceito. 

!,. !l!). 

Art. 508. O possuidor turbado, ou. csbulhado, poderá: 
ma.ntei·-sc ou restituir-se por sua propria foroa, contanto que 
o fa~a logo. , 

r 
i 
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500 

1:\ll't. 509. O possuidor manutenido, ou reintegJ.>ado, na 
posse, tem ·direito ú indemn-izacão dos prejuízos sol'J'idos, ope
rando-se a reintegraoão ú custa do esbuHlador no mesmo Joga~ 
do esbulho. 

501 

Ar L. 51 O. O possuidor póde inteut:lJt' a ac1;ão de esbuHro, 
CJll a de indemniza~lão, contra o terceiro, que recebeu a coisa. 
esbulhada, s~bendo que o era. 

502 

Art. 513. 
l'aragrapho unico. . .. ; se da mesma data, a posse actual. 

J\las, se todas forem duvidosas, será sequestrada a coi:;a, em
quanto se não arnwar a quem toque. 

503 

Art. 516. O possuidor de hoa fé tem direito, emquanto 
o lia durar, aos fructos percebidos. 

504 • 
Ad. · 519 .... e percebi·dos, b_em como pelos que, por culpa 

sua .. •: 
505 

Art. 520. O possuidor de boa fé não responde pela perda 
ou cleterioracão ·ela rcoisa, a que não der causa. 

fJOG 

· A.rt.· 521. O possuidor de mú. fé responde pela perda, ou 
cleterioracão, rda coisa, ainda que accidentaes, salvo se provar 

. que do mesmo modo se· tCil·iam dado, estando ella na po.sse do 
reivindieante. 

507 

Art. 522. O possuidor de boa ·fé tem direito ti indemni
z::wüo das bemfeitorj,as necessarias e uteis, bem .como, quanto 
ás· voluptuarias, se lhe não forem pagas, ao de levantai-as, 
quando o puder sem detrimento da coisa. Pelo ... 

508 

~~rt. 523. Ao possuidor de má :fé set·ão resarcidas s6menlo 
as bemfeitorias necessarias; mas ilão lhe assiste o direito do 
retencão pQla importancia destas, nem o de levantar as volu-
ptuarias: . . . 

. . 
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509 

;A!rL. 52L Às bcmfeitorias ·compensam-se com os damnos, 
c só obrigam ao •res::Lrcimento, se ao tempo da evicoao ainda 
existirem . 

Paragrapho un~co. . . . de optar entre o seu valor actual 
c o seu custo. 

5:10 
-Art. 525. Perde-se a posse das cousas: 

III. Pela perda ou destruição de!las, ou por serem postas 
fóra ele commcrcio. . 

Pa1•agrapho unico. Perde-se a posse dos direitos, cm se 
tornando impossivel exercei-os, ou não se exercendo por tempo, 
que hasta para pres~I'!3Verem. 

511 

Art. 526. Aquelle, que tiver perdido cousa movei, ou ti
tulo ao portadoi·, ou a quem houverem sido furtados ..• 

5:1:2 

Art.• 528. As acções de manutenção, e as de esbulho ..•. 
e, passado esse prazo, ordinarias, nao perdendo, comtudo, o 
caracter possessorio. 

513 

Da :pro:priedade · 

5:1:4 
• Art. 529. A lei assegura ao proprietario o direito de usar 

c gosar os seus bens, dispOr delles, . e rehavel-os de quem in
Justamente os possua. 

'Paragrapho unico. A propriedade !iteraria, sdentirica e 
artistica regular-se-tí pelo disposto neste colligo, .arts. ô54 
a 678. 

5:1:5 
• 

Art. 530. E' plena a propriedade, quamlo. todos os seus 
direitos elementares se acham. reunidos no do proprieLario; li
mitada, quando tem onus· real, ou é resoluvel. 

5:1:6 

Art. novo. A propriedade do sobre e do sub solo abraruge 
a do que lhe esttí superior e inferior .em toda altura e em 

I 

., 
' 
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toda a profuncliclaclc, utcis ao seu exercício, não podendo to
davia o propriclario impedir trabalhos que sejam cmpt·ehcn
didos a uma altura ou profundidade taes que não tenha cllc 
interesse algum a obstar. 

517 

'A.rt. 532. Os fructos e mais productos da cousa pertencem. 
ainda quando separados, ao seu propr;ietario, salvo se, por mo
tivo jurídico, especial, houverem ele caber a outrem. 

518 
. •I , '· 

Art. 53S ................ , exigir do autor dellns as preci-
sas seguranças contra o prejuir.o. eventual. 

519 

Da acquisição da propriedade immovel 

520 

Ao àrt. 534- O n. ill fica assim redigido: 
I. Pela transcripção do titulo de transferencia nó rcg·istro 

do immovel. 

521 

Da acquisição pela transcripção do titulo 

522 

Art. 535. Estão sujeitos :i transcripc;ão, no registro prc-
(liu.l . ..... ' ........ . 

523 

~>\os arts. 535 e 53G c seguintes: 
Onde se lU « inscripção », leia-se: « transcripc;ão ». 

524 

Art. 53G. Serão tambem transcriptos: 
I. Os ,iulgndos, pelos quaes, nas acoi3e<:: clivisorins, se pu

zcr termo ú indivisão. 
II. 'AS sentenças, que, nos invcntnl'ios c parlilohns, nd,iu-

d icarcm· bens ele r·aiz cm pagamento elas .................. . 
rrr. A nrrcmntnção c as adjudicncõcs cm lias ln pu bl iea. 
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525 

Art. 537. Os actos sujeitos á transcripção (arts. 535 e 
53G) não transferem o clominio, senão ela data e.m que se tl'an
screverem. (Art. 857). 

52(! 

Ar L 538. A tmnscripção datar-so-á do dia, em que se 
apresentar o titulo ao official do registro, e este o prenotm• 
no protocollo. 
~· 

527 

Art. 530 .... entre a prenolaçfio do titulo e a sua tran
~cripção pol' atrazo do ofl'icial de .iustica. ou duvida Julgada 
Improcedente, fal'-sc-ií, não óbstante, a transcripção exigida, 
que. retroage, nesse caso, ti data da prenotação. 

Se, JYOrém, ao te.mpo da inscripção ainda não estiver pago 
o immovel, o adquirente, notificado da fallencia ou insolvencia 
do alienante, depositará em juizo o preço. 

528 

Art. 5H. As ilhas situadas nos rios não naveGm'eis per
tencem ... 

529 

Suprwima-se. O nrt. 5.J.2. 

530 

Do alluvião · 

531 

Art. 5.13. Os accrescimos fol'mados por depositos c ater
J•os naturaes,· ou pelo desvio elas aguas dos rios, ainda que estes 
seJam navegaveis, pertencem aos donos dos terrenos marginaes. 

532 

Arl .. !H.L Os donos de terrenos que confinem com as aguas 
dormentes, como as ·de lagos c tanê]ucs, não adquirem o solo 
descobCJ•lo pela l'Cti'Ucção dellas, nem perdem o que cllns in
vadirem. 

533 

Art>M5. Quando o terreno a Iluvial .se formar em ·frente 
a prcclios de proprielarios differentcs, dividir-so-á entre clles, 
na proporção da testada de cada um sobre a antiga margem; 
respeitadas as disposições concernentes ií navegação 

~: 

.l 

I! 
'; 
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53~ 

Da avulsão 

5&'5 

Ar L. 54G. Quando, por foroa natural violenta, uma porr:ão 
de terra se destacar ele um preclio, e se ,iunlar a outro, poderú. 
o dono do primeiro reclamai-a elo gegunclo; cabendo a este a 
opção onLt·e acquiescer a que se remova a parLe acct·escida, ou 
indrmnil\at· ao t·celamanLC'. (At·Ls. 182, § G.", n. XII). 

53G 

ArL. 5-17. Se ninguem reclamar clcntt·o cm um anno, ron
clorat·-sc-ú clcl'initiva.mcntc ineoJ·poJ·ada essa porção rle Lt>l'J':"t 
no ]Weclio, onde se acllla. peJ·donllo o antigo clono o cliJ·Pil.o n 
J'l'iYinclical-a, ou ser indcmnil\nclo. (Arl., 182, § G." 11. XII). 

537 

Art. 5 18 ............ adhct'CJH~ia nnl.urnl, npplieaJ'-~r.-:í o 
rlisposlo qnnnlo :'!.~ ~~ousas ]lrrdeidas· 

5~8 

Do alveo abandonado 

53!1 

Das construcções e plantações 

5~0 

Art. 550. Toda construcção, ou plantação, cxi;;tenl.e nnm 
torrr.no, se pr·csurnc foila .................................. . 

51.1 

Art. .55f. , .. ; mas fica obrilzado a 11agar-lhrs o Y:tlol', 
aJ,~m ele ·responder por perdas e cliímnos, se obrou dr m:í. ft;. 

5.1_2 

Ao ar L, 552- Su!J~liLun-sc o J'inal do· ar ligo, ctepois ela 
palavra « inclemnisacão », pelo seguinte: 
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-t Não a ter:\, pot'lím, se procedeu {]e má fé, caso em que 
poderá .ser constrangido a repôr as cousas no estado anterior 
e a pagar os pt•e.iuizos ». 

51!3 

Ar L. 553. Se de ambas as partes houve mtL fé, adquirirá 
o proprietnt·io as sementes, plantas c construcoões, com en
cargo, porém, ele rcsnrcir o valor elas bcmfeitorias. 

Pnragrnpho unico. Presume-se má fé no proprietario, 
quando o trabalho de eonstrucç.ão ou lavoura .se J'ez ... 

54.4 

Ar L. 55!1. . . • tnmbe.m. no caso de não pertencerem as se
mentes, plantas, ou mntcriaes a quem de boa :fé os empregou 
cm só lo all1cio. 

51!5 

Da usocapião 

Art.. 555. Aqucllc que, por tJ>inl.a mm os, sem intcrru 7 
pção, nem opposioão, possuir como seu um immovcl, adqui
ril·-lhe-:l o domínio, independentemente de Ululo e boa :f1í que, 
cm ln! caso se presumem; ... 

547 

At·t. 55G. Adquire tambem o domínio do im.rnovel aquelle, 
que, por dez annos entre presentes, ou vinte entre ausentes, o 
possuir como seu, continua c incontestaclamente, com .insto 
titulo e boa :fé. 

Paragrapho unico .... e ausentes os que habitam muni
cípios diversos. 

5-18 

1\rt. 558. As causas que obstam, suspendem,· ou interrom
pem a prescrip<;ão, tambem se applicam ao usocapião (art. G24, 
paragraplío unico), assim como ao possuidor se estende o dis
v.osto quanto ao devedor. 

549 

A:rt. 5GO. O propriet.ario tem direito a cxi1gir do dono elo 
prcclio vi;dnho a clcmolioã.o ou·ropnra(,\ÍÍO neccssnrin, quando .. . . . . . . . . . . . . . . . 
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550 

Das arvores Iimitrophes 

ú51 

Art. ::íGl. A arvore, cujo tronco estiver na linha divisaria, 
]Wesum•!-se perlencer cm commum aos ·donos elos prcclios con
'i'inanLes. 

552 

Art. 5G2. Os fructos cabidos de arvore elo terreno vizinho 
l10rLc.ncmn . ............. . 

553 

Art. 5G3. As raizes c ramos ele arvores que ultrapassarem 
a cxll.'ema elo prcclio, poderão ser cm·Lados, al•'l ao plano per
pcnrlirm lar divisol'io, pelo proprietario do terreno invadido 

554 

Da passagem forçaoo 

555 

ArL. 5G!t. . . . tem direito a reclamar do vizinho que ele 
passagem, fixando-se a. esta judicialmente o ramo, quando pre
ciso. 

556 

Art. 5G5. . .. encravado, tem direito a indemnização cabal. 

557 

ArL. 5GG. . . . pocler:í exigtr nova communicn~.fio ....... . 

558 

IArt. 5G7 .... , ou Jogares publicas, privados de outra ser
ventia. 

559 

Das aguas 

560 

A1·t.. 5GS. para facilitar o escoamento, proccdcr:í. ele 
modo 11110 não pciore a condição natural e anterior do outro. 
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GG1 

Ar~. GG9. Quando as nguas, nrtificinlmcnLc levadas no 
preclio supcL'ior, cort·cr·em delle para o inferior, poderá o clono 
deste reclamar que se desviem, ou se lhe indemnize o pro
juizo, que soi'frer. 

5G2 

Ar L 570. O proprietario de fonte não captada, satisfeitas 
as necessidades de .seu consumo, não pó de illlJ 1eclir o curso 
natural das aguas pelos J1l'eclios inferiores. 

5G3 

Art. 571. . .. podem sct· utilizadas, por qualc;uet· pro
prietario elos terrenos por onde passem, obse1·vados os regula
meu tos administrativos. 

5G·i 

Art. 572. E' permittido a .quein quer que seja, meciJa·ntc 
prévia indemnização aos proprietarios prejudicados, canalizar, 
cm proveito agricola ou industrial, as aguas a que tenha di
reito atravez de predios ·rusticos alheios•, não sendo chacaras 
ou sitias mumdos, quintacs, .pateos, hortas, ou jardins. 

Parngrapho unico. Ao proprietario prejudicado, em tal 
caso; tambem assiste o direito ele indemnização pelos clamnos, 
que de futuro lhe advenham com a infiltração ou a k:l'upção 
das aguas, bem como a deterioração elas obras destinadas a 
l'lanalizal-as. · 

5G5 

Art. 573. Serão pleiteadas cm acção summaria as ques
tões relativas á servidão ele aguas c ús inclcmnizaoões cor
rcspl)n.dentes. 

l5'. 

Art. 57-:1. Todo jwoprietario pó de obrigar o seu conn.: 
nante a proceder com elle ú demarcação entre os doi.'! pro
dias.,. ou arruinados; repartindo-se proporcionalmcmte entre 
os interessados as respectivas clcspezas. 

GG7 

Ao art. 575- Hcllija-sc assim:· 
« Art. 575. No -caso ele confusão, os limites, cm falta do 

outro meio·, se determinarão de eonformidado com a posse; e, 
não se achando olla provada, l'eparLiJ•-sc-(r c.ntro. os predios, 
propnt·cif!nah_ncnte, ou, não sendo passivo! a divisão c,ommo~a, 
se ad judwaNI. a um clcllcs o tol'rcno contestado, mcchantc m
demnizaoão ao proprictario prcjuclicado ». 



5G8 

Art. 57G. O intervallo, muro, vnllo, cer<ca, ou qualque.1~ 
outra obra divisovia entre dois riroclios toem direito n usar ern 
commum os proprietarios confinantes, presumindo-se, atú 
prova cm contrario, pertencer a ambos. 

5G9 

Ar L. 578. . . . ou sobre este deite gotteiras, bem como 
a daquelle em c;ue, a menos ele metro e meio elo seu, se abra 
,i::mella, ou se Taco. eirado, terraoo, ou varanda. 

§ 1.0 A clisposiofío deste artigo não abrange as frestas, 
seteims, ou oculos para luz, não maio-res ele dez centímetros 
de largura sobre vinte ele compl'imento. 

§' 2,0 Os vãos ou aberturas 11ara luz não prescrevem contm 
o vizinho, que, a todo tempo, levantará .. ,querendo, a sua casa, 
ou contramuro, ainda que lhes vedo a claridade. 

570 

Art. 57!l. . . . separados por estrada, caminho, 1•na, ou 
qualquer outra J)assagem publica. 

571 

Art. 580, O proprietario cdi,fi.carú ele maneira que o 
beiral elo seu telhado 1n.ão despeje soh1.·e o predio vizinho, 
deixando, entre este c o beiral, quando .por outro modo o não 
possa evitar, um intcrvallo ele dez centímetros, quando menos. 

572 

.Accresccnte-se., no fim do artigo, conforme a redacofío 
Ruy Barbosa, as palavras : « ele modo que as aguas se es
cOem ». 

573 

.Art. 5.81. O p:roprictario, que annuir cm ,ianella, sa
cada, "terraoo, ou gotteira sobre o seu .preclio, só até o lapso 
ele anuo c dia após a conclusão ela obra poclertí exigir que 
se clesfaoa .: 

574. 

Art. 582. Em predio rustico, não se úoclcrfío, sem Jiconr..a 
do ·vizi1n.ho, fazer novas construcoões, ou accrescimos tis exis
tentes, a menos de metro e meio do limite commum 
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575 

Suppl'ima-se a segunda parle d~ período. de accOrdo com 
a redacção Ruy Barbosa. 

576 

Art. 583. . ... 9- vizinhança:. guardarão a distancia fixada 
nas posLu1·as munw1paes e regulamentos ele hygiene. 

577 

Art. 584. Nas cidades, villas e povoados, cuja edificação 
estiver adstricta a alinhamento, o clono de um terreno vago 
pócle edificai-o, madei-rando na parcele provisoria elo preclio 
contíguo, se ella augmentar a nova com.strucção; mas serú ele 
embolsar ao vizinho meio valor ela parede e do chão cor
resnonclentes. 

578 

Art. 585. O confinante, que primeiro .construir, pó de 
assentar a parede divisaria até meia espessura no terreno 
contíguo, sem perder por isso o direito a haver meio valor 
deli a, se o vizinho a travejar. (Art. 584. ) Neste caso ... 

Paragrapho unico. . .. , não poderá este fazer-lhe alice-rce 
ao pt~, sem· prestar caução úquelle, pelo risco a que a insuffi
cicncia ela mova obra exponha a conslt•ucção anterior. 

579. 

· Art. 58tl. O condomínio ela parcele meia pó de utilizai-a 
até ao meio ela espessura,, não pondo cm risco a scgnrança 
ou a separação elos dois preclios. c avisando préviamcntc o 
outro consorte elas obras, que ai! i tencione :fazer. Não pó ele, 
porém, sem consentimento do outro, :fazer, na parede meia, 

· :i.rmarios, ou obras semelhantes, -correspondendo a outras, ela 
mesma natureza, ,iá feitas elo lado opposto. 

58 
. 

Art. 587. . . . e exigir caução com,tra os prejuízos pos-
siveis. 

581 

Art. '588. Não é licito encostar a parede meia, ou a pa
rede elo vizinho·, sem permissão sua, :fornalhas. . . de sal, ou 
de· quaesquer substancias. corrosivas, ou susceptíveis ele pro-
duzir infiltrações clamninhas. · 

Paragrapho unico. Não se incluem na prohibit}iío deste 
o do artigo antecedente as chaminés ordinarias, nem os :fornos 
cl c cozinha. 

. ' 



582 

Art. 589 .. São prohibidas construc()ões, capazes de pol
luir, ou inutilizar para o uso ord~nario a agua de poco ou 
fonte alheia, a ellas preexistente. 

583 

Art. 592. To'do o proprietario é obrigado a consentir que 
entre no seu predio, e delle temporariamente use, mediante 
prévio avisQ, o vizinho, quando seja indispensavel •.i reparaoão 
ou limpeza de sua casa. ~l'as, se dahi lhe provier damno, terá 
direito a ser indemnizado. 

584 

Accrescente-se, depois da .palavra «limpeza »•, estas: 
« construcoão e reconstruccão ». 

Paragrapho UJnico. . ... , assim como dos poços e fontes já 
existentes. 
anterio;t'. 

585 

DO DIREITO DE TAPAGEM 

586 

Art. 593. O proprietario .tem direito a cercar, murar, 
vallar ou tapar de quaLquer modo o seu predio, conformando
se com estas disposicões: 

§ 1.0 Os tapumes divisarias entre propriedades ·ruracs 
presumem-se communs, sendo obrigados a concorrer, em par
tes iguaes, para as despezas de sua construccão e ·conservacão, 
os proprietarios dos immoveis co.urf."inantes. • 

§ 2.0 Por «tapumes»- entendem-se as sébes vivas, as 
cercas de arame ou de madeira, os vallos ou banquetas, ou 
quaesquer outros meios de separação dos terrenos•, observadas 
as dimensões estabelecidas em posturas municipaes, de ac
côrdo com os costumes de cada localidade, comtanto que im
pecam a passagem de am.imaes de grande porte, como sejam 
gado vaccum, c avaliar e muar. · 

§ 3.0 A obrigaoão de cercar as propriedades ,para deter 
nos limites dellas aves domesticas e animaes c;uc exigem ta
pumes · especiaes, .como sejam: cabritos, carneiros c porcos, 
cor·rerá por conta exclusiva dos respectivos proprictarios ou 
detentores. 

587 

Accrescente-se, depois da palavra « predios », as seguin
tes: «urbanos e ruraes·:. .. . 
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§ 4,0 
••• do vizinho, depois de o prevenir. [Este direito, 

porém,· não exclue a obrigaçüo de indemnizar ao vizinho todo 
o damno•, que a obra lhe occasione. 

§ 5." ~erüo 1'eitas e conservadas as cercas marginues das 
vias publicas pela administra~\ÜO, a quem estas tncumbirem, 
ou pelas pessoas, ou emprezas, que as cxplor·urem. 

588 
Da perda da propriedade immovel 

589 

Art. 594. Além ·das causas de exLincção consideradas 
neste codig·o, arts. 1G5 a 183, Lambem se perde· a proprieclacle 
immovel: 

§ L" Nos dois primeiros casos deste artigo, os ei'i'eitos ela 
perda do domínio serão subordinados ú transcripçüo do titulo 
tmn.:;missivo, ou do acto reniuneratorio, no registro ele im,.. 
moveis do Jogar do immovel. 

§ 2.0 O immovel abandonado ai'rccadar-se-ha como bem 
vago, e passarú, dez annos depois, ao· domínio do Estado·, onde 
se achar, ou ao da União, se esLiver no J)istric to Federal. 

590 

Ar L 595. 'l'ambem se perde a propriedade imniovel me
diante desapropriação por ;n.ecessidade ou utilidade publica. 

III. A construcção de obras, ou estabelecimentos, clcsti
IJUdos ao bom geral do uma localidade, sua decoração c hy7 
g-icnc. 

591 
Art. 596. Em caso de perigo imminente, .como guerra, 

ou com moção i n tcstina, ·cessarão as regras impostas ú des
apropriação legal, podendo as autoridades competentes apos
·sar-se elo uso·.. ou da propriedade, até onde o bem publico o 
cxi,ia, l'eservado ao proprietario o direito a indemnização pos-
terior. · . ·· 

Parag!'apho unico. Nos aemais casos o propriclario serú 
préviamente indemnizado, c, se recusar a indcmn.ização, con
signar-sc-lh e-ú ,judicialmente o valor, 

()!J2 

)A OCCUPAÇXO 

593 -··· 
I •• o 

Art. 507. Quem se assenhorear dé coisa abadonada ou 
ainda não apropriada, para logo lhe adquire a propriedade, 
não sendo os;; a occupação defesa por lei. 

Paragrapho unic·o. Volvem a nil~ ter C!_ o no as· coisa~ mo
.vcis, quando o seu as abandona, com mtencao de rcnuncwl7 as. 
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Art. 508. I. Os anirnaes bravios, em quanto entregues :í. 
:sua natural liberdade. 

II. Os mansos e domesth:ados que não forem assignalados, 
si tiverem perdido habito ele Yollar .ao logat· onde costumam 
recolher-se salvo a hy.pothcse elo Ul'l. ü01. 

III. . . . se o clono da colmoin, a quú vcrleut:iam, u:; não 
reclamar immediatamente. 

595 

DA CAÇA 

596 

AL'L. 5!)0. Observados os rcgulamctllos aJministralivos ela 
ca~'a, poclctv:t clla cxer~;et·-se na;; terras publicas, ou, nas par
ti~;ttlares, ~;om liceinc.;a de seu clono. 

507 

Art. ü01. cm quanto estes lhi.!S anJart.lm á procura. 

508 

ArL. GU~. • • o ' 
ter:."t LlLLC a cntre0at·, ou oxpelli!·. 

590 

AL'L. G0:3. Aquclle, que penetrar em terreno allteio, sem 
I ieença de seu clono, pura caçai:, perclet'tt para este a c:u;u, 
que apanho, ú responclcr-lhe-t't pelo dumno, .que lho cause. 

GOO 

lU PESCA 

G01 

AI' L. GO.J.. Observados os rcgu lamen los uclministl'aLivos, 
licito i.\ ·pc.;;cur cm aguus publicas, ou •. nus particulares, com o 
conscnLiiÍlCnto ele seu dono. 

602 

Art. 605. Pertence ao pescador o peixe, que pescar, c o 
que, arpoado, ou· farpado. ncrscguir, embora outrem o colha. 



:176 .\NN.\llS IJO SllNAIJO 

603 

Art. 606. Aquelle, que, sem prem1ssao do Pl'Opriolario·. 
pescar em aguas alheias, perderá para ello o peixe que apanlle, 
e respo;nder,..lhe-á pelo damno, que lhe i'aoa. 

604 

· Art. 607. Nas aguas particulares, que atravessem terrenos 
de muitos donos, cada um dos ribeirinhos Lem diL·eito a pescar, 
de seu lado, até ao meio dellas. 

605 

DA INVENÇÃO 

6'06 

Art. 608. Quem quer que ache coisa alheia perdida;, ha de 
restituil-a ao dono ou legitimo possuidor. 

·Paragrapho unico. Não se conhecendo, o inventor fará por 
descobril-o, e, quando se lhe não depare, entregará o objecto 
achado á autoridade comP.etente no lagar. 

607 

Art. 611. Se, decorridos seis mezes do aviso •tL autoridade, 
ninguem se apresentar, que mostre domínio sobro a coisa, 
vender-so-á em hasta publica, c, deduzidas do preço as pcs
pczas, mais a recompensa do inventor (art. 600), óerLmworú 
o remanescente ao Estado, onde se deparou o objcl.\lo t)erdido. 

608 

DO TI-!ESOU!lO 

609 

Art. 612. O deposito antigo de moeda ou coisas pro
. ciosas, enterrado, ou occulto, de cujo dono não ha.ia memoria, 
se alguem casualmente o achar em predio alh cio, dividir-se-ti. 
por igual entre o proprietario deste e o inventor. 

610 

Art. 613. Se o que achar fór o senhor do predio, algum 
operaria seu. mandado cm pesquiza, ou terceiro não autorizado 
pelo dono do predio, a este· pertencerú: por inteiro o the-
souro. · ··· 
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611 

. Ar L. ti i L ]Jej)l.u·ando-su cm LeiTPilu aforado, ·pat•li r·-::;u-ú 
~gua,lmen.le eult•e o mverllot· e o empliytcula, uu set·;.i Lie~le por 
nlleJL•o, quando clle mesmo sc.ia o invcnlot·. 

GiZ 

Arl. GHí. Deixa de eonsiuut·ar-se LlrPsuut·u o Liepo::;ilo 
· allimdo, se alguem mostr·ar que lhe pertenee. 

613 

Art. GJ6. Ac;uelle, C]lW, Lr·abalhando unr 111ateria prirna, 
ol.JLiver especie nova, desta serú proprietario, se a maLnt·ia m·a 
sua, ainda ,que só em parte, e não se puder rcstituü· ü forma 

G-14 

Art. 617. Se toda a ma teria fôr alheia, c não se puder 
reduzir ú forma precedente, serú do cspccjoj'icador de boa 1\í a 
espeoie nova. 

. § 1." Mas, sendo praticavcl a reduccão, ou, quando im
praticavel, se a especie nova se obteve de má fé, pertencerá 
ao dono da ma teria ·Prima. · 

§ z.• Em ,gualquer caso, porém, se o preço da mão de 
obra exceder co.n.sideravelmente o valor da rriateria prima, a· 
especie nova será do especifi.cador. 

615 

Art. 018. Aos prejudicados nas hypotheses dos elo is at'
tigos precedentes, menos a ultima do art. 617, § 1 ", concet·
nente á especificacão irreductivel obtida em mú fé. se rc
sarcirú o damno, que sofifrerem. 

616 

Art. G19. A especificação obt.icla por alguma das ma
neiras do art. 65 attribu.e a Pl'Ol}l'iedacle. ao especificador, mas 
não o exime á indemnização. 

617 

DA CONFUSÃO, COM!\'IlSSÃO I" ADJ'UNCÇÃO 

618 

Art. 620 .... a pertencer-lhes, sendo possível separai-as 
sem deterioracão. · 

§ 1." Não o sendo, ou exigindo a separacão dispendio ex
cessivo, subsiste indiviso o Lodo, cabendo, :na sua .posse, a .cada 

Vol, IX 12 
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um dos donos quinhão proporcional ao valor da coisa, {)Om que 
entrou para a mistura ou aggregado. 

§ 2." Se, ·Porém, uma das coisas puder considerar-se prin
cipal, o dono sel-o-i.\. de todo, indemnizando os outros. 

G10 

. :Art. 621. Se a confusão, adjuncr.;ão, ou mistura se opet·ou 
de miá 1'6, á outra parte caberá escolher entre guardar o todo, 
pagando a porr.;fto, que não i'ôr su01, ou renunciar as que lho 
pertencerem, mediante indemnização completa. 

G20. 

ArL. G23. . .. , o c;uc a po8.suir como sua, sem illlm·1.'U p(.'iio, 
nem opposir.;fto, durante ... 

Paragrapho unico. Não gera usocapião a .posse, ,que se niio 
firme em ,justo ti tu lo, bem corno a inquinada, original ou su-
pervenientementc, de oJllá 1'ú. · · 

Al·t (i'> ' • ,_.l • • •• 

t-itulo ou boa fú. 

G21 

produzir<'t usocapião independentemculc de 

DA 'rrtADJÇi\0 

. 
".,., 
V-oJ 

Art. G2ti. O domínio das cousas não se transrcrc ]i elos 
r.onLmctoR a;n.t,~s da t1·adi'.'ão. l\la.;; esta se sulJCillende, quando 
o transmit.tcnte contillúa' a llOSimir ]JClo consLituto JlOSSe~-
sorio. (A l'L. tiS O.) · 

.Pamgraplio unico. Nos c:1.~os deste artigo c do antceo
dentc, parte final·, a acquisicão da posse indirecta equivale á 
tradir..ão. 

G2/; 

Arl. 627 .. Feita por quem não se,ia proprictario, a tra
rlição não alheia a propriedade. Mas, se ·o adquirente estiver 
de boa fl:, c a alienante adquirir .depois· o domínio, consi
t.lcra-se revalidada a tmnsferc.nc ia c 'o:né'rado · o cfl'eit.o da 
tt·adição eles ele o momento elo seu acto ... - ... 

Parngrapho unico. Tambcm não transfere o domínio a 
l.radic.ão quando tiver por titulo um acto nul\o. 
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625 

DOS DIREI'l'OS E DEVERES DOS CONDOMINOS 

626 

Art. 628. Na propriedade em commum, com propriedade, 
ou condomínio, cada condomino ou ·consorte pó de: 

I. Usar livremente da coi,sa conforme seu destino, e .SCJbre 
ella exercer todos os direitos compu tive is com a indivi::são. 

627 

Art. 620. . . . os onus, a que estiver suj cita. 
Paragrapllo unico. Se com isso ,n.ão se con1'orma1· algum 

dos condominos, será dividida a coisa, ·respondendo o .quinhão 
de cada um pela sua parte nas despezas ela divisão. 

628 

Ar L. 630 .. · .. ; mas asseguram-lhe a-c~.ão regressiva contra 
os demais. 

Paragmpho unico. Se algum delles não annuir', llrOceder
se-:-it con1'ormo a segunda parto do artigo anto!'ior. 

629 

Art. 631. Quando a divida houver sido . contraliida 1'ior 
todos os condominos, sem se discrimi;nar a parte de cada 
um na obrigacão collectiva, nem se estipular solidariedade, 
entende-se que cada qual se obrigou .proporcionalmente ao 
.seu quinhão, ou sorte, na cousa commum. 

630 

Art. 632. Cada consorte responde aos outros pelos fru
ctos, que percebeu da coisa oCOmmum, C pelo damno, que lhe 
causou. 

631 ' 

Art. 633. Nenhum dos com-proprietarios pó ele alleL'ar 
a coisa commum, som o consenso dos outros. 

632 

Art. 63.1. A todo tempo ser:t licito ao conclomino exigir 
a divisão da coisa commum. 

. Paragmpho unico. Podem. porém, o,; conr:Sort.c;; accol'dat' 
que •fique indivisa por termo não maior ele cinco annos, SU'~-
Cl"!ptivo I de pro rogação ulterior. · 

• 
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633 

Art. 037. Quando a cousa fór indivisível·, ou se tornar, 
pela indivisão, impropria no seu destino, e os consertes não· 
quizet•em ad,iudical-a a um só, indemnizando os outros, serú 
vendida e repartido o preco, preferindo-se 1!1a venda, cm eon
dicõca iguaes de offerta, o condomino ao estranho, entre os 
condominos o que tiver na coisa bemfeitorias mais valiosas, c, 
11iío as havendo, o de quinhão maior. 

634 

Art. 638. Nenhum condomino ·Póde, sem prévio con
senso dos outros\ dar posse, uso ou goso da prooricdadc a 
estranhos. 

635 

Art. 630. O condomino, como (íualquer ou tiro possuidor, 
poderá defender a sua posse contra outrem. 

636 

DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMINa 

637 

§ L" Se todos concordarem que se não venda, á maioria 
(ar·t. 642) competire deliberar sobre a administracão ou lo
cacão da coisa commum. 

§ 2.• Pronunciando-se a maioria ..• 

638 

ArL. 641. Resolvendo-se alugar a coisa commum (artigo 
M2), preferir-so-á, em condicões iguaea, o condomino ao es.:. 
tranho. 

§ 1.• As deliberacõcs não obrigarão, não sendo tomadas 
por maioria absoluta, isto &, por votos que representem mais 
do meio do valor total. · 

§ 2.• Hayendo empate ... 

639 

Ar L 61;5. O condomino, que administrar sem opposicão 
dos outros, presume-·se mandataria commum. · 

MO 
Art. M6. Applicam-se, nos casos omissos. á divisão do 

condomino as regras de partilha da herança. (Arts. i. 780 c 
seg.) 

/ 
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64:1 

DO CONDOMJNJO ElM PAREDES, CERCAS, MUROS E VALLA 

642 

Art. 647. . . . regula-se pelo disposto neste codigo, ar
tigos 559 a 593 e 628 a 639. 

643 

Art. G1.8. O proprietario que tiver direito a extremar um 
immovel, com paredes, cercas, muros, valias, ou vaJlados 
tel-o-:í. igualmente a adquirir meaoão na parede, muro, valia, 
vallaclo, ou cerca do visinho, embolsando-lhe metade elo que 
n,clualmente valer a obra e o terreno por eila oooupaclo. (Ar
tigo 732.) 

644 

Art. G40. Não convindo os cloi.s no preço da oh1'a, ar
bitrar-se-:'i meclia;n.te peritos, a expensas r! e ambos os (\O!lfi
nantes. 

645 

DO COMPASCUO 

646 

Art. 651. Se o compascuo em predios })articulares :fôr. 
estabelecido por servidão, reger-se-á pelas normas desta. Se 
não, observar-so-á, no ,que lhe :fôr applicavel, o disposto ne~te 
capitulo, caso outra coisa não estinule o titulo de onde •resu:Ite 
a communhão de pastos. -

Paragrapho unico. O compascuo em terrenos baldios c 
publicas regu!ar-se-tí pelo disposto na legislação municipal. 

.- 647 

Art. 652. «Resolvido o domínio pelo implemento da con
. dição ou pelo advento do termo, entendem-;se tambem resol
vidos os direitos reaes -concedidos na sua pendencia, e o pro
prietario, em cujo favor só opera a resolução, pódc reivindicar 
a cousa do poder de quem a detenha~. 

648 

Art. 653. «Si, porém, o domínio se resolver por outra 
causa superveniente, o possuiclon, que o tiver adquirido por 
titulo anterior :i resoluçã~, ·ser{t considerado proprietario per-



182 ,\NNAES DO SENADO 

. 
i'eito, restando ú pessoa em cujo beneficio houve a resolução 
acção co,ntra aquellc cujo domínio se resolveu haver a .propria 
cousa ou seu valor :P. 

§ 1,0 
• , • a <contar do dia do seu l'allecimento. 

6~0 

:A.rt. 655. Gosa dos direitos de autor, para os effeito.s 
economicos por este codigo assegur·ados, o editor de publi
cação composta de artigos ou trechos de autores diversos, 
reunidos num todo, ou · clistl·ibuidos em series, taes .Como 
jornaes ... 

Paragrapho unico. Cada autor conserva, neste caso, o seu 
direito sobre a sua producção, e ... 

650 

Paragrapho unico. Mas, neste -caso. quando o autor se 
der a conhecer, assumirá o exercício de seus direitos, sem 
prejuízo dos adquiridos pelo editor. 

651 

Art. 657. Tem o mesmo direito de. autor o Lraductor de 
obra .iá entregue ao domínio commum e o escripto~·' de ver
sões permittidas pelo autor da obra original, ou, em sua ,falta, 
pejos seus herdeiros e successores. Mas o traductot· não se 
póde oppor a nova traducção, salvo se i'õr simples ~'epro
ducção da sua, ou se tal direito lhe deu o autor. 

652 

Art. 658. Quando uma obra, feita em collaboração, não 
fõr divisível, nem couber na disposição do art. 656, os colla
horadorcs, não havendo conven~.ão em contrario, terão entre 
si direitos iguacs; não podendo, sob pena de responder por 
perdas e damnos, nenhum delles, sem consentimento dos ou
tros, reproduzil-a, nem lhe au-torizar a reproduccão, excepto 
quando feita na collecção de suas obras completas. 

653 

Art .. 650-. No 'caso do artigo anterior;-- d_ivergindo os col
laboradores ... 

§ 1." Ao collaborador dissidente, porém, fica o direito de 
não contribuir para as . despezas de reproducção, renunciando 
a sua parte nos lucros, bem como o de vedar que o seu :nome 
se inscreva na obra .. 

§ 2." ;Cada collabora·dor pódc, entretant'O, individualmente, 
sem acquiescencia dos outros, defender os proprios direitos 
contra terceiros, que dn.quelles mão se,iam legitimas repre
sentantes. 
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Al'l. liGO •••• do cscriptm·, indemnizando, !)OI'•lm, a r;;r.e, 
flliC C:OIIf:Ol'\'ill'Ú direito o:'L T'e[ll'OdUifJ()ÍIO do texto SU!Il a lllllHÍC:l. 

655 

. .:..n. G6'1. Aquelle, que, legalmente aulo.l'izado, repro
dm:ir obra de arte mediante processo al'tistico dif1'erente, ou 
pelo mesmo procesw, havendo na composição novidade., SfJI'ii, 
quanto ú cópia, considerado autor. 

Paragrapho unico. Gosa, igualmente, dos dit·eilos de autO!', 
sem dependencia de autorização, o que assim rrpt·oduzit• obra 
já c.ntregue ao domínio commum. 

656 

Art. 662. Pub'licada e exposta <'t venda uma oJ.1•a theatral 
ou musical, entende-se annuir o autor a que se reJH'esente, ou 
execute, onde quer que a sua audir;ão não J'ul' t·ett·ibuida. 

657 

Art. GG·3. 1\Jquelle, que, eom autorização do compositor 
de uma obra musical, .. ,obre os seu;; motivos estn·evet·· combi
nações·, ou variações, tem, a :respeito destas, os mesmos di
reitos, e eom as mesmas garnnLins, que ;;o!J1·e nquf'lla o sntl 
autor. 
. Paragrapho llnico. . . . publ iear.:ão. Findo r•lle, l'OfJOIII'n o 
autor em toda a plenitude o snu direito. 

G58 

Art. u(i!c ... de modit'ical-a. 1\'fa., este poder:'i ser exet•
cido pelo autor, em cada edi~'ão successiva, respeitados os do 
e c! i to r. 

659 

Art. 6·65 .... cujo clono a não quizer reeditar. 
Pnragrn;pbo unico. Não ,caem, 1porém, no Jclominio da 

União, elo Estado, ou do mun.icipio, as ohms simplesmente .por 
elles subvencionadas. · 

660 

Art. 6G7. As obras publidaclas pelo Governo Feclernl. 
eRtaclual, ou mtmi,~ipal•, não sendo actos publicas e documentos 
officiaes, caem I5 annos depois ela publicação no domínio 
commum. 
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661 

ArL. ôGS. Ninguem póde reproduzir obra, que ainda não 
tenha cuido no dominio commum, a pretexto de ann.olal-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 commcntarios ou annotações. 

§ 2.0 A permissão confere ao reproductor os direitos do 
autor da obra original. 

662 . 
Art. 669·. A. permissão elo autor, necessaria tambem para 

se lhe reduzir a obra a compendio ou resumo, attribue, quanto 
a estes, ao resumidor ou compencliador os mesmos direitos da
quelle sobre o trabalho original. 

66·3 

Art. 670. . .. primitiva a outrem, para de um romance 
extrahir peça theatral, reduzir· a verso obra em prosa, e vice
versa, ou clella clese.n.volver os episoclios, o assumpto e o plano 
g-eral. 

Paragrapho unko. São livres as paraphrases, que não 
forem verdadeira reproduccão ela obra original. 

üM 

:\rt. 67J. Não se considera offensa aos direitos ele autor: 
I. . .. e a inser(;ã<O, ai nela integr·al, ele pequenas eompo

~i~üe,; alheias no cm·po de obra maior, comtant{l que esta 
apt·escntc ·rmmctct· seientifieo, ou se,ia eom])ilacão destinada a 
f'im liLLer·ar·io, diclactico, ou religioso, inclieando-se, porém, a 
ol'igcm. ele 'Onde se tomarem os excm·ptos, bem como o nome 
elos au l.m·es. 

H. . .. ou scicnlifi.co, publicados noutros diarios, ou perio
dieos, meneionanclo-sc os nomes dos auLm·es c os elos pel'io
d i e os, ou .i or·mws, ele onde forem transcripLos. 

TIL ... publicas, ele qualquer natureza. 
VII. ... e as .figuras sirvam sómenLe para explicar o 

texto, não se podendo, porém, deixar de indicar os nomes rlos 
autores, ou as :l'onLes utilizadas. · 

VTIT. ... figurativa, para se obter obra nova. 
TX. ~:\: J•cproclucção ele obra de arte .. , . 

665 

Art. 672. E' susceptivel ele cessão o direito, que assiste 
ao aul.or, elo ligar ·o nome a Lodos os seus productos intel
lcctuaes. 

§ 1 . o .Dnrtí Jogar á .. 



!85 

666 

§ 2. • O autor da usm·pacão, ou substitui<;ão, será, ou-
1.rosim, obrigado a .... 

~\.rt. G73. !Não i'ir·mam dil'eiLo de auLor, para desfrucLn.r 
a garantia da lei, os e:scl'iplos por esta de1'Bsos, que forem 
por smltenr:a maneJados retír·ar· da cireulacão. 

667 

Art. 67 4. . .. a outrem, serri outorga ou acquiescencia 
deste, além de perdei', em benel'icío do autor, ou proprielario, 
os exBmplar·es ela r·epr'oduc~'ão fraudulenta, que se apprchen
deram, pagar-llle-:'t o vaiar de toda a edioão, menos esses 
exemplares, ao pr·ec;.o por qur r~Liverem ú vencia os genuínos, 
ou em que forem avaliados. 

Paragrapho uni e?. Não se con:hecenclo o numero ... 

668 

Ar L. 675. . .. ·e remunerada, uma obra impressa com 
fraude, sel'lt solidariamente responsavel, com o editor, nos 
termos elo artigo amtecedente; e, ;;i a obra for estampada no 
estrangeiro, re:spoocler:'t Bom o editor o vendedor, ou o expositor. 

669 

Art. 677. O autor, ou 'proprietario, cuja obra se repro
duzir fraudulentamente, poder:\. tanto que o saiba, requerer 
n. apprehensão elos exemplares reproduzidos, subsistindo-lho 
o ciíi'eito :'t inclemnizac;ã,o de perdas e danmos ainda que 
nenhum exemnlar se encontre. 

670 

Art. 678. Para seguranc;a de :;eu direito ou proprietario 
da obra divulgada por typographia, litographia, gravura, mol
dagem, ou qualquer outro systema ele reproduccão, clepositarú, 
f}Olll destino ao registro ... 

Paragrapho unico. ·A~ cert.idões do registro induzem n 
propriedade ... 

67i 

Dos direitos reaes sobre as cousas ·alheias 

672 
Art. 679. 
VI. A8 renáas expressamente constituídas sobre immoveis. 



181i 

Gi3 

L'\rt .. G80 .•.. só se adqui1·em !!Om a lJ•arJi,;fln. (Al'tigo 
Cl2G.). 

674 

Art. 681. • •. entre vivos só se adquirem depois da tean
seripção, ou da inseripção, no registro de immoveis, ·dos refrJ
ridos títulos '(arts. 53.-1, n. I, e 857), sah·o os cn;;os neste 
cocligo expressos, ' 

67G 

Ao m·t. 682, suppl'imam-se do artigo as palavras «os 
demais alé finar~. 

G7G 

Paragrapho unioo. Jtedi,ia-se assim: 
·Paragrapho unieo. ·os impostos que reca!hem sobre predios 

tt·ansmittem-se aos adquirentes, salvo constando da escriptm·a 
as certidões do recebimento· pelo fisco dos impostos devicJ.o;; 
e em caso de venda em praça até o equivalente do preoo da 
arrematação . 

677 

Art. 683. iDI!-se a emphyteuse, aforamento, ou empra
zamento, quando, por acto entre vivos, ou de u !ti ma, vo:n lacte, 
o proprietario attribue a outrem· o domínio util do immovel, 
pagando a pessoa, que o adquire, e assim se constitue emphy
teuta, ao senhorio directo uma pensão, ou fôro, annual, ce-rto 
e invariavel. 

678 

Art. 681,, .. e como tal se rege. 

67!) 

" Art. 687. . .. ordem estabelecida a respeito dos allodiae::; 
neste codigo, arts. 1. 607 a 1. 623; ... 

G80 

1Art. 680 .. O emphyteuta, ou foreiro, não póde vender nem 
dar em pagamento o domínio util. . . . · 

G81 

Art. 600. Compete igualmente ao foreiro 6 direito de pre-· 
rerencia, no caso de ... ú mesma obrigaçãg imposta, em seme
lhantes circumstancias, ao foreiro. 

• 



l 
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~ 

GB2 

ArL. G01. Si o emphyLeula nilo cumtH'it: o uispoBto no 
m·L. G89. . . havendo do adquire o te o preclio pelo pt·eço da 
acquisição. 

683 

Art. 692 .... si outro não se tiver fixado no titulo ele :11'o
ramento. 

684 

Art. 69::J. . .. : póde, em taes casos, pot·ém, abandonai-o 
ao senhorio dir·eclo, e, independentemente do seu consenso, 
fmwr inscrever· o acto de renuneia. (Art. 697.) 

685 

Art. · 694. !E' licito ao emphyteuta doar, dar cm dote, 
ou trocar por cousa não fungível o predio aforado ... sob pena 
de continuar responsavel pelo ·pagamento elo fôro. 

68( 

Art. 695. Fazendo-se penhora· por dividas ele emphyteuta, 
sobre •O predio emprazado, será citado o senhorio directo, para 
assistir á praça, e ter à. preferencia, quer, no caso de arrema
tação, sobre os demais lançadores, em condições iguaes, quer, 
em falta delles, mo caso de adJudicação. 

687 

u\.rt. 696. Quando o predio emprazado vier a pertencer 
a. varias pessoas, estas, . dentro em seis mezes; elegerão um 
cabe c e I, sob pena de ... 

~ 1. • Feita a escolha ... 
§ 2. • Si, porém, o senhorio directo ... 

688 
Art. 698. 
I. Pela natural deterioração do predio aforado, quando 

cl1egue a não valer o capital correspondente ao .. : 
TI. .. , oonsecutivos, caso em que o senhono o indemni

zará das bemfeitorias necessarias. 

' 689 
iArt. 700. . . . · 
Paragrapho unico. A dos terrenos de marinha e accrescido11 

regular-se-1m por lei especial. · 
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t590 

Ao art. 700: 

"' ParagTapho unico. L-l dos terrenos de marinha c acci·es.
ciclos regular·-sc-ha por lei especial. » 

69i 

DA CONS'rl'l'UIÇÃO DAS SERVIDÕES 

692 

Ao m·L. íOJ: 

« TmpDe-se a servidão predial a um predio em favor 
de .ou Lro, pertencen Le a c! i verso clono. .Por e lia perde o pro
lll'ietario do preclio serviente o exercido de alguns de seu~ 
dit·eiLos clominicacs, ou fica obrigado a tolerar q1.1c dclle se 
utilize, para certo fim, o dono do prcdio dominante.» 

603 

Ao art. 702: 
«A servidão não se presume: renuta-se, na· duvida, não 

existir.» · 
69-i 

Ao art. 70-i: 
«1:\: posse i•ncontcsLada c continua ele uma ~ervirlã.n por 

d()z ou ... servindo-lhe de titulo a sentença ... » 

695 
Ao art. 705: 
«O clono ele uma servidão tr~m dit'()ito a fazer todas as 

obras nccessarias á sua conservação e uso. Si a serviclfi.o pm·
t()nccr a mais de um predio ... » 

' 
606 

Ao art. 706 : 
« ... do predio dominante, si o contrario não dispuzcr o 

titulo expressamente.» 

697 
·Ao art. 707: 

«O dono do prcdio servicnte não poderá embara«:;.ar de 
modo algum o uso legitimo ela servidão.» 



I r 
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698 
Ao art. 708.: 
4: Póde o do.no do predio S!Jl'VienLe' remover de um lo<Jal 

para outro a servidão, <JomLanLo que o faoa ti. sua (JUSLa e não 
diminuu. em nada as vantagens elo prcdio dominante. » 

G99 
iA·o art. 709: 

.. 
4: ResLringir-sc-ihu. o uso da servidão ás ueLJessidat.les do 

predio dominante, evitando, quanto possível, aggravar o en
cal•go ao predio serviente. 

Parag·rapho unico. <Constitu ida para .certo fim, a servidão 
não se pó de ampliar a outro, salv·o ... > 

700 
!Ao art. 7i0: 
« •Nas servidões de transito a de maior incluo a de menor 

onus, e a menos exclue a mais onerosa.» 

701 
Ao art. 711: 
«Si as necessidades da cultura do predio dominante irn

puzerern á servidão maior largueza, o dono do serviente é 
obrigado a soffrel-a; mas tem direito a ser indemnizado pelo 
excesso. 

Paragrapho unico. Si, porém, esse accrescimo de encargo 
fôr devido a mudança na maneira de exercer a servidão, como 
si, por exemplo, se pretender edificar em terreno até então 
destinado a cultura, poderá obstai-o o dono do predio ser
viente. » 

702 
Ao art. 712: 
« ... salvo si, por naturezu., ou uestino, só se applicu.rcm 

u. certa parte de um, ou de outro. » 

703 

DA EXTr.NCÇÃO DAS SERvmDÕES 

704 
L-\.o art. 7i3: 
« Salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez tran

sm•ipta, só se extingue, com respeito a terceiros, quando can- • 
cellada. :. 
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705 
Ao art. 71<1: 
«O dono do pt·cclio scrvicnte tum dirciLo, poJ.os mcios 

,iudi~;iaes, ao mmcellamento da inscripr;.ão, embora o uono do 
fll'üdio dominante lhe o impugne: 

I. Quando o ULular houver ... » 

70li 
Ao ar.·t. 7Hi: 
« BxLirwla, por· alguma !.las cau:;as do rll'Ligo a;ntur.·ior.·, a 

servidão predial tr·ansl.l!'ipta, fica ao dono do prcdio scrviente 
o dircHo a fazei-a _can.cellar, mediante a prova da exLin~;r;ão. » 

707 
Ao arl. 717: 

. «Si ·o pt·edio dominante esLivcr hypothccado, c a servidão 
se .mcncionm· no Li lu lo hypothecal'io, set·;i Lambem preciso para 
a caneellar·, o ·consenLimento elo credor·.» 

70H 
Ao ar·L. 718;. 
«Constitue. usofnteto o dir·eilo rral de fruir.· as utilidades 

c fl'Uctos de uma cousa, emquanto Lempoml'iamenlo, destacado 
da propt•icdade. » 

70!l 
Ao ar L. 7·1 !l : 
« ... em um palr·imonio irll.eir·o, ou pal'Le desLe, aiJl'Un

gcndo-lhe, no todo ou cm parle, os fruetos e uLilidadcs.-:o> 

7LO 
Ao at·t. 7::"W. 
« .•. , quanrlr1 não r·esulll' do dil'cilo de J'amilia, dcpendct•ú. 

de lransel'ipçii.o LW J'egi::;tr·u predial.» 

711 
Ao arl. 721 : 
«Salvo disposi,.ão em eonlt•at·io, o usoft•uclu estende-se 

aos accessorios da cousa e seus accrescidos. » 

712 
Ao art. 722: 
«O usofruelo só se p11dc Lransfcl'it•, por alienncão, no 

proprielal'io da cousa; mas o seu exercicio pôde ceder-se· por 
. ti1nln :;r·ntnilo ou oner·oso. » 
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DOS Dllllll'l'OS no lJHOI·'IIUG'I'UAiliO 

714 
Ao u1·L. 723: 
«O usofnwtuul'in l•.•m dil'eiLo :í pu~~··, u~o, ... » 

71G 
u\o a1·L. 7:!": 

HH 

« . ; . o usofl't.WLuat•iç• tem dil'l!ilu, 11fin ~,·, a eo!Jral' as respe
cli\'a~ dividas, mas ainda a empl·cgai·-Ihes a impol'Laneia rece
bida. lf~'ssa applieaçfw, porém, enl'!'e por sua eonta e r·isco; e, 
cessando o uso1hwlo, o propl'icLal'io pôde I'Ccusar· os novos 
LiLulns, exigindo em espeeic o dinllf_dro. » 

ill't 
.Ao aPL. 7~5: 

« tJuando o usofl'ltel.o l'e•m•• sn!.ll'e apnlicus ... a aJi,.na•:fio 
dull"s s(• sn el'l'cr•Luai'Ú tnodiauLe préviu ueeót.·t!u cnl!·e o usu
ft·ucLuariu e o clono.» 

717 
_ Ao art. 72ü: 

«Salvo clit·eilo adqui1·ido por outrem, n usoJrueLua1·io Jaz 
seus os fructos nalul'Ue:>, pendentes ao eonwçm· o usofruelo, 
sem cncm·go de pagai' as clespezus de produc~.ão . 

.Puragrapho uni c o. . . , pertencem ao clono, Lamben1 som 
com pensar;iw elas despezus. » 

7J8 

Ao at·L. 727: 
« ... ao usnfnlf•.Lual·io. dPilÚzida,; quanln~ l•a-~1••111, pam 

. inLeit'lll' as r•:t.I.H.•r,:us de gado ·~xi~LenL•~s ao eom'~l.:lll' u usol'l'udu.» 

il!J 
Ao a t·L. 'i!!l:l : 
«Os f'rucLos etvts Ycncidos na data in i e ia! tlo u~ofrudo 

pertencem ao proprietario, e ao usofi'Uctunrio os vencidos na 
data em que cessa o usofn1CLo. » 

720 
11\n at·L. 72!1.: 
«O usofn1C!.uario pócle ttsofl•ui1· f!lll prs~oa ... mas nfin 

mudm·-lhe o gonero de culf.nt·a ... : -sah·n Ri, por algum mt!.l'n, 
enrnn os tln p1w. nu ma1·idn, llt1• eotth<'l' !.ai dii'I'ÍI.n. » 
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721 
Ao art. í30: 

«Si o usol'l.'Lwlo l'tlt• L!o l'hH'cstas, uu Jllinas, püde o douo c 
o usof'ru!JLUaJ·io prcl'ixal'-lhiJ a exLen:são elo g·oso o a manoim 
da oxplomr.:ão. » 

722 
Ao mt.. 7:J l : 

«As eousas que se eon::;on!l!lll .pelo usn, ,·.;wnJ JHU'a lngo no 
domínio do usoi'rucLuario, ficando, porém, este olJL'igado a 
restituir, i'i:ndo o usofructo, o equ ivalcnLe em g·cncro, qual idadtl 
c quantidade, ou, não sendo vossh•el, o sou vtllor, pelo pt·eco 
corrente ao tempo ela restiLuieüo. » 

723 
Ao art. 732: 
« ... mea1;.ão em pal'cdo, cerl\a, nJut·o uu vallu. (u\!'L. Q.1S.) 

Ao art. 733: 
·«Não procede o disposto na seguw.la pal'Le,.do at·Li;;o ante

cedente, quando ... » 

725 

« DAS OBH!GAÇÕES DO USOF'IWC'J'UARIO » 

72G 
tA.o art. 734: 
«O usofructuario, antes de assumir o usofructo, inven

tariará, ú sua custa, os bens, que receber.. . ou real. si lh'a 
exigir o dono, de velar-lhe pela conservação, c en Lregal-os 
findo o u;,ofructo. » 

727 

« ... entre as quacs se inclue a quantia taxada pelo juiz 
cm remuneração do administrador.» 

728 
Ao ar L. í35: 
«I. ü doador, rtuc ~e resr.rvar o usofrucl.o da cousa doada. 
li. Os 'paes, usofructuario~ rlos bens dos fi lihos me-

nores .•. » 
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~·\u al'L. 7:.;H: 

« J, ,,\," tl!!~jJI'Z,'l," lll'tll'llo'll.'l·,.l" 1.1" I'IJII '1'1'\"ll'clll ~ >.J o.J '-' - ) ;.,_ C. ,.t.• o o oN 

7:.JU 

c\ o ar~. 'i3U: 

« ltwuLulJelll ao duuu a~ r·upttl'tu:õu,; mi.LI·aut·diual·ia~ e as 
que não :l'ot·cm de tmslu modko; mas u usuJ'rue~o lhe vagará 
US j UI' OS ••• » 
· Purugrapllo u n i·eo. Não se eousidef·am moei ieus as r.lespezus 

superiot·es a dous Let·r;os tio liquido rendimento tle um armo.:~> 

731 

Ao arL. HO: 
«Si a cousa estiver segum, incLI!niln ao uso.t·ucluat·io 

pagai', dui'Unlc o usoú·tH~Lo, as eoni.J.·i!Jui(;iír"' do seguro. 
§ I." Si o usol'ruetuario J'iwr o seguro, ao Jli'Opl'ielario 

caiJer:i ·o clil·cilo dclle resultante eonlra o segurador. 
§ 2." Em qualquer. hypoLJwsc. : .:. 

732 

Ao arL 74I: 
« ... , ou· de parle della, só réspondcr:i ·o usoft•uduario 

pelo ,iuro das dividas, que ella garantir, quando esso onus fõt· 
expresso :no ti Lu lo respectivo. 

Si Jõr de um pa~t·imouio, ot,t parle deste, sur:i o usol't·u
eluat·io oiJt·igar.lo aos .iUI·os ela divida, que onet·at· o pull'inwnio, 
ou u pat·tc deli e, sobre que reeaia o usofrueto. » 

733 

Ao arL. 7·12: 
«. . . nem •O usofrucLo se. reslaJ.,elecer:í, si o proprielario 

reco.nsLt·uir t't sua cusla o prcdio: mas, si ellc esLava seguro .. ,;,) 

734 

Ao arL. 743: 
« ... a indemnizar.,ão paga, si elle I'ÕL' dnsapropr·iado, ou a 

imporlancia elo damno l'esareidn p()]O lni'C()ÍI'O rcsponsnvel, no 
caso ele rlnmnificação, ou percln. ~ 

Vol. IX 13 
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«DA llX'l'INC(.:,\:0 JJO UtiOl•'IIUC'J'O) 

73ü 
Ao arL. 7'l4: 

«TV. . .. da cousa, nfto sendo rung·ivcl ... 
VII. Por culpa do usofructuat·io, qua;nclo alinoa, clolcriora, 

ou deixa anuinar· o~ bens, não lhes aeudindo com os reparos 
de conservação. ) 

737 
:Ao ar L. 71,5: 

« Constiluido u usol'nwlu etu J'uYur· de duus ou mui::; iuúi
viduos, extinguir-se-ha ]Jttt·Le a parle em relacftO a ()ttda um 
dos que :fulle()erem, salvo si, por estipulação expressa, o 
quinhão desses couber aos sobreviventes. ) 

738 
Ao art. 7 46: 
« ..• extingue-se eum esla, ou, si clla pÍn·durur, aos cem. 

auuos ela dala cm que se começou a exercer. ) 

739 
Ao art. 7 !17 : 

«O usuat·io :fniii'<Í. a uLil idade da cousa· dada cm uso, 
lJuanto o exigirem as ne·cessidades pessoaes suas o de sua 
familia. » 

~ 

é<\o at·L. HS: 
«Aval iat·-,.;e-hiío as :nec:e,;siclàdes pe::;smw,; do usuurio, con

:l'onne a sua eomli~üo soei ai e o .Jogar onde vivct•. 

7/d 

Ao art. 7'•0: 
«II. As elo.~ :l'ilho;; solteiros ainda. qnf'l illf'lgitimos. » 

742 
Ao ni'L. 750: 
«.São applicaveis ao uso, no que não fOr contrario á sua 

natureza, as llisposir,ões relativas ao usofruclo.) 
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74.3 

:Ao at·L 752: 

«Si o diL·c.dLo real tle habitação· IUt· conferido a mais de 
uma pessoa, qualquer dellas, que habite, sósinha, a casa não 
terá de pagar aluguel á outra, ou ás outras, mas não as póde 
inhibir de exercerem, querendo, o direito, que Lambem lhes 
compete, de habiLal-a. » 

744 

Ao art. 753: 

« São applicaveis ú habita1.:ão, no em que lihe não contr·a
riar·em a natureza, as disposições concernentes ao usofructo. » 

74.5 

Ao art. 7G·í.: 
« ..• , de predio sujeito a constituição de renda (artigos 

.1. 424. a i. 431), applicar-se-ha em construir· outra o preço do 
immovel obrigado. O mesmo destino terá, em caso analogo, a 
indemnização do· seguro. » 

746 

Ao art. 756: 

!1:. • • assegure ao credor renda equivalente. » 

7.1!7 

IA•o art. . 7 5S: 
« ... , emquanto não inscripta no competente registro.» 

74.8 
·Ao art. 759: 
«... da renda continúa a gravai-o em todas as suas 

Ao art. 7G1: 
. « .Sú aquelle que púclu alienat·, poderá hypolhecar, dar em 
autichrese, ou empenhar. Só as cousas que se podem alienar, 
podm·ão ser dadas em penhor·, anlichre~e. ou h~•poLheen. » . 

750 

Ao art. 763: 
«, • . não ·importa exoneração correspondente da gat·a:n tia, 

ainda que esta comprehenda varios bens, salvo disposic1ío ex
pressa no titulo, ou ua quita<:iio. » 
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7 G I 
Ao a1·L, 'i ü.\ : 

« () lJl'üdOr hYlJUlllClJtll'iU 11 !I td0 tlOl'tllilJio le111 tt tfit•eiLu de 
exeuLit· a lJou::;a hypoLlwcada, ou empenhada, e prcfet·ir, no 
pagametllo, a ouLt·os lJreclorcs, observada, quanlu ú bypolhcca 
a pri-ol'idade na i:nscl'ipt;.ão. » ' 

752-
Ao art. 764: 
«tAccrcsllcnLc-sc: "Exccplua-sc clesla l'egt:a a divida pt·o

vcnicule ele salal'ios do Lt·ahalihaclot· agrkola, afim ele sc1' pago 
pelo Jli'Oduelo ela eolhoila pa1·a. a qual houvc1' eonem.·t·ir.lo c0111 
o seu Lrabalho, Ill'eeipuamenlt; a quaesquer oulro::; üt·edilos. » 

753 
Ao at·L. 7ô5: 

"O ercdot• anLilJht·eLillo LPm dircilo a rulet· cm snu poder a 
lJOusa ... det.:orridos LrinLa annos elo clia ela lmnscripção. :~o 

Ao art. 766: 
«Os llOLllt·actos Llo .penhor, anlichrese ·c liypotheca clcula

rarwo ... » 

755 

Ao ar L. 767: 
"I. •S:i, deleriorando-sc, ou depreeütndo-sc a cousa dada 

elll segurança, desfalcar a garan lia, e o credor, inLimado, a não 
l'IJÍOl'f'.al'. 

Ü. Si o clevcclor cahir na insolvencia, ou fallir. 
III. Si as J)l'Cstações nfto forem pontualmenle pagtts, Lo da 

vei\ que cleslc modo se aehar estipulado o pagamenlo. 
IV. Si perecer o objecto dado cm garantia, hypothese na 

qual a indem:nizac;.ão, estando elle seguro, ou havendo quem a 
tenha afiancado, se sobrogarú na cousa destruida, em beneficio 
do credor, a quem assistirá sobre ella preferencia até o seu 
completo reembolso. 

V. Si se clesaprop1·iar a cousa. dada em garantia, depo- · 
sitanclo-se a. . . . 

Paragrapho unico. Nos casos elos ns. IV e V, só se vencerá 
a hypotheca antes do prazo estipulado, si o sinistro, ou a des
apropriac;.ão recah h· sobre o ob.i eclo dado cm garantia, e esta 
não abranger oulros; subsistindo, :no ·caso contrario, a div.ida 
l'cduzida, com a respecliva garantia sobre os demai~ bens, não 
desapropriados, damnil'icados, ou destruidos., 
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756 
Ao art. 768: 
«O anlc!!ipaclo vencimento da divida nas :hypoLhescs do 

artigo unlcl'iOI', pm·agrapho unico, ni'lo importa o dos ,juros 
cor·r·csponclc~nle;; ao pmzo eonv•~rwional por· deoorrer. » 

757 
:Ao al'L. 7GO: 
« ... , ou rcJ'or!:-al-a, fJU:lntlo, pot· rmlpa alheia, 

cJef,(•J·ior·c, ou clnsvalic. » 

758 
Ao ar L. 773: 
«.Constitue-se o penhor pr,la t!'adir;iio el'feeLiva, fJUe, em 

garan Lia do déb i lo, ao el'eclor, ou quem o rept·e.~cn Le, Jaz o 
devedor, ou algucm TlOI' cllc, tlp um oh,icr1Lo movei, suseel)livrd 
rle ai ienaoão. » 

150 

Ao art. 77"' : 
« .Sô se pôde Clonstilu h· o prnhm· r'om a po;;sr ria cousa 

movei. pelo m·cclor, salvo ... » 

760 
· Ao arL. 775: 

«O insll'umcnto elo pnn1WI' eonvcndonal.· dcLcrminar:í JWC
cisamcnle o valor do d•~llilo e o oh.icdo .-~rnpnnhado. cm l.rrmns 
que o discriminem elos seus eongrnrt•rs ... basl.ar:'t clPr·.lal'nl'-IIH' 
a qualidade o quanticlacle. » 

761 
Ao 1Art. 776: 
«Si o .contracto se fizer mor.lianlo im;LrnmenLo par:Licular. 

será firmado pelas parLes, c lavr·ado cm duJ1licuLa, ficando um 
exemplar com cada um elos conlt·ahenLcs, qualquer dos qunos 
11úclc levai-o á kasrwi peão.» 

7G2 

·Ao art. 777: 
« Pócle rctcl-n, porém, aL1l que lhr inrlrmnizr.m as rlosprzas, 

do v iclam cn tr .iu slificaclas ... » 

763 
Ao ar!. 770: 
ITT. A cnLJ•egal' o que sohc.ie do prcco, fJUando a .divida 

ft'ol' paga, se.ia por cxer,ur.iio .iudieial, on por venda an11gavel, 
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se lh'a permiitir expressamenle o .conlracto, ou lh'a autorizar 
o devedor mediante procuração especial. 

IV. L~ resai·ciJ· ao dono a perda ou delerioracã:o, de que 
íôr eulpado. :t> 

764 
Ao arl. 780: 
«No caso do -artigo antecedente, n. IV, póde compensar-se 

na divida, atA', :í. conconenle quantia, a impqrt.aneia dn. rcspon
snhil idade do et·edOI'. » 

7G5 

«DO PI~NifOR J~I~GAJ, » 

'iG6 
Ao ~r L. 781 : 
«São ereclorcs pignoraticios, independentemente de con-

vencão: » 
7G7 

Ao art. 782: -
«A con.ta· das dividas enumeradas no artigo antecedente, 

n. I, será exlrahida conforme a tabella impressa, prévia e 
oslensivamentc. exposta na casa, dos precos ... » 

768 
tAo art. 783 : 
«Em cada um dos casos do arl. 781 o credor podérá tomar 

em garantia ... » 
769 

·Ao art. 785 : 
«Tomando o penhor, requererá o credor, aclo continuo, a 

homologacão, apresentando, com·. a conta por menor das deti
pezas do devedor, a tabella dos prec;os, .iunla á relação dos 
objectos retidos, e pedindo a citacão delle para, em vinte c 
quatro hoi·as, pagar, ou allegar defesa. :t> 

770 

<DO PENHOT\ AGRTCOT.A :t> 

771 

«I. . , . .aratorios ou de locomocão. 
II. . . , , ou ·em via de formacão no anno do contracto. 
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I() (I 

iAcct•escente-se, dt:po is da palavra ~ col'l'cn lo », o segu in Le: 
~quer resultem de ,prévia cultura, quct· de producr;ão cspon
tanca do só lo~. 

V. Animacs do serviço ordinario ... » 

772 
Ao arL. 787: 
~O penhor agTicola Rú se vócle r!onvencionar pelo prar.o 

. de um anno, ullerioPmenlr. JWorogaw·l po1· st·i~ nwr.cs. » 

773 
IA•o al'L. 788: 
«Si o predio eRLivet' liypoLiiceado, não sr. j)Odnr:i, prma de 

nullidade, sobre. elle constituir penhor• agrieola, sem annuenrlia 
do credor hypothecario, por este dada no pt·opt·io instrumento 
ele constituicão ele penhor. » 

77.i 
Ao art. 7·89: 
~No penhor de an1m~es, sob pena de nullidadH, o insll'u

menlo designal-os-'ha com a maior· precisão, par·ticu!aJ·izaudo, 
o logm·, onde se achem, e o destino, que Livcl'em. » 

775 
A-o :l.l·t. 790: 
~O devedor não podel':i vender o gado empenhado, sem 

prévio consentimento esc ri pto do credor. » 

776 
Ao art. 791 : 
~Quando o devedot· pretenda vender o gado empenhado, 

ou, por negligencia, ameace prejudicar o t.:redor. poderá este 
requerer se depositem os animaes sob a guat·da ele terceiro, 
ou exigir que se lhe pague a divida úl-contiucnti. » 

777 
Ao m·t. 792: 
~ Paragrapho unico. . .. , mas não vale1·:i contt·a terceiros, 

si não ·constai' ele mrnçii.o acldicional elo T'rspect.ivo eont.ract.o. ~ 

. 778 
Ao art. 793: 
« ... por igual prriodo, averbando-se n pT•orogncão.no titulo 

respectivo. 
·Paragr~l)hO unico. Vencida a pT•orogaçiío, o prnhm· s~l'll 

oxr.cut.aclo, quando ~1iío seja reconsLit.uido. » 
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779 

«DA C:AUÇÃO DE 'I'I'I'UL.OS D" ClmiWI'O ~ 

7'80 
Ao mL. 7!J:í: 
« ... clescle que fui' tmnser·ipl.a, ainda qur rsses titulo~ não 

lla,Jam ·sido rnl.1·egues no eredor. » 

781 

~ Tambem se equipara ao penhor, mas com as moclifi
ca~\Õrs dos artigos seguintes, n canção de uns .em gnrantia de 
ou L1·o~ l.itu los. » 

782 

. Ao art. 796 : 
«Esta caução princrpra a Lei' effeilo com a Lraclir..ão elo 

titulo no credor, e provar-se-ha por escl'ipto, nos Lermos elos 
arts. 775 e 776. ~ 

783. 

Ao art. 797: 
. « 1Ao credor por esta caução eompetc o dirflito ele: 

I. Conservar e J'flcuperar ... 
II. Far.er intimar ao devedor dos til.ulos .caucionados, que 

não paguem ao seu credor, flmqua:ntó durar a eaução. (Artigo 
799.) 

III. UsaC' das acções, recm·sos c exeepr;.ões .convenientes. 
para assegu!'al' os seus dir·eitos, bem com·O os do ercdor cau
eionanLe, como si deste :l'ôra proeur·ador espeeial. . 

TV. Reeflber a impo1·tancia dos titulas eaucionados, e 
re~t.ituil-os ao devedor, quando este solvm· a obrigação por 
ellcs garantida.» 

784 
Ao art .. 798: 
«No easo do :u·l.igo antcr.edentr, n. IV, o cl'edor caucionado 

ficm•ú enmn drpositario, responsavel ao Cl.l·ecloJ• eaucionm·io,' 
pro ln que 1·rrrhm· nlt;m elo que este lhr rlflvin .. » 

785 

Ao n.rt. 71Hl: 
1 « Ü devedor (lo l.if,ulo Nl.Ueionado, l.anf.O que 'I'CCCba a inti

mação do ar L. 797, n. IT, ou se dê l)Ol' scien Lo ela catl~\ão, não 
podm·:í. J'C"ccber (]U ilação do seu credor. » 



SESR.f\o ll:'ll 2·1. 1m DEZili\!BHO DE HH2 20i 

786 
Ao art. SOO: 

« Aquellc, que, sendo credor num titulo de credito, depois 
obrigado a saldar imrnedi.atamente a divida, em cuja garantia 
nresLou a cauoüo; e o devedoi', que, sciente ele estar caucionado 
o seu titulo lle debito, acceitar quitação do credor caucionante, 
rcRponderú :::ol iclariamente, .r:c•m este, poe perdas e damnos ao 
CalJil\ÍOllll:(\0, » 

78' 

l: DA .INSCRIPÇÃO DO PENHOR» 

788 
Ao art. 801: 

«O penhor agrícola será transcripto no Registro de im
moveis. 

789 
Ao art. 802: 

«O penhor de tiLulos de bolsa averbar-sc-ha nas re])arLi.
~·ões competentes, ou na Sl)cle ela associaoão emissora. » 

790 
Ao art. 803: 

Paragrapho unico. Emquanto nfio cancellada, continün n 
tr·nnscripçíio a valer contra terceiros. » 

«O credor, que acceitar em caug.ão títulos ainda não in
tegrados, po,dertí sobrevindo qualquer das chamadas ulteriore;,, 
rxcrcu Lar logo o devedor, que não re.a!ize a entrada, ou erre
dual-a sob protesto. » 

791 
.Ao art. SOle· 

«Se, nos termos ·do artigo antecedente, se eííectuar, sob 
protesto, a entrada, no debito se addicionar:i o valor desta, re
salvado ao credor o seu direito de executnr in-continenti o 
devedor. » 

792 
'Alo •art. 805 : 

«O credor, ou o devedo:r, um na ausencia do outro con
trahenLc póde fazer transcrever o penhor, apresentando o 
respectivo instrumento na íórmn do art. ll-1.0, se ffJr pal'l.i
cular. » 
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793 
Ao art. soa: 

«Poderá o credor :fazer ·canceUa.r a. transcripcão do in
sLI'umento pignoraticio, apresentando, com a. l'irma. reconheoida, 
se o documento :l'õr particular, a quitação do •credor. 

Paragr·apho unico. O mesmo clireito compete ... ~ 

794 

« D:\. EXTINCÇÃO DO PENHOr\ 

795 
Ao a!'t, 807 : 

«I. Extinguindo-se a. obriga.cão. 
H. Perecendo a coisa. 
III. Renunciando o credor. 
IV. Resolvendo-se a propriedade da pes·soa, que o con-

stituiu. o 

V. ·Confundindo~se na mesma pessoa as qualidades do 
credor e dono da coisa. 

VI. Dando-se a ·acl.iudi,cação judicial, a ·remissão, ou a 
venda ... ~ 

796 
Ao art. 808: 

« Presurne-se a renuncia do credor, quando consentir na 
venda particular do penhor sem reserva de pr·eco, quando resti
tuir a sua posse ao devedor, ou quando annuir á sua substi
tuição por outra garantia. ~ . 

797 
Ao art. 809°: 

« Operrundo-se a cGJn:l'usão tão sómente quanto á parte da o 

divida pignoraticia, subsisti:rá inteiro ú penhor quanto ao 
resto. ~ 

7!)8 

Ao art. 810: 
o « Póde o devedor, ou ouínem por elle, entregando ao credor 

um immovel, ceder-lhe o direito de pe1•ceber, em compensação 
dá divida, os fruclos e :rendimentos. ~ 

799 
Ao arL.· 811: 

« .•. mantendo no ultimo caso, até ser pago, o direito tlo 
retenção elo immovel. ~ 
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soo 
Ao art. 812: · 

4: • • • pelas deterlorac,;úes, que, por. culpa sua, o immovel 
sofi'rer, e pelos fructos, que, por sua negligencia, deixar de 
perceber. » 

801 
Ao nrL. Sol.3: 

«O credor >rmtichretico púde vindicar os seus di.reitos 
·r.on LT·.a ••• posteriores tL transm·ipoão da an ticlnese. 

§ L" Se, porém, executar o· immovcl por não pagamento 
da <lívida, ou permitU.r que outro credor o execute, sem oppur 
o seu direito de retenção ao exequente, não terá preferencia 
sobre o p·reço .. 

§ 2. o 'rambem não o terá sobre a indemnização do seguro, 
quando o predio sc.ia destruido, nem, se fôr desapropriado, 
sobre a da desapropriação. » 

802 
Ao art. 8H: 

«iA· lei da hypotheca é ·a civil, e civil a sua jurisdiccão, 
ainda que a divida se,ia commercial c commerrliautes 'as partes ,l> 

803 
Ao art. 817: 

O dono do immovel hy.pothecado pode constituir sobre elle, 
mediante novo titulo, outra hypotheca, em favor do mesmo, 
ou de outro credor. » · 

\ 804 .. 
'Ao art. 818: 

«Salvo o caso de insolveil!cia. ·do devedor, o credo.r' da 
segunda hypothese, embora vencida, não poderá executar o 
immovel ante~ de vencida a primeira. 

Paragrapho unie.o. Não constitue fundamento para a in
solvcncia a falta. de pagameillto das obrigações garantidas por 
hypothecas posteriores á primeka. » 

805 
Ao art. 819: 

«A hypotheca anterior pó de ser remida, em se vencendo, 
pelo ·credor da segunda, se o devedor não se offerecer a remil-a. 

§ 1. o Para a. remissão, neste caso, •consignará o segundo 
credor a importancia do debito ..• 

§ 2. • O segundo credor, que remir a. hypotheca anterior, 
fi~ará « ipso facto :1> subrog!l!do nos di:reitos desta, sem pro
JUIZO. , , » 
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soo 
Ao ar~. 820: 

« Ao adquirente do immovel hypothecario cabe igualmente 
o direilo de remil-o. 

§ J." Se o adquirente quizer forrar-se aos effeitos da 
execução da hypolheca, nolificarú .iud~cialmente, dentro em 
:30 dias, o seu eonLracLo aos credores hypothecarios, propondo, 
para a remissão, no. mínimo, preco por que adquiriu o im
movel. 

A notificaoão executa:r-se-á. no domicilio inscripto. (Ar
tigo 850, paragrapho uni.co), ou por editaes, se alli não estiver 
o credor. 

§ 2. o O credor notifilcado pó de, no prazo assignado para a 
opposição, 'l·equel·er que ... » 

807 

Ao art. 821: 
« §. 1. n ••• propuzer, haver-so-á por definivamente fixado 

para a remissão do immovel, que, pago ou deposita;do o dito 
preço, :ficará livre de hypothecas. · · 

~ 2." Não notificando o adquirente nos trinta dias do ar
tigo 820, § '1. o, os ·credores hypothecarios, fica obrigado: 

-.TIT. A differença entre a avaliação c a adjudicação, caso 
c·sLa se cHectue. · 

§ 3. o • • • ainda que elle queira pagar, ou depositar o 
preço da venda, ou da avaliação, excepto se o credor consentir, 
se o preço da venda ou da avaliação bastar para a solução da 
hypotheca, ou se o adqui.rente a resgatar. · 

A avaliação nfí.o sm·:i nunca em preço inferior ao da venda. 
~ ~·." Disporá do acção regressiva •contra o vendedor 1 .o 

adquirente, que soffror expropriação do immovel mediante 
licitação, ou J1Cnll•ona, o que pagar a· hypotheca, o que por 
causa da wd.iudicação, ou JiciLação, desembolsar com o paga
mento ela hypothoca imporl•ancia exeeclente á da compra, e 
o que su p.portar custas e dcspezas jndkiaes. 

Supprima-so o § 5. o 

§ 6. • ... , figurando pelas pessoas, a que pertencer as 
competenteR, segundo a legislação em vigor.» . 

-. 
SOS 

Ao art. 822: 
« Mediante simples aver-bação, :requerida por ambas as 

p.artes, poderá prorogar-se a hypotheca, até perfazer trinta 
annos, da data elo contmto. · Desde que perfaça trinta annos, 
só poclcJ•tí subsisti:r o contracto do hypotheca, reconstituindo-se 
nor novo titulo o. nova ins•cripcão; e, nesse caso, lhe será man
tida a prececlencia, que então lhe competir. » 
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809 
Pa1.'a c.ollomt.t' onde convier: 

20l:i 

«Ar L. -novo- E' licito aos iutut•essados l'azuJ.' coustat· 
rias esc·ripturas o valor entre si ajustado dos immoveis hypo
Lllccados, o qual será a base para as al'!'ematacões, judicacões, 
c remissões, dispensada a avaliaoão. 

As remissões não serão purmitLidas antes de realizada a 
primeira praça e até a assignatura do auto de arrematação. -l> 

810 
Ao art.. 823: 

O credor da hypothese legal, ou quem o represente, po
derá, mostrando a insufficiencia dos immoveis especializados, 
exigir que seja reforçada com outros, porteriormente adqui
ridos pelo ·responsavel. l> 

81:1 
Ao art. 827: 

«São nu lias,· em beneficio da massa, as hypothecas eelc
bradas, em garantia de débitos anteriores, nos quarenta dias 
precedentes á declaração legal de insolveneia, ou quebra. l> 

812 
Ao art. 282 : 

Em vez de « não se considera derogado o direito », diga-se 
«Compete ao exequente o .dtreito. » 

813 
Ao art. 829: 

«São suscepLiveis do contracto de hypotheca os navios, 
posto que ainda em construcoão. 
· As hypothccas de navios regrar-se-hão· pelo disposto neste 
cocligo c nos regulamentos especi.aes, que sobre o assumpto 
se expedirem. . 

814 

DA HYPOTHECA LEGAL 

815 
L~o art. 831 : 

«L .. , c dos outros bens particulares della, sujeitos á 
administração marital. 

II. , , , sobre os immoveis do ascendente, que lhes ad
ministra os bens ... 
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ll r. ... do casal a.tllerior. (Ar L. 187, n. XIJJI.) 
IV. . . . que não tenham a administração de seus bens, 

sob!'e os immoveis de seus tutores, curadores ou administra
dores. 

V I. Ao ofi'endido, ou aos seus hetxlekos, sobre os immoveis 
uo delinquente, para satisfação do damno causado pelo de
lit:to e pagamento <las custas. (Art. 846, n. I.) 

VII. . . . sobre os immovcis dos delinquentes, pat·a o 
cumprimc.nto das penas pecuniarias e o pagamento das custas. » 

816 

Ao art. 832: 
«As hypotllcuas legues, de qualquer natureza, não valerão 

cm caso nenhum contra terceiros, não estando insoriptas o 
cspeDializadas. » 

817 

Ao a1·t. 833: 
« Quando os bens do cnmmoso não bastarem pura a so

iuc.~ão integral das obrigaoõcs cnumer~das 110 art._ 8311, ns •. VI 
c VIII, ..• » 

818 

Ao art. 83-í: 
«Vale a iusel'ipção ua hypothcoa, cmquanto a obrigação 

perdurar; mas a espeDiali2la~~ão, cm completando trinta annos 
deve se .renovada.:~> · 

819 

DA INSCRIPÇÃO DA I-iYPO'l'liECA 

820 

Ao ttl'L. 8::15: 
Todas as llnlOLheca,; set·ão in::H;l'iplas uo registro pre

dial do log-.lt' do immovcl, ou no de uada um dellcs, se o ti
tulo se re ror ir a diversos. » 

821 
Ao art. 837: 

«\Ais inseri peões c avcr.·bações, nos li~·ros de l}Y,POthecas, 
seguirão a ordem, em que forem requcrtdas, vcrtflCando-se 
ella pela da sua numeração successiva no protocollo_. . 

Paragrapho unico. O .numero de ordem detc.rmma a prw
-r idade, c rsla prcl'crcncia enlro as hypotllecas. » 

I 

• 

' 
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822 

Ao ar L. 838: 
« Quauclo o ut'ficial tiver uuvida sobre a leg-alidade ela 

insct·ipc.;ão, reque'l'ida, deiJiat·al-a-•ú por escripto ao requerente, 
depois de mencionar, em i'óL"ma ·de pretenoão, o pedido no res
pectivo livr·o. ~ 

823 

Ao arl. 83\J : · 
«Se a duvida i'ur dentro em trinta dias ,julgada impro

cedente, a inscripçfto fat-se-ú com o mesmo nume·ro que teria 
na .data da prenotaoão. No caso contrario, desprezada esta, rc
ccberú .a inscripc.;ão o numero correspondente tí data, em que 
se tornar a requerer. » 

Ao art. 84.0: 
«Não se increverão no mesmo dia duas l!ypothecas, ou 

uma hy;potheca e outro dir-eito·. real, sobre o mesmo immo
vel, em favor de pessoas diversas, salvo determinando-se pr·e
cisamente a hora, cm que se lavrou cada uma das escripturas. » 

825 
Ao art. SH : · 

«Quando ante::; de inserípta a Ill'Ímeira, se apresentar ao 
offieial do registro, para inscrever, segunda hypotheea, sobre
cstartí elle na inscripcão desta, depois de a p.renotar até trinta 
dias, aguardando que o interessado inscreva primeiro a prece
dente. » 

826 
Ao art. Slt2: 

«Compele aos iulcre~sados, cxhibindo o Ll·a~ladu Ja e::;
el'ipl.ura, rcquer·et· a inscl'iPc.ão Ja 'hypotlrcca; incumbindo es
pecialmente promover a da legal íts pessoas determinadas nos 
artigos seguintes.» · 

827 
Ao af'l,. 81j3: 

. «_Tn,cun~bc ao marido, ou ao pac, requerer a inseri pr;;ão c 
cspecmiJzacao da. hypothoca legal da mulher casada. 

§ 1." O offieial publico, que J.av.rar a escriptura de dote, 
r 11 lanoar Pm no la a rclar;ão dos bens particulat·cs da mulher, 
rommunieal-o-tí « ex-officio ~ ao official do registro predial. » 
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828 
Au ru·l.. 84ft: 

« liJellllll.ie t·uqLWI.'et' a insl;t'iplJÚU u e,;p!Jduli~w;ãu da hy
poLIH•ea ltlS'al dos incapazes: 

I. Ao flae, mü.e, tutor, ou IJU1'1ldot', antes de a8sumit• a 
administraçiio dos respectivos bens, e, em i'alla daquelles, ao 
1\!inisl.erio Publico. 

II. Ao inventariante, ou ao testamenteiro, antes de en
tregar o legado, ou •a heranca. ~ 

829 
•Ao arL 81.5 : 

"·o escrivão do inventario, em se assignando termo de 
tutela, 1·emetterá, de officio ... 

Paragrapho unico. Na insct'ipção desta hypotheca se con
sicleral·ti interessado qualquer parente successivel do incapaz.~ 

830 
Ao art. 8/1G : 

«A inscripnão da hypoLhooa legal do ol'fendido com1)elc; 
alúm deste: · . 

I. ISie c!le fôr incapaz, ao seu tútcir, ou !JUrador, para a 
saLisJação do cstatuido no art. 831, n. VI. 

II. Ao Ministerio Publico, para o disposto no art. 83l, 
n. VIL~ 

831 
Ao art. 847: 

« . . . hypothecas pódem pessoalmente promovei-a ou so
licitar a sua promooão official aos curadores gcracs, ou ao 
Ministcrio Publico, segundo competir. ~ 

•832 
Ao art. 8!18 : 

« ... será requerida por ellcs mesmos, incumbindo, cm su(J. 
l'alta, aos procuradores e-representantes fiscaes. ~ 

833 
Ao ar L. 850: 

"A inseripção da hypotheca, legàl, ou convencional, de
clarará: 

II. A data, a nalu~eza do titulo, o valor do credito ... , o 
prazo c bs ,iuros estipulados. 

TIL A sil.uai;ão, a dcnominacão ... 
Paragrapho unico. O credor, além do seu domicilio real, 

poderá designar outro, onde nossa t.n.mbem ser 'citado. 
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VII. Quando se del' aliemwão c.lo b1.'l1S elau;;ulndiJ,, IHJ-' 
qualque1· •·ausa CJUL\ não se,iu a salbl'u~fí.o de l)neargos da pt·o
PI'ia lwmu~a. o pt·orJuetu da nlieual}fí.o SIJ cOHVut·Lerti en1 oull.·os 
lJeus q uu J'ical'ão suiJrogados uas_ oiJl'igat.:úiJS dos vr·itne iro,;. » 

glllUlldt\111-::iiJ LIU SUJl[H'ÍlllUJU-~tJ lHL l'Cclllt!~-~-0 dO JH'o,icdü 
lodos o.~ di:;posilivos quu cslivet·em em Liesaecunlo c0111 e::;Lc. 

834 
«A'rt. _Ondo couviet•: 

Os t!l'eclores ulli·t'OI:rt'nplntt·ios e os •[lOI' liypolheen nfí.o in
sel'i pt.a I' III p1·i llll.'i t'O Jogat· IJ sem eont!lll'l'endn, s1j pot· via de 
lWt.:iiu ut·din::wia du nullidadu ou t•u::;ei::;iío vodct·ão iHvalidat· <~H 
efl'eitus du prinwii'1L ilypollieea, a que wtupcLe a p!'iodcludc 
pelu t•espeelivo !'OgisLro. » 

835 
O nele convier: 

As hypoLIJ1•eas s•hncule valurn eon l,t·a t.et·cciros dcsci'J a· da La 
da ÍIISf'I'ÍJl(!ÜO. 

Emquanto não iw;crivLas, n:; IJypoLI!ew.~ só subsisLem enLre 
os eonll'ahenLes. » -- · · 

836 

<.:DA EX'l'INCÇi\O DA HYPO'l'HEL:A » 

837 

«IV. P~>ln ~·emissão.» 

838 
Ao m·L. 853: 

«A inscl'ipl;ão·l.)atHJellat·-se-;'1., r)m caoa um dos casos de .•• 
c c.:onlteeidas ao oJ'fieial do regisLro. » 

839 

«DA H YPO'l'HECA DB VIAS l'JlfUlEAS » 

840 
Ao arl. 855: 

«Os et·cclorcs hypoLhrcat·ios niio podem embargar a ex
plo!·ar::iio da linha, nern r.·.onll'ariar as rnoclifieaçücs, que a admi
nisLI'a!:iio delilwi'OI', 110 IPil.o da esLmda, em suas clcpcnclmlcias, 
ou no seu rnnlcrial . 

. J>amg1·apiJo unieo. 1\ hypolhc,~n serü cil'eurnscl·ipl.n ú. linhn 
ou I i n h as espeeifkadns na esc1·iplu r a e ao respectivo malel'ial 
de exploração, no estado em que ao tempo da CX()cuçiio csLi.., 

Yol, JX H 
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VCl'Clil. :\fio oiJ~lanle, OS Cl'CUOreS li)'lJOliteelll'ÍOS podOL'fiO Oj)
put·-~e i'L Yt!nda da esLrada, ú de suas I iulias, de seus ramues, 
ou de Jllll'le eonsidcravel do malel'iul Jc explol'U\.IfiO, bem I!Omo 
ti .l'usão com outra com[mnhin, sempre que a garantia do dúbito 
lhes parecet· com isso enfraquecida. ~ 

SH 
Ao ul'L. 85G: 

«Na~ c.>xc~t.:u~ües dessas liypoLlwcas não se pàssan't carla ao 
umior lieiltHILc.>, ruem ao el'edor acljuclical.orio, anl:es de se ilt-: 
tintat· o rc.>pl'c~eulanles da Fazenda Na-cional, ou du J~::;ladl1, a 
que lol.'tll' a prul'ct·enc.ia, pai'U, dentro cni quin~:c dias, uLllií'Jul-a, 
:>•: qubr.el', pa;;anclo o prer.o 'lia arrematação, ou da adjuclicac;üu 
l'ixacla. :~> 

81.2 

gm "'-'~ de <' lh::..::islro 1Jl'edial », di0a-::w «De llo;;i:;Lt·u Llo 
iuuuovei:;. » 

8·13 
Ao ·al'L. Srii: 

« () J.'t!/5Íl'l ll'O ele ill11110\'eiS COlllfii.'Ch OliU e : 
l. A Lnulsct·ivc:ãu tio:; lilulo:; ele L1·ausmbsíio da Pl'O[H'Íe-

dudc. · 
11 r. A Lran,;et•ipc,:íiu ·c.los Li tu los cJLUJIWt'ados ao arL. ri:JG. 
111. A U.·an~urip~~ão do~ litulos eonsLiLuLivos do onu~ rcacs 

solJt·r• eui~a:; nllieias. 
IV. A · •. ·.ripr:ão das ltypotilc~:us c ll:unscripc;ão » 

.Ao art.. Süll: 
« P.t·esu 111<.>-sr• 1 H'l'lc~Hcer a t!i rui lo r c: ai ú pe;:;sua cm cujfb 

110111e se in:;el'cveu. » 

81-ú 
.\n lli'L 8li I : 

«,., twdc·t·;í o pt·e.iuclieado l'l'L'lamtu· que sr~ l'Ór:litiquc . 
. Pal'at;J:aidJO unieo. E111quaulo se niio ll·anscr·rNet· o Lil.•.ilo 

de: l.l·anslni:;:;íio. o ai ienanLc• eonl.inúa tr set• havido co1no clono 
do iniiiiU\'l'l e re~uol!lle pelos seus em:at•g·os. , 

S·IG 
Ao tu· L. 8t.i2 ~ 

« Ke1·ão fc.•ilns as illscJ·ipçüc~ 110 r.coistt·o cot·I·cspoudonle ao 
·k,;;:u· uudc: l'sli\·ct· u llilllwYL'l. » 
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8~7 

«DO DIREITO DAS OBRIGAÇõES, 

8~8 

« Das modaliclades das obrigações " 

-« IJ.\::; UUillU,\ÇÜ.Eô DE DAil l!OUô.\ l!l~lr!'A > 

8ti0 

«O N·edoe de 1\l.>i~a 1~el'la uão Jlúde ~er olJri"ado a t'et:.ebcr . o • 
uult·a, .ainda 1]111~ Jttai~ valict:;a. » 

851 
Ao al'f.. tl!i::i: 

«A nlll:i;,:-<H.:ii.n rJ,, dar eni~a l~r·.J·Ia aiJJ'ange-ll1n o~ acces
~nrin~. pu~l.n niin rnr~1wionado~, ~al\'o s1~ " cuull·ariu l'C:;ulla!~ 
du l.ilulo, ou das dr;:umslant:ia:; do wso. » 

85.2 
,\o arL. HGli: 

« •.. pdu etruil'alcnlc, lilais a,; perdas e damuos. » 

833 
.Ao ar·L. H07: 

« Ddr~rii.H'ada a Poisa, n;io sendo o dr:vedot' enlpadn, po..; 
dPI'<Í o ''''''dnJ' n·~nh't'l' a o!Jt·ig<tr;ão, ou ucceilar a eoi::m, abatid~ 
ao "''U pt·eco o valor, quu perdeu. » 

:\o aJ.'l. Hli8: 
«Sendo eulpa(lo o r.lr:\·edoJ', podr:•J·;í n credot• P.Xl!;'ll' o r•qui

vaiPJitc•. ou ar.··r:r:•iLal.' a ·r:oisa nn esl.aclo, r:111 qur: se aciH~, com di
J'f'iln a l't'!.:lanwr, uum ou outl'o caso, indemnização elas perdas. 
e danw os. ~ 

855 
Ao m·t.. Sô!l: 

·« ;.\!f.rí a tJ·a.r.l i1:.ão perl.encc no (]cvcdor a eoisa, r:om o;; seus 
mclhoJ·tunenLo~ u a;r;~;r·o:;~;i-do~, lJCios quaes podertL oxigir au~ 
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gnwu Lo 110 pt·c~o .. f:''u o ct·r!dor lt ol!c não unn uir, poclcrú o de
vuriol' t·•·;;oJvet· a obrigacúo . 

. Pat·agnl.J)Ito unico. Tillubem o~ frucLos pc1:cobidos ::;üo do 
devedor, d.tbendo ao lll'Odor os pondentes. » 

Ao ai'L. 87U: 
«Se a oJH·ig·lu;iio Jôt• de ·rc::;LiLuit· cousa oorla, e esta sem 

milpa do devedot·, se pct•dot· aqLcs tla Lracliço.rLO, sofl'J•ot·:í. o -ut·eclot· 
a pet·da, e a oiJL"iga!,'.ão ::w resolverá, salvos, vurGm, a elle os seus 
direi Los aLé o dia da. perda .. » 

857 
Ao tu·L. ::171 : 

' 1,!, • • • vigoL'at·ti o di:;posLo uo arL. Süü, 2' pat:Le. » 

858 

Ao arL. 872: 
«Se a ·~ousa t•esLiLuivel se cleLet·iot·m· sem culpa do clevedol' 

l'ee•)IJel-a-:í tal qual se twlle, o l\L'crlor, sem cliroilo a ind•Jmni
)(ttçiio; sP pot· eulpa tio devedor, oiJservln·-su-ú a disposto no 
ar L. t!ü::! • » 

85!) 

Ao al't. 87!! : 
«~e p'ara o melhorarnenlo, ou augmento, empregou o de

Ycuol' Lt·u.lmlho, ou clispcnclio, vigOL'tU'tl o cslatuiclo nu::;. atts. 5::!2 
o 52L 

Paragt·twlw uniuo. Quanl,_; :·.os !'rue Los poruclJidos. , , » 

860 

« DAS OB!UGAÇÕEi:! DE DA!\ COUl:iA INCJll\'l'A » 

86·1 

::\.o arl. 87 5 : 
« A cousa incerta será indicwda, ao menos, pelo · genero e 

quantidade. » 

862 

Ao a ri. 87 G : 
• ... obrigação. !\las não podet·ú dar n coisa ))cior, ·uem 

sert'1 obrigado a prestar u melhor. ) 

• 
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803 
Ao :wl. 877: · 

«.Feita n e.~eollln, vigorni'Ü (' rlispnst.o na secção unleriOI'. ~ 

Ao ar L. 878: 
«iAlnLes da escolha, não ser:í. escusa ao devedor a perda ou 

dPlC!'iOI'a~no ela e,oisa. ainda que pn1· .r:asn l'ortuilo, nu fol'r;n 
main1·. » ~ 

RG[í 

1\n n1·L. 870: 
« . . . a ncce i 1·:11' de I.Ct'rci.I'O a prestação. , . ~ 

866 • 
~\o nrL. 880•: 

«Se a pl'csln(;fio do fado Sf' impn;;sihililal' sem culpa rio 
dPveclor, l'l~;;olvr•I'-Sl!-:'1 a nlJI'igw.;ão; se JIOI' t•.ulpa do dl)\'NIOI', 
J••):>ponder·:'i o)sle pc·las l")l'o.las c darnnu:>. » 

81\7 
Ao arL. 881: 

« T!Woi·r·n l.amlwm nn. ohrigar;ão de indo)mniznr perrJns c 
clnn1nos o rlr•verlo1· quo reeusm· a (H'PsLar;iío a cll•) ~.-, imposta, 
011 SIÍ [101' t•llo• f'XP([ll ÍVCJ. ~ 

SGS 
Ao m·L 8Sa: ... 

« :Exl.ingue-;;r n nlwignçfí.o de nfio fnzr•l', desci c que, Rem 
enlpa ·do rlowei.lor·. se llln ln1·nn impossível ahslel'-se do facto, 
qu1• f'P ol.ll'ignn a niío pmticm·. » 

8G9 
Ao arL. 88~: 

«Pra l.inarln pelo flevedol' n a•~l.o, a eu ,ia ahRtenciío se ohl·i
ga!'!,t, (llhly o Cl'edor· (•xigi1·-,IIir• que o clnsr:wa, soh pena de ~e 
dPs1n.:-:r.•J' a sua ()IJ~L!l, l'l'sUI'I:III.rln o t!tilpnrlo (WJ'dn~ c damnos. » 

870 
Ao art .. S8r.: 

« ... se ont.rn . .r·nisn. nii.o se esUpulou. 
§ ri.." Niín porlr•·:í, por·ém, mau gTado no Cl'Nior, p!'CRLar 

par•Lp numa. eousa, ou num Jael.n, p:uLe no ou lt•o facto nq 
cO~l$1l, 



ANNAES DO SENADO 

.~ 2. • Quando a obrig·ar..ão :fôr de prcstacüc~ annuas, sub
'enl.enclol·-se-:í, pm•n o deYedr)l', o direito de r.xereol' carJa anno 
a op~,flo. :.> 

871 

Ao n I' L 88G : 
«Se uma clns duns presl::u;;úos ni:ío pudm~ sm· ob.i relo rle 

obriga,:-iio, ou .~rJ lonuu~ inexc.quiveJ, snhsi.~l.il':\ o rlt:llito fJUanrlo 
Ú OULI'a, ?> 

872 
:Ao arL. 587 : 

«Se, por eulpa do devedor, nãq se pudrJr cum]Wil' nl'nllllma 
<las preslações, niio compelindo ao ·Cl'Cdor a escolha, 'l'irar:í o 
devl'dor ob1·igaclo a pagat· o valor da que por u!Umo so impos~i
llilit.ou, mai~ as prrclns e damnos que o caso clctcrminae. 

s,., por r:ulpn •do rlevoclm·, anibns se tol'n::n·cm inPxecp:~iv"i,;;, 
l)'lldet•á o 1Tedo1· reelamat· o valo1· de qualquee das Lluas. al•~m 
ela indemnizaeiio pelas perdas c rlamnos. » · 

873 
Ao arL. 890: 

<,<;,\iincla quo· n. obrigação tenha por oh.icef.o prcsLar,.ão clivi
!'livrl, não pôde o •Cl'CJclOI' sct· obrigado à receber por J)arlcs, se 
nssim não ajustou. » 

874 
Ao nrL. S!H : 

« ... (]twnlos o.~ crerlorcR, ou ·dcycdol'Cs. » 

S75 
A o nrl.. 8!)2 : 

« I~C, h:wcndo Yfll'ÍOS rleYNIOJ•e;:;, a ]Wrslneiio não ft'or diVÍ
siveJ, f'::tcl:t um srrú ol.ll'igwlo poln clividn. lodâ. » 

87Q 
Ao m·f.. 8!J3 : 

«SI' a phn'aliclarle rtn• dos •CJ'crlorcs, ])Odrr:t cada um dc;;l.üs 
exigi,· n clivirln intniJ'a. l\Tns ... » 

877 
Ao arl. 8!Jlj: 

«,.;:.ro um .~•í rios cJ'NloJ•es l'Cr.chcr n pJ~rslaçiio J)Ol' inteiro 
a r·~rl:t lllll (]Os oul.i'Os ns~!sl.it·:'t Q dil'roil.o do nxig·it•-Jiir ·c,nl di~ 
nllciL'O a p:nlü, que lllo ea1bu no lolnl. » 
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878 
Ao arL. 8fHí: 

«Se um dos crr)düi'I'S l'l'tnil.lit· a divida. a obrigacão não 
:f'i·cnd< (•xt.inela pai'U I:0/11 os rntLt·o,.;; rnas ''sl.~;s s•\ a podm·rw 
exigit•, lh·~t·rntl.ada a quula do et•~;dot· t'i'lniti,)!ILu. 

§ .'.!." l-'1J J•'n• du tlln ,.;,·, a culpn, l'il:al·:io t•xotii.'L'adns üs 
oul./'lls, t'<'spnndt•ndo s,·, <!S"'' Jll'las i"''·dns ,. d;unnos. » 

87!) 

Ao :u·L. 8!17: 
Put·ag·t·apllo unieo. H a solitlal'icdadt•, quando na mes.ma 

Ohl•ig·al)ll0
1 

I:OIIt:OI'I't'lll di\.'(•!'SUS •l'l't'dOI'<'S, .011 di'fet'SOS lJI!\'CdU!'IJS, 
cada um t:OIIl di1·eilu ou o!Jt·igado :'t di,·icla toda.» 

880 

« D.l SOT./Il.\1\llm.IDE ACTIVA» 

881 

Ao al'L. 000 : 
« Emquan Lo algum dos cl'NIOl'OS sol irlarios nfío demandar 

o clovedol' •enrnmn1n, a qtmltJU"'' tlelles pocl~:t·;', elle pagal'. :t> 

882 
Ao al'L 00:3: 

« Conn:I·Lenrlo-;H) a prr~l.ar:fío mn J)m•rJa;; e rlamnoR, sub
sisln a solidariPrlarlr. () rrn pi'OYr!ilo dr• Lodos os e.t•Niore~ cOt't'l!m 
os .im·oR dn mOI'a. » 

88:3 

Ao al'l.. !lO·I: 
« .. , ·I'I'SJ)OJHlm•;í. no:; onl.!'ns peln parl.r, CJUO lhes caiba. » 

. \. , ... , no" ~ O cl.• ". i1 •) 

88~ 

«DA SOT.JD,\111EDAJ)g PASSIVA'> 

885 

"O C!'Nior I em direi lo a exigir e rccr.>h()r de um ou alguns 
elos d~Yeclrt·c~, parcial, ou lolalmenlc, a divi·da eommum. '> 
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ssn 

« ..• senão até a coneurrcnc ia da quantia paga, ou l'c-
Jcvnda. :. 

887 

Ao nrt. !lOS: 
. « QnnlqneJ' cln.u;mla, condir;iío, ou obrigar;.fio · nddieional, 

esLipulndn Cili.J·e um dós devedOI'cs solidarias ... » 

888 

Ao ai' L. !lO!l: 
« Tmpossihilil.anrlo-se a pl·cstnçiio 'pm• enlpa de um dos dfl.

vN\OJ'I'R solic\ar·ios. subsiste pru·a todos o encargo de pagar o 
e(JuivalenLe; mas pelas perdas e danmos só responde o culpado.» 

889 

Ao rtl'L. ()lO: ' 

· « ... ; mas o eulpado responde nos· ouLJ•o;:; pela obrigar.ão 
acm·c·s-r.·.ida. » 

890 

~1\.o art. 01l : 
«A :wuiío 1wopo::;Ln a um rios dcv0clores soiid:wios pelo 

ercdol' não o inhihc de acr~ion:n· os oull'os. » 

801 

'Ao aJ•L. 012: 
« ... as p1~Rsones a onl.ro -eo-devedor, » 

892 
·Ao art .. !113: 

·«O creclm· pc\dc renunciar a solidariedade cm favor de um,· 
algnns, ou todos os devedores. · 

PaJ·ag1·apho unico. Se o c1•edor rxoncrar. da Rnlida·l'icrlarlo 
um ou mai.,; devr>rloJ·es. aos oui.J•os sô lhe l'irr~::tl'tÍ n dil'nil.o ele 
::weional', ahal.endo no drlbil.o a p:írl.c eOI'l'CRpondenl.e nos <lcve·
doJ•e;;. r·n.in. o]JI'ign~iio pemii.Liu. (A1·t.. 01!3.)» 

8!13 

~\io a1·L. (lJ.I : 
«O r.levedm· qnr s:üisfr7. a divida 1101' inteiro, Lmn diJ•eilo 

a exigi!' de ·~ndn. um dos r:o-devec\orcs a sua quol.n, clividindo-sc _., . 
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egunlmenLe pm· todo;; n do in;;olvonle, Rn o linu,·e,·. PI·rsnnwin
se egua(•s, uo dt'dlilo, a;; pal'l.,:;; c],, luuuH o,; en-del'l!dOI'eiL» 

Ao ai'L. 015: 
«No easo rle r·nl.,:io, ronLI·e os r-o-dcvedOl'I!R, pela parl.e que 

na ohrip;n,;.fio ine.umbia ao in;;oii'('IIli! (ar·L. Olt.), eonLPibLtil'iiO 
tambem os úXOIH'I'adn;; da sol ir.lal'icdade .pelo cr·i!dOI'. (:\l'lil:)'o 
9l:L)» 

895 

Ao ar I.. D 19: 
o 

«Quando se rsLipulaJ' a r~l:msuln penal pal'a o r·aso ele total 
inarlinl[)lemenLo da obJ•iga1:ão, esta converter-se-ú em alter
nativa a benel'icio do credor. » 

SfiG 

Ao nrt. 020 : 
« Qunndn sr esl.ipnlal' a elausnla ]1rnal pnNt o r'aso (],; môra, 

ou rm segu!'an\:a c•spN:ial de oul.l'a elau;;ula ddel'minada, tei'tt 
o ceNlO!' o arbill'io de exigir a ·S::tLisfaoão da pena eomminada, 
,iuntamrnt.e com o desempenho da obrigar:üo prineipal. » 

897 

Ao m•L. 021 : 
«O valor da r:ommina()ão imposta na clausula 11enal não 

pürlc exccdrr o da obl'igaçfio JWinc.ipal. » 

8\)8 

Ao ar L. 022: 
« Tncono {lr. pleno dil•oilo o dnvoclor na' clausula penal, 

·1] 11"-. "'][h fJOSC C filiO se VCll()a O j)I'aZO (a O H'Jg"al)aO, OU, Sr. O 11,10 l:l, ( OS(.U 

flUO se •ron;;LiLua cm móra. ~ 

809 

An ::tJ'i:. 021,: 
« Hrsolvirla n obJ·igaçfio, ·nfio I cndo rulpa o rlr.vNlOl'. ro

solvn-~o n elausula penal. » 

900 

Ao a1·t. 025: 
« Qunnrlo "'' rmmprir rm pari o a nllrigaolí.o, poderá o .11117. 

rNlnzii' pi·npnrr·ionalmenlo n prnn r::;l.ipnlnrln para o ca~o de 
mot·a, ou rle inadimplcmcni.Q », 
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901 

Sendo inclivisi\'fd n obt·igneão, lodos os devurloi'I'S c seus 
heniC'it·o~. •l'flilindo r•m falta um r.lolles, ÍIIWI'I'Ol'i'io 11:1 pena; 
mas r•;;La ,,·, ~e poclf'l'IÍ rlenuundal' inlegralmenle do eulpudo. 
Cada um do;; oui.J·os ,.;;c.í l'úSLH)lHie pela sua .quoln. 

PaJ•agl'Upho Ullii!O. :\n,; não eulpndos fiea J't•st.'l'\'ada n aer:ão 
J•c•gJ•t•;;,;iva L'ttllll'tl 1.1 que d1•U 1:ausa :ú appellac;ií•l da !Wltn. 

0 ·tlCYNinJ• lliín jlf.'HJC I'Xi-llliJ•-se tia peua, a Jli'l'l(•XIO .cJe SCI' 
oxens:;iva 

002 

003 

A o :u·l. !).~!) : 

«A obJ•igac;iío, nií.o ROJlrlo personalissimll., OP•'J':l, nss1m 
cnlt•n p:ll'Le;;, n:omo enLI'e os R1ms lierdeit·os ». 

!l04. 

Ao nrL !l30: 

« ..• J•r;sponclL'l'IÍ J10l' pc1·dns c rlnmnos, quando este não o 
CXL'Cll LU!'». 

!)Q(j 

'' Dl~ QUllM DEVE PAGAR» 

OOG 

Ao nrl. !131 : 
« QualqucJ' illllCi'CSR:Hlo na cxlincção da divir.ln ]"11ídc pa

gai-a, usnntlo. si n et·ednt• se oppu1.c1', dos meios conclueenlcs 
ú oxoneJ·ac:iío elo devedor. 

Pm·agTn.p·]Jo 1111ic:o. Igual rliJ•eilo 1':1111! no t.eJ•r:eiJ'n não in
teJ·rssndo, si o J'i1.er. ·~m nome e P.0'' eonla cln dovedo!'. » 

90i 

Ao art. 032: 
« ... tem direito a rrrmbolsar-Rr elo .que pngar: mns não 

se sub1·nga nos di !'ritos do IJl'Nior. 
PaJ·ri,:J•npho unieo. :-;i pngm· anlr;; de veneida a clivitln. st.Í 

tt:rú uireilt.l :w I'Ot'mlwbo no wneimcnlo. » 



· .1'\ESSÃO EM 2-1 DE nmmMonO PR 1!112 210 

!lOS 
Ao a1·L. ():33 : 
« Oppondn-se o rlenHIOI', I'Olll .iu~lo moti\·o, ao pagamento 

dn ~un divida pot' oui.J'<:m, ;;i rdl••, •Jt;in nl~:.;lanle, se el'l'ecluat•, 
n~n iH!J';'t ,, d<:YI'rinJ' nllJ·i~tHio a t'I'<'Jllllnl,.;al-o, ~inflo nl•í n im
Jllll'lnlll'in t'lll qnc llw IIJ'ii'O\'eil.e. » 

90() 

Ao nl'L n:H : 
«81'1 vnlr.J•it o pap;amrnl.o, qur• imporl:u· rm Lrnnsmis~fio de 

pt·opJ·if•rlacle, qnanrlo l'nilo po1· .quPJil pos~n nlieua!' o nh.ieelo, 
<'111 q\11! "'"" u:on;;i;;Liu. 

P;ll'a;:;J'ilpho unkn. Si. pOl'·<;Jil, ;;p tii"J' em pn::mnwnln eotBn 
fungiw•l, nitn ~~· podr•J'IÍ mai,.; t•Pr•lamaJ' do t:J'PdOI', que•, rle boa 
f<'•, a J'C<Wlll'tt, ,. r·nn,.;umiu, niJtdn qttt• o ""lvc•nl.t: Jtiin 1[\·,;~,;u o 
dit·eiln ele nlllr:i:-11-n. ~ 

910 

OH 
, Ao m·L. \1:-lr.i 
« ml.i rir:nclo, ou lnnlo qnnntn J•r:vet·lct• cm seu 1WO-

ve i Lo. » 
!)12 

Ao ar L. n:Hi: 
« •.• ainda provanrlo-so rlrpoi~ qnc nfío rrn r.J'fldOJ'. :~~ 

Ao nl'! .. fl37: 
« ..• ~i o rlcYflrioJ• nfío pl'OYnr qnr. cm hrnrl'it·io tlr:lle 

cff<'t:l.ivnmenl.e L"everlcu. » 

"\o ar L. fl38: 
« Con~iclnt·n-se aulorizaclo n· J'recbcr· o pagnmrnl.o o por

tnclm· ria qui-laçiio, excepto ~i a;. :eit•tmmslnncia,.; conlt'al'iat·em 
a j)t'P.SlllllP~·ÜO dahi I'CSltlt.anlc.l> 

!H5 

Ao nrt .. 030: 
«Si o r.Jnyrdm· pagm• nó r'.lwlor, npr.znt· de intimnrlo rln 

pc•nltot·a f't:itn ~ni>J·e o tHWlilo, 011 ela ill11HJg·nnr;fio a t:lln oppo~ln 
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)H>L' lf•J'et•.iJ·os. o pag·rnn(•nlo niin vitl•,n.t eonLt•a e;;t.r;;, CJtHJ pnde
l'fto cOII~lmn;.;·•-'L' u deYPrlot· a pa~:;at• de novo, i'kaudo-llw ... » 

!)!() 

«DO OB.TECTO DO PAGAJ\lEN'rO E SUA PROVA :1> 

917 
Ao ar L. !).'tQ: 

«.0 devedm·. que 1mga, tem direito (t cruitacão regulat• 
'CarL. \H I), P pl'tdc t·cl.r:r o pag·amenlo, emquanLo l•he não füe 
dada». 

018 
Ao art. o.u: 
«A quilat;;.üo designarú o valor e a especit~ da divida qui

tada, o nome do devedor, ou quem pm· e;;l.e pag;on, o lempo e 
logat· do pagarnrnt.o, eom a ::tssignatur(l do et·eclot·, ou do seu 
l'Cl)l'CSC!l fante. :1> 

019 . 

Ao art. !);. 2: 
« Rcem;ando o r:l'edol' a .qui Lar;.ão, ou u1ão a ·dando na do-

vida l'úrma (ar·!.. 0.11), püde o devedor citai-o para esse ·fim, e 
fidn·:í quitado pela s•mte111;a, que ~ontll!mnar o Jet·odor », 

020 
:Ao a H.. !H 3 : 
«Nos cl(:hito;;, r:n,ja quit.a()fio con;;ista na rlrwolncfí.o elo ti

tulo pcl'rlido, e;;le, pndt:•r·ú o· devedor exigit·, J•c1.cndo o pag·a
mento, tleelaraçii.o elo cmr.lor·, que inutilize o titulo sumido.:~-

92·1 
Ao a r L 0-i•.J:: 
«Quando O pagUll1C111f.O l't'tl' ·l:lll rqnof.as periorliflaS, a qui

tar;iio CJa lllt.ima e,;;f.ailclc•ec, al.t! prova COI reOJÜJ'al'iO, a j)l'C
SUI11p[iiiO de estnecm solvidas as anteriores.» 

022 
Ao al'l .. !llt5: 
< Sendo a qu it.açiio elo cnpilal sem reserva dos jn ros, estes 

vr·csum em-se pagos. » 



923 

Ao ar l. (J.í G : 
«A eulre.ga do Lilulo ao uuvetlor firma a pl'CSUlllLJ\iiiO da 

11aganwn Lo. 
~ J ." Fi·ear.t't, pot'l.Ílll, sew offeilo a quiLa1;iiu assim opurada, 

si o et·edor pt·ovat·, uenLro cru ses:>eula dias o uão pagameuLo. 
§ 2." Nfw se pertniLLe esla prova, .quando se der a quiLa\iÜO 

pot· csuriplura publica.» 

!Ao Ul'L, 9!t7: 
. « . . . lo;;urns diHurenles, eorrerá pot· t;onLa Lio credor a 
de::;pl~l\a a·eerc::;ci'du. » · 

Ao ar L. .\J.ítl: 
« . . . da espeeie, far-se-tí em rnoecla concnlc, uo · Jogar 

oudi! se a.iuslou cumprir-se a obrigação. 
§ 1." . . . cslipulat· que se effccLuc cm ecrla e clcLenni

nacla e5pecie de moeda, nacional ou estrangeira. 
~ 2." . • . prcvaleccr:'t a irnmeclialamente anleriot'. 
~ ·L" • . . póde oplal' por um dellcs; não se lmnmclo csLi-

pulado eambio :l'ixo. · 
§ ii." Si a colação vat·iuu no meslllo dia, Loruar-sc-ha pol~ 

base tt Jttt.idia do 111f.)l't:ado nesta da la.» 

U26 

Ao arl. fJ50 : 
«Si o pagam,!nlo se houver de fazer por medida, ou peso, 

enLender-se-ha, no silencio das parles, que acceilaram os do 
Jogar da cxectwão.» 

.927 

« DO LOGAI1. DO PAGAMEN'l'O :o> 

928 

Ao art. 951: 
· « Effectuar-se-ha o pagamento no domicilio do devedor, 

_.,alvo si as parles convencionarem divflrsamcnle, ou si o con
trario tlispur.ercm as .cirumnslanoias, a natureza da obrigação, 
ou a lei. · 

Paragrap!Jo unico. ,Designados val'ios togares, cabe ao 
credor cnlre ellcs a escolha.» 



AN NA!li:l LJO SJlN,\1.)0 

02!I 

Ao ar L. nu~: 

« ... ou em pre~lUf."ÜIJs relativas tt irnmovcl 1'ar-sc-l!a no 
Juc;m· onde csle ::;c udw ». 

030 

031 

I 

«Ar L. \JG:J. ::;ah·o d ispos il;ão e::;pl!eial d1!~le Cud igu c nfio 
tendo ,.;ido a,i 11slacla epoea para o paguweutu, u CL'cdot· lJÓcle 
(.)Xie·ii-u iuwwdialamcatc. » 

U32 

« SuppriuHt-se o paragt'a]iho unit.:u., 

U33 

,\o al'l. n::;.'t: 
« ,\::; ul,r.·.igac.ües IJOlldit.:iouae:; euln]H'Clll-sf) H<l Lia ta do ilu

pi''lllt'nlu na eoudi\:fío. incullll.lindu ao et'l!dur a prova de t.JUQ 
dl.'::il'-' ilull\·e sciencia u dcvudor. » 

03-1 

.\o tu· L. !lGi:i: 
« C:ollt:•'·ciido o pl·aw do a1·L. !l:J:3, nfín se podm·~í exigiJ:, 11eni 

pa:,.rar n .t]i\·ida anl.f's de \'Pueido. 
~ 1." .\·nl.1•s ddle, pot•,;m, lt•i'IÍ o devcdut' o at'lJill'iO de 

pagai', :-;i o pt·azo se c:-;taheleceu en: :;eu J'avor·. 
~ :!." ·.Po1· outro lado, ao ·el'f.'dOt' a::;:;istit•:i o dit·eilo elo 

CO].II'll I' ! 
T. Si f'Xt•culado O cJC\'L'dOI', ~e ·al.JI'il' COIJelli.'SO Cl'editoJ•iu. 
ll. Si os l.1cns, li)·poLiit'eaclos, f'mpeuhaclos, ou dados f'lri 

anLk-hi'''""· ·fOI'l!ln Jll!!llJOrados .,.m execuçfío por oui.J'O iCl'eclot·. 
JH. Si l'l!S~a1·em, ou ~e lornat·em iusul'l'kienlcs as g·:u·wn

lias do til'lJiln, fide.iussorias, ou reaes, e o devedor, ilüimado.: 
se nega1· a rcJ'oJ·çal-as. · · 

§ 3." :\'os casos· elo paJ·ag1·ap;IJO anlccedcnlc, si houver, no 
dcbilo, solidal'ictlade passiya (arl.s. 003 c DH>), não se repu-. 
tarú ,vencido quanto ao::; oulruti LlcvcuoL·es ~;olvculcs. » 



035 

«i>. I. ~lU I\;\ :i> ,; 

.• 

!l3G 

i-\o at·L. n;:;o: 
~~ ••• uu .Leiii!JU, lo0at• r! l'úrum coHveuclomu.la (al'L. LUGO).::>. 

()87 

Ar.1 a l'l.. ! 11)7 : 
« ... pi'P,/Ulzu:; a ·IJIII! a :;uit IIIUI'll rlr•t' eau~a ». (:\1'1.. LOGD.J' 
li:'lll'ill;l'll/.>IIO ll!llit!O. '::)i a JII'I'Slal.)fiO. pOI' ·l!llll::ill da IJIOl'a, ~C 

LOl'llal' inut.il ao e1·urlu1', u:;l.r• votlerü rJu,kilal-a, e rJxic;·ir a sa
lisl'tu;ão das IJI.H'da:; .c dawnos. . 

038 

Ao tu· L. !1i:iS: 
«O dc•vr:dol' ,_.111 IIIOJ'll 1'e,.;pu11de JHJla ÍIIIJ.H.I:;silJilidade da 

j)l'l'sLat;fiu, r•tnl.ir.JI'a ,_.~,;a _i·IIIJIIIssiLdlidar.irJ resull.e de easu J'ul'
l.uil.o, ou J'ot·r:a maio1·, :;i e:;Les uer:OI'I't!L'elll u1.11·aak u all'a:r.o; 
salvo :sr• JH'OVlll' isenr:fio du eulpa, r)ll qurJ o dtunnu ::;olll'evr~da, 
ainda quando a obt·igar;lio J'u:s:se uppurtuutunrJule de::iiJlll[>e
rtllada. » (AI' L. 1.. 050.) 

03!) 

"\o al'L. !15!l : 
«A llltll'll do ll!l'l!dOI' ~uhLI':tlir: " rl<'\'r•dol' isPulo dr.• riu lu ;i. 

I'espunsahilidadu pela eou:servtu;.iio da t:ousa, obt·iga o ct·edOL' 
a.r·~.~~al'l~iL' n~ despe1.as ~~rnpL'f'gnda:-~. en1 eunset·,·al-u, e sujeita-o 
a J'r•ee!Jr.:l-a j1cla sua nmb alt.a r•:;tiutat;iio. si o ·:;eu valut· u::;cit
ltu· l.llllt'rJ u Lempo ·do conl.l'tldo e o du pagamento.» 

!H. O 

"\o tu·L. !100 : 
«L ll'ot' pal'lr) do dr:vedur, o!'rt•t•et.:l'lldu r•slc a pt·e~l.al.)iíO, 

111:1i:; ;i illlJIUI'laneia du:; Jll'l.'juizo::> dr.:correiJle:s aLrj o dia da. 
o I'J'crla. » 

OH 
Ao al't. !lG.I : -«O inadimplemenlo da nl~t·i~:m~:io, posiLiva o liquida, no 

seu le1·mo ·eonsl.il.ue de plc•no dit.·eilo 1'111 IIIOI'a o devedol'. 
i'íiio lúlvrncln pl'llZO a,;,;ig-mH.ln, eoJnt:l.)a ell:. dt:::;dc t•. iulcl'~ 

pellu~iiu, nulif)ca~,;fw, ou prolc::;lo. :~-
• 
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1J42 

.\u al'l. !Jli:2: 
« i\'as obei;;t11;1ies negativas in·wt'l'C o deveclot· orn mora, 

clc~llo u dia cm tJue pralie::u' o ado, ele >iJUC ajustam abs
Lce-sc. » 

:Ao ar L. OG4 : 

« . . • ao devedor, nüo in<:onc cslc em mora.» 

«DO PAGA!vlE'l'<'l'O INDEVIDO» 

Ao arL. 9GG :· 
«Ao que voluntariarne:nte pagou o indevido incumbe a 

lil'ova de Lcl-o l'eiLo por erro.» 

!JitG 

Ao ar L. OG7: 
« ... indevido, applica-se o disposto neste codigo, arLigos. 

l:ílG tt !321. » 

Ao ar L. OG8 : 
« Aquclle, que, recebendo indevida·rnenle um immovel, o 

alhear, sertí obrigado a auxiliar o propricLario na recLifica1;ão 
do registro. fatmlLada pelo llrL. 86L » 

!JitS 

Ao art. !JGO : 
« .. ;perço rc.cebiclo; mas. se obrou de mti i' é, além do valor 

·do immovel, responderá por perdas e danmos. · 
.ParagrapliO tmico. Si o immovel se alhcou por LiLulo gra

,tuiLo, ou si. al'hcando-se por ULulo oneroso, obrou de má fé o 
terceiro adquirente 1eaJw· ao ,que vagou por erro o dir.eiLo de 
rcivindlca«;;.ão. » · 

Ao ar L fJ70: 
« Fiea isento de rcsLiLuir pagamento indevido ... ; mas o 

que pagou, rlj~põc de a.cção regreí;lsiva contra o vercladciro de
vedor c- seu 'fiador.~ 



ISE,SSÃO Ei.( .2-í DE DEZEl\!f.lHO Dl~ i IJ 12 

950 
Ao al'L. 073 : 
« Cun~idcra-se JIUganwnto, c exLing'lte n obri:;ncãu o depo.~ 

s(to j udieinl lla cou~a clcvilla, nos casos c 1'6rmns !cg·aes. » 
~- ... 

951 
·.<o ar·t <)~' • 1.1. ··l·l. 

« rr. Si o el'edor .uuo l'L•r, nem mandar receber a cousa Hei 
lugar . .. 

li L Si u et·•·duJ' l't)J· t.lescon•lteddu, eslivet· deeluruuu ttu
~·~ult•, t.•u l't!~idi L' •·m lo;;·al' im:el'tu, ou de actJt.:.s::;u vcrigo::;o ou 
diJ'J'ieil. 

VI. Si liouvül' conem·8o lln J)l'ct'el'eLLtJia alJcrlo eonLt·u o 
credoL·, ou si c•stc :l\'•r i1neapa7. ele receber o pagamento.» 

952 
Ao al't. 07G: 

«!\"os :caso~ do arL. !l7t:l·, n~. r, H e UI citar-se-ha o IC!'Ctlor•, 
para vir, ou. mandar J•eceber, e no elo mesmo artigo, .n. IV, para 
pt·ov:u· o seu direito. 

953 
Ao al't. 077 : . 
«O depusiLo rcqÜCl'úl'-Se-·IJa uo lo:;al' do pagnmpnlo, ce:;

::mndo, tanto que se ei'l'celue, para o deposilante. ~ 

954 
Ao arl. 070 : 
« 0 I I 

eonsinlu, 
dores ». 

o devedor .i<i não podcrti levanlal-o, emhol'a o crcdo1• 
sinão de aecôrclo com os ouLros clevt!dores c l'ia-

955 
~\..o art. 980 : 
« . . • fi~.:m1do para lo:;o desobt·igndo::; O$ co-clcYcclores · ·c 

l'indores; ~1ue lllÜO nnnuiram ». 

956 
Ao urt. 083 : 
« quando julgado procedente ..• » . 

Ao art. 985 : 
9--. 

fi/ 

• 

«Si a divida .se vencer, pendendo litlgio entre credores, 
que se pJ•etenclum mutuamente excluir ... » 

1i Vol. IX 



• 
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958 
Ao art. 987: 
« I. . .. , e expross<l;mcntc 1 h o. íransi'orc todos os seus di

rei Los. 
II. Quando ter~elru pessoa emprestar ao devedor a ,qu:;.ntia 

precisa para solver a divida, sob a 'lJOndicão expressa de ficar 
o mutuante subrog&do nos direitos do erector satisfeito.» 

959 
Ao art. 988: 
«Na llypothese do artigo antecedet~Le, n. I, vigorará o dis

posto •quanto á concessão de creditas.» (Arls. 1. 055 a 1. 079.) 

950 
Ao ar L. 989 : 
«A subrogaoão transfere ao novo cL·edol' todos . . . e ga

rantias do primitivo, cm. rclaoão ,;.i divida, contra o devedor 
· principal e os .fiadores. » 

!)6J 

Ao art. 991: 
«O credor originaria, .só em parle reembolsado, terá prc

ferencia ao -subrogado, na cobrança da aivida restante, si os 
bens elo devedor não cllCgarcm, para sal(jar i.nteiramente o 
que a um e outro dever. 

062 
Ao art. 992 ; 
«A pessoa obrigada, por val'io:; debilos .Ua mesma na!,u

r.eza, a um só credor,, tem o direito do indica1: a qual delles 
offerece pagamento, s1 todos forem ·líquidos e vencidos.» 

963 

Ao art. 993: -
... contra a imputaoão feila pelo 11Wedor, salvo provando 

haver elle commeLLido violencia, ou dolo». . · 

iAo art. !J9 1t : 

.«Devendo-se principal· c .iuros, nestes, se forem vencidos, 
se impuLar:í primeiro o pagamento, salvo si o contrario se 
estipulou, ou si o credor voluntariamente der primeiro qui-
tacão do capital.» · 
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OGG 

Ao art. 995: 

«:Si o •devedor não Jizcl' u declar·a~\ÜO do arL. 002, c a qui
ta,;ü.o JCJJ: omissa ·quanto ú imputal.)ão, .esta se J'at'Ú nas divida~, 
que J)l' illlu i r o se ve1wtn·em, e licJ uidarem. 

Pat·agrapho uni·IJO. Si as clivi.das forem todas liquidas e 
todas vencidas a um tempo, iornput.a!'-sc-ha o pagamento na 
mais onerosa.» 

!lGG 

« II)A DAÇÃO BM PAGAMBN'J'{) » 

Oü7 

Ao ar L. 096: 

«Em vez da presLa1}ão e1n diulwiro, que::,HJ JIJe devia, púde 
o ·credor, •querendo, r·ecebet· outra •wusa em JJagamento. » 

OGS 
Ao art. 908: 
«IS i fôr titulo de !Credito a cousa Llada em pagamen Lo, a 

transferencia importará em· cessão.» 

06!) 

Ao art. 990: 
«Si o credor Jôr· cvicLo da cousa rccclJi.da cm lJU"awento . o ' 

rcstahelcm.cr-sc-ha obriga~~ão · primitiva, .ficando sem effeiLo a. 
quiLacão dada. » 

970 .. 
:Ao ar L. 1 . o.oo : 
«I. Quando o devedor •conLrabe com o credor nova di

viela, para extinguir e substituir a anterior. 
II. Quando novo devedor succede ao antigo, i'icanclo ... 
III. Quando o antigo se substitue por outro ·credor, olJt·i

ganclo-se para com este e •rilcando quiLo ·IJbm aquelle o de
vedor. » 

071 

Ao ar L. J . 002_: 

« ,\ •llo\'a(:.fi.o pur :;ub~LiLui~;.ão elo ·devedor (arL. 1. 000, nu
wur·o II), vóclc operar-se som acquiescencia sua.» 



""6 ,.. 

Oi2 
Ao art. :1 . 003: 
«Si o novo uoveLlOL' fUt· insol\'eule, não iem o ct•ec.1ot' que 

o at:ceitou, ac1;ão l'L'o'L'cssiva conlm o vrilncil'o, sul\io si' este 
oJJ leve pot· mú 1'1.! a subslituicão. » 

073 

Ao t\l'l. 1. OOü: · 
. « ... t)Ue eontruhit• a uova obri:;·aúão sulJsi::;lem as vrel'e

l'cncia,; e gal'anlias do :t;L·edilo novado. 
·l'aL'ttl:H'ap'ho unico. <Os oull'o~ dcycllot·cs solhlal'iu;; l'kam 

lJOl' CS>lll l'aeto L'XOllel'UdOS », 

!AO ar L. :l • 007 f 
«Importa cxoncra!;1io do fiador a noVavão i'.c.l!à ~Qlll ~ót( -

eonsCILJSO com o devedor principal.» 

\)75 

· ~-\o ar·t. 1.008: 
, « Nuo se 'pod~m '~::\li~lai~ :i~Ol' J.ioyação obl'lg;içQóS. 'J,lul!u~ :btl 

c:XLmctas. » 

076 
Ao al'L. L 010: 
«Si cluas pes:;oa;;. . . as duas obrigaoõcs cxLinguq.e.1·s6, aLé 

ontl.e se compensarem. » 

.977 
Ao art. :1. 011 : · 
«A eompensa~;.ão efl'e:dua-f:Hl entre Lliviuas Hquitlus, venci-

das c de -cousas ftmgi'\,•eis. » · · · · · · · · · · ·· · · ... ·· 

078 
Ao art. :1.012: 
« •.• não se comvensat·ão, vel'ificando-sé que tlil'Ici·cm nt\ 

qualidade, quando espcci1'icacla 1110 ~ontracto ». · 

97!) 

~\iJ m·t. 1.013: 
« 1 1 • · das obrigacões o ·credor da ouLra ~. 
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980 
:\o nrt. 1. OHi: 
;: H. Si tlllHl se originar de commoclnto, deposito, ou ali~ 

mcn tos. 
ITT. Si uma fi)L' de cousu não snsceptivcl d.c pcnhol'a. » 

981 
J\o nt·t. ·1 • 0.1 s : 
« ... de ·compensar:ão, exCC'l)i.O no;:; caso;:; rle encontro entre 

n ndrninisi.J'n(;ão c o rlcYNlo1·, nulori~ado;; nus leis .e J'l•gula
nwnto;:; da ·Fa;.:encla ~. 

982 
c\0 art. 1.019: 

· «Não haverú compensncão, quando credor c dev~dor por 
mutuo aeefordo a exclui rem.» 

983 
'Ao al'L. 11020 : 
« Obrigrundo-sc por Un•.ef\iro uma pessoa, não :1)6dc. ·com~ 

p.:~nsnr es,:;a cl i vida 1com a· qne o credor ·clclle ·lhe dever.» · 

. 981 
Ao art. 1 . 022 : 
«não püde opptn· no ce;:;sionario a icompcnBar,ão, 1que nnles 

da cc•$são t.et·in podido opp1\r no cedente. Si, pOT'ém, n f\CS
são . .. » 

985 
G\o art. 1 • 023 : 
«Si as dividas não são t)ng·avcis no mesmo Jogar, \)Oderão 

CO!l1\)Cnsar-fie. ahalcnrlo-M' o valor elas rlespe?.as ncccssnrias 
tí opera(;ão. 

98G 
Ao· a1·t. 1. 02·í: 
« compensaveis, serão · observadas. no compensnl-nR, n;; 

J'r.gJ•as r.stnhclecida::; quanlo ·:í impuln(:.iio de pagamentos. (Ar
!·igoH 002 n 005.) » 

9Si 
Ao art. -1.025: 

. « Nü.o se aclmilte a compensacão em JWC.iuizo do diJ•eil.o;; 
dr, 1orccirns. O deyec!Ol', que se torne crorlor ..• fl compensnçfln, 
<]Q •CfUO conL~'I:t- o proln'io ~c~·ccto~· clisporin, ~ 
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988 
Ao art. 1 . 026 : 

«E' licilo aos interessa(Jos prevenirem, ou terminarem, o 
JiLig·io mediante concessões l'nutuas. » 

989 
Ao art. 1 . 027 : 
« Nulla ü a transacoão, uma ele eu.ias clausulas :fOr nulla . 
.PamgL·aplio · unico. Quwndo a Lran~acoão envolvet· varias· 

direitos eont.roversos, e não pt·evalecer quamto a um, prevalc
';eJ·ú, ·com tudo, a respeito dos outros.» 

990 
Ao art. 1. 029 : 
« Si a LransaCt\ão recahil.· sobre direitos contestados em 

.iu iw, Jar-sc-h a: 
H. Por iu~Lt·unwuLu publico, uas olJri;;ar;õcs 'cm que a lei 

o uxige, ou patüculm·, nas cm •que clla o admiLLe. » 

991 
Ao ar L. :1.. 030: 
«Não havendo ainda liLigio, a Lt·ansacr;fio rcalizar-se-.ba 

poe aquellc, elos moelas idicaclos no art.igo antecedente, n. II, 
que' ·no ea:SO couber. » 

992 
Ao ar L. 1. 03·1 : 
« ... o el'feiLo de cousa julgada, e sú se resci1nde por dolo, 

vio!cneia, ou erro esse1wial r]utmLo ú. pessoa ou cousa contro
versa. » 

Ao ar L. 1 . 032: 
« ... intervierem, ainda .que diga respeito <i 'cousa indivi

sivel. 
~ J ." Si >I O r concluída ... 
§ 2." Si ent1·e um dos credores solidarias ... 
~ 3." Si entre um dos devedores solidarias e seu !Credor, 

extingu'~ a divida cm relação aos credores l>, 

991, 
Ao ar L I . 033: . 
« . . . pela lransacoão; mas ao evicto cabe o direito de re

clamar perdas e damnos. 
PaTagrapho unico. . .. ou iransfcricla, a Lransaoeçiio ,J;cila. 

não o inhibirá de exercel-o :o>. 

-

i 
i 

/: 
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991) 
Ao al'L. 1. 03~: 
« . \ Lt•:tnciacc;i'io coucernenLc a obrigações resu!Lr.ntcs do 

r:r·lklo n;1o pcl'irno a aec:;ilo penal ela justiça publica.» 

996 
Ao ar L. 1. • 035 : 
«E' admissivel, na Lransa·cçi'io, a pena convencional.» . 

997 

Ao ar L. 1.. 036: 
«Só quanto a dir"eif.os patrimoniacs de caracler privado se 

pol'rn i.Lte a transaecão. » 

998 
Ao ar L. 1. 037: 
« Nulla é a Lransae11i'io a respeito de litígio decidido por 

scnl.enr;a que passou crri ,iulgaclo, si .rJella não tinha scienci11. 
algum dos Lnllnsactores, ou si por t.i.tulo ulteriormente desco
borLo, se apurar .que a nenhum dellcs assistia direito ao obje
c;l.o, sobre que transigiram.» 

999 
Ao art. 1 . 038: 
«As pessoas capar.es de contraetar poderão, em quaiquer 

Lcmpo, louvar-se, mediante compromisso escripto, em. arbi
tras, que lhes resolvam as pcndeneias .iudieiaes ou extra,iudi-
ciaes. » · · 

i.OOO 
Ao art. i. 039 : 
« O primeiro p6de celebrar-se por !.ermo nos autos, per

ante o Juizo ou tribunal, por onde correr a demanda; o se
gundo por ~ristrumento. » 

1.001 
Ao art. 1. O~ O: 
«O compromissJ, além do objecto do litígio a elle sub-· 

mettido, exarará. os nomes. sobrenomes e domicílios dos ar
bitras, bem como os elos substitutos nomeados para os supprir 
no caso de falta ou impedimento.» · 
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1.002 
Ao art. :1 . O!t I : 
« O ·cornprom isso podorií lambem dct::larar: 
liT. A pena, a que, T•:u·a eom a outra parte, j'iquc obrigncln 

a,qurdla qun J'eeOI'I'<'l' .tJa d<'eisão, 11ão ob~lanlfl a olammln « :'<i~1n 
r•,eu1·so. » Não nxeN!or:í nsla pena o tm·~o rlo. valo1: do pleHo. 

lV .... por equidade, -r,·,,.a das rog,·a:;; e .l't'>i'.JJllls· rln dil'roil.n. 
V. A :wtol·idaclo, a t!llns dada, pal'il. nnmr•aJ·r•1n t••r·t,r•iJ'O 

:HhiiJ·o, •easo tlivil':iam, si as [1ill'lns o nãn •nomearr•m, » 

·1, 003 
Ao :nl.. ·.1.012: 
«Os a!'l:lili'OS silo jnix••s do J'aelo e ·dircil:o, :ufio ::;endo .~11-

,ioilo o St:!ll .iulga·rncnt.n :'t ail,;mla, nu rt~cm·so, •·:xeeplo si o eon-
1.J·:wio eom·cnf•,innm·em as parLes.» 

:1,00~ 

:Ao ·ar L. :l . O 13 :: 
« Si as parLes n fícr ti vm·rJm nomeado o Lere c iJ'Õ arb i LI' O, 

nem lhe aut.orizrtdn a nomt:a•;.iio pelos outrog (n.1·t. 1. 0-11, lili
mero V), a -clivcJ·gnneia eul.t·e os tlous nonwndos reseincl.it·:'t ·o 
t~0111]ll'OJ11ÍSSO. » 

1.005 
Ao nt·L LOH: 
«·Pó do ser ar Litro, iniío lh'o vedando n lei, quem .quer rruc 

tcnhn a confiança das partes. 

1.006 
:\o art. 1. 015 :· 
« ·Inst.Huido, judicial ou exLra,iuclicialmenlc o .11117.0 aPbi-

1.1'al, nclle corrcr:í. o pleito os seus !.ermos, scg·undo o c~l.a]lclc
cido nas leis (]O prn:cesso. » 

1007 
c\o at'L. ·l.OHi: 
«A sentença arl>iLI.·n.l ~·í sl} exueuLaní, •.lnpoi;; dfl homolo

gadn, :;alvo si l'ôr ·pro1'eridrt ]101.' .iui;r, ele JWimcira on .:;r,gundfl; 
Jn;;f.arwia, r:omo m·bitr·o nonwadn pel_ns parl.i\s, » 

1.008 
Ao nt'L. ·1 . 0.\'7 : 
~~: ••• c pena IConvencionnl. contra ·a pal'tc insubmissa tcl'~i 

·est~ O dil'CitO ·C]C l'eCOrl'Cl' !)(ll.'n o tl'il)tmal ~upcrior, quel' UQ 
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caso de nullidade ou exLitw~;iio do compromi~so. qunl' no de• LüP 
o at·l.liL.t·o ultt·atm,;stHln n~ ,;eus poderes . 

. JlaJ·ag·t·twlio unien .... da pena, ou vrcslaciio de l'ian':·n 
idonea ao sell [lagntnlmlo. :.> 

1.000 
Ao ar[.. L.()!!!): 

" ••• SIJ applieat·t't, quanlo possi\'cl, o cli;;posLo nc .• :r·r·.n rln 
1.1'!\llStle\:·iiO o ( At·t;;. l. O~·li-l. 0:27.) • ~ 

J. 010 

Ao al{. l .'050: 
« ... desde que tna mesma pes,;oa se confnndnm as qnali

clarlos dn crcrlol' e clrseclor ». 

1. ou 
Ao ru·L. L05:l: 
«A eonfu;;iío .p.-•dü vnrHicnr-sc a l'cspcifo rlc i•)dn rt rli

virJrt, ou s<'• cln pat'ie deli a.» 

·L. O lZ 

Ao ad. l . 052 : 
«A confusão operada na roe;;soa do .erorlrll' ou devMlor so

Jidnr-io s(l exLing·ue a obrigacão aL•'• n. .,:onetn·J·f~ncia da r,•;;pn
cf.iva parLe no rwedito, ou nn. dividn. subsistindo rrllnnl.o ao 
mais n sol idnriccladc. :.> 

1. 013 

Aoal'L. 1. 05:3: 
«Cessando a cÓnfusão. para logo se restrrbolcco, com Loclos 

os seus aceessorios; a obl'igaçfí.o anterior.» . 

1.0111 
o 

L<\o art. 1. 05G: 
A 1·em issão eoneed i da a um do~ ,r.,odrweclorr.s cxf.i ngu c 

a divida na part.c a ello eorre;;pondent.e; de modo ·flUO, ainda 
resc!rvanclo o et·cdm· a solidm:idadfl contJ•a -o;; onL!'OR, jà· lhfl3 
11iio p!Sde col11'al· n deh ito sem dechlCI;iío dn. pru·l.n ronwl.l.ida. » 

L O 15 

Ao ar L ·J • 058: 
«Nos coni.J•aclos unilatcracs respondo por ;:;imJ)Ies culpa 

o conLrahento, a quem o eontrncl.o aproveite, e só por dolo, 
1\(Juelle a quem niío fnvorcca. » 

.« Suppl'inw-~o o parngrapho 1.m,it;lo, :~> 
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:1..0:1.6 
Ao art. :1. • 059 : 
« .Paragrap'ho uni•co. O caso fortuito, ou de forca maior, 

consiste no facto ineluetavel, !CUjos effeitos seja impossível 
remeriar, ou prevenir. » 

1.0:1.7 
c'\.0 art. 1 . 060 : 
« Salvo as excep(}ões previstas neste eodigo de modo ex

presso, as perdas e damnos devidos ao credor, abrangem, além 
do que elle effectiv'amente perdeu, o que razoavelmente deixou 
de lucrar. 

l)aragrapho unico. ü devedor, porém, que não pagou no 
tempo e fórma devidos, só responde pelos lucros, ,que foram 
ou podiam ser previstos na data da obrigação. » 

1.018 
A art. 1 . 06:1. : 
« .... as perdas e damnos só incluem os preJmzos effe

cLivos e o lucros ,c.essantes ·por effeito dellas, directo e iro
mediato.) 

1.019 
Ao art. 1 . 063 : 
« ... quando lll.ão convencionada :(art. 1.262):.. 

1.020 
Ao art. 1 . 06.4: 
« Serão tambem de seis por cento ao anno os juros de

vidos por d'orça de lei, ou quando as partes os ·convencionarem 
sem taxa estipulada. » . . 

:1.. 02:1. 
Ao art. 1.065: 
«Ainda .que se não allegue prejuízo, é obrigado o devedor 

aos juros ·da mora, que se contarão assim ás dividas . em di
nheiro, ·Com as prestações de outra natureza, desde .que lhes 
esteja fixado o valor pecuniario por sentença judicial, arbi
tramento, ou accôrdo entre as partes.>. 

:1..022 

«DA CESSÃO DE CREDITO» 

1.023 
· Ao art. :1. • 066 : 
< • • • a lei, ou a convenção com o devedor:». 
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1.024 
Ao art. 1'; 067 : 
« ~alvo clispos ioão em ,contrario, na cessão de um cre

d ilo se abrangem todos os seus accessorios. » 

1.025 
Ao art. 1 . 068 : 
«Não vale cm relaoão a terceiros a transmissão ele um 

crr!f!ito si se não celebrar mediante instrumento publico, ou 
o in,;lt·unwnLo pat·Licular tnão 1·evestir as solemnidacles elo 
ar L. HO. (Art. 1. 069.) » 

1.026 
Ao a!'t. 1. 069: 

«A disposioão do artigo ant.ececlente, parte primeira, não 
se applica •i transl'erencia ele creditos, o'perada po1· lei ou ·.sen
l.etu;a. » 

1.027 
Ao art. 1. 070: 

«A cessão de •Credito não vale em relação ao devedor 
sLnão quando a este notificada; mas por notificado se tem o 
devedor, .que, em escripto publico ou particular, se declarou 
sciente ela ces.são feita.» 

1.028 
Ao art. :1.071: 

« Occorrenclo varias cessões do m·esmo 'credito, prevalece 
a que se completar com a tradioão do titu-lo . do creclilo ce
dido.» 

1.029 
Ao art. 1.072: 

« ... ao cessionario, que lhe apresenta, com o titulo da 
cessão, o da obrigação cedida.» 

1.030 
Ao art. 1.074: 

«Na cessão por titulo oneroso o cedente, ainda que se 
não responsabilize, fica responsavel ao cessionario pela exis
tencia do credito ao tempo em ·que lh'o ·cedeu. A mesma ... :r> 

:1.031 
Ao art. 1.076: 

« O cedente, responsavel ao cessionario pela solvencia do 
devedor, não .responde por mais do que daquelle recebeu, com 



•··, 

:ANNAES DO. SENADO 

os ro;;p,:ctivos juros: mas tem de resareir-lhe as desi)ozas da 
ee.;;sfío e as que o cessional'io houver feito com a cobraw:n. ~ 

• 
1 .. 032 

~\o art. 1 .• 077 :· 
«Quando n f.ransl'cr·cneia dn er.·cr.lito so Ol1Cl'ft por for·on. 

dn !ui, o ln·er.lot· or·ig·inario não re;;pomJ,: pela realidade da 
ri i \'ida, lli~m poJa solvencia do devedor.» 

1,033 
Ao arf;. :l,078:· 

« ... da penh01·a; mas o cJeyecJor, c;ue o 11ngal', nfío tendo 
noti.l'ieat;iío clolla, Ji-c.a exonerado, sulJstituinclo súmcnte eontl'a 
o cpor.Jol.' os cliveitos de tet•ceiro. » · 

:1.. 03·i 

· « DOS CONTnACTOS » 

3.035 
Ao nl't.. :L 080: 

« •.. ·pódo ser lncitn, .r).uanclo · a lei niío exigir ,que seja 
.exprossa. » 

·1 , .ODG 
"\o nrt. LOS!: 

« Elimhw,..s.e. » 

:1.037 
~o ar! .. 1.082: 

«A proposta. do contracto obriga o iwo(1onenl.e, so o con
trario nfLO J•o;;uJtar dos lernios della, ela nalurc:r.a elo negoeio, 
011 elas cir·cumstnncias do caso.» 

1.038 
~'-..o art. 1. 083 :· 

« Elimine-Re ·a segunda parte elo n. I.» 
JT. Se, :feita som ppa:r.o n.'•J)rssoa auson te, houvm• decor.,. ,. 

rirlo tempo hnstnnl.e I111J'n chegal', c nfío · cllegon, n l'espo.~la 
no conhecimento do proponenlr. · -

IIT. Se, J'eitn com p1•nzo a pesson nt1Sente1 ruiío se hotlYN' 
r.lcntro llOJlo .. cxp,cqiclp fi. ~·eapostn, ~- . · 



·L O:J!J 

:Ao arL. 1.08·1:' . 
«Se t~ am:ollavão, po1• uii·t:uuJ~lallt:ia iiiJJ.II'I:\·i~la .. i'lll'i;al.' 

lan1c ao conhcuiuwnlu du 'lll'OputtetllL', c~l': eoJJJJIIUIIll'Ul-u-lltl 
iumwdiulamcnlc au acecilanlc ... » 

Ao at·l. 1. 085: . 
« F act:cila,.·.ão ú'õra do ·ll!'ttzo com conLlil'u~.:s 1. . ' .. ' 

uu tuodil'imwõcs, impo~·turú novtt proposta;~ 
1'eSLL'ÍCI_;ÕeS1 

i. OU 
Ao art. 1.•08ü: 

«Se o n~.:gocio· fDr daquelles, ca1 que nãu ::;u costuma a 
acccilação ':xvressa1 ou o ·proponente a li\'er tlistJcJLsadu re
vultw-sc-lla con~.;lmdo o co.n,Lrudo, não dw1:ramlo a Lumvu a 
l'OCUSlt. » 

1 .• 0.1.2 

Ao ar L.: 1. 087 :· 
« Cou.sidera-sc inc'xislcnle a act:eilavãu, se ante~ dclla ou 

com clla chegar ao proponent~.: a l'Clrul.llavãu do accuiluulc. » 

1.0.1.3 
Ao urL. 1. 088 : 

«Consideram-se feitos os ·contractos por cori·est)ondencia 
·epistolar, ou telegraphica, desde que se CX11Ci,;a a acccila,;üo, 
cxc.epto :. 

nr. Se .ella não •chegar. lio 1)1·azo convcuuiuuaLlo. » 

:1..04.4 

:Ao ar L. :L. 080 :· . . : . . 
« Jlep_utar-sc,.ha cel.ebrndo. · •• » 

I. 0<1.5 

Ao ar L. 1. 090: 
«Quando o instrumento !mblico fur ·exigido como vro,·a 

·~.lo contracto, qualquer das parles pôde arrepender-se, an [PS 
de o assignal', ,resarcimlo (t outra· as perdas e dum nos resu 1-
tantes do arrependimento, sem prejuizo do eslatuido nos ar-
tigos L 007 a ·J .• OO!'l. ~ · 
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:1. 046· 
:A.o art. 1.092: 

«Os contractos heneficos interpretar·-sc-hão estridu
mente. » 

1.047 
Ao art. 1. 093: 

«A impossibilidade da prestação não invalida o contracto, 
sendo relativa, ou cessando antes de .realizada a condição.:;.· 

• 

1.048 
:A.o art. 1. 094: 

«Nos contractos bilateraes nenhum dos conLrahentes, 
antes de 'cumprida a sua obrigacão, póde exigir o implep1enLo 
da do outro. · 

. § 1.• Se, depois de celebrado o contracto, sobrevier· ao 
patrimonio de um dos contrahentes diminuição, capaz de pre
judicar, ou pôr em risco a prestação, a que se obrigou, aquellc 
a <I'llem incumbir prestacão anterior a essa. podel-a-ha reter, 
até que o outro satisfaça a sua, ou a gara;nta. -

§ 2.• A parte lesada pelo inadimplemento póde re
querer ... » 

j .049 
!Ao art. 1. 095: 

«O distracto faz-se pela mesma fórum que o contracto: 
IM'as a qui tacão .vale, qualquer que seja a sua i'órma. » 

1,,050 
:Ao art. i. 096: 

«O ·s1gnal, ou arrhas, dado por um dos conLrahenLes, 
firma a presumpção de accõrdo final, e torna obrlgatorio o 
contracto. » · 

1.051 
:Ao art. 1. 097 : 

«Podem, porém, as partes estipular o direito de se ar
repender, não obstante as arrhas dadas. Em caso tal, se o 
arrependido fôr o que as deu, perdel-as-ha cm proveito do 
outro; se o gue as recebeu, restitu.il-as-ha em dobr·o. » 

1.052 

:Ao art. 1. 098 : 
«Salvo estipulação diversO>, as arrims cm dini1eiro consi

deram-se principio de paga. Não o sendo, restituir-se-hão, 
,q'llando o contracto se celebrar, ou desfazer.» 
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i.053 
:A:o art. i. 099 : 

«Se o que deu arrhas, der causa a se impossibilitaL· a 
prestação, ou a se resci;ndir o contracto, perclol-as-lw eru !Jeno-
ficio do outro. > • 

1.054 
:A.o art. 1.100: 

« Paragrapho unico. Ao terceiro, em favor de quem se es
tipulou a obrigação, tambem é permittido cxigil-a, ficando, 
todavia, ·suj eilo ás condioões e normas do contracto, se a ellc · 
annui11, e o estipulante o não innovar nos termos do art. 1.102. » 

1.055 
Aoart.1.101: 

«Se ao terceiro, em favor de quem SÇl fez o contracto, s·~ 
deixar o direito de 1·eclamar-lhe a execuoão não ... » 

1.056 
:A:o art. 1.102: 

«O estipulante póde reservar,..se o direito de substituir o 
terceiro designado no contracto, independentemente da sua 
annuencia e da do outro contrahente. (Art. 1.100, paragrapho 
unico.) > ~ 

1.057 
!Ao art. 1.103: 

«O adquirente por contracto commulativo póde enjeitar a 
cousa recebi.da, tendo vicias ou defeitos encobertos, que a tor
nem impropria ao seu destino, ou lhe desfalquem o valor. 
(Art. 182, § 2• e § 5•, n. IV.) .r: 
· Paragrapho unico. Applica-se o aisposto tlleste artigo ás 
doações com encargo.» 

1.058 '· 

Ao art. 1.10·1.: 
«Salvo clausula expressa no contracto, a ignorancia de 

taes vícios pelo alienante não ·o exime o:i responsabilidade. 
(Art. 1.105.) 

i.059 
:CArt. 1.105.)» 

«Se o alienante conhecia o vicio, ou o del'cilo, restituirá o 
que recebeu ... ; se o não conheciw, tão só mente restituirá o 
. valor recebido, mais as despezas do contracto. » 



... ' 

1'.060. 

Ao ar L. -1 • 100 :· 
. « ... ainda que n cousa pereça cm poclol' do ai ienntn Pio, sê 

pCI'NlCl' por vicio oceulto, já.oxistenlc ao tempo da lt·udif.)fio. ~ 

1.061 

~\o arl.. 1.'107 :· 
«Em vez tle ro.ieilnt· a cousa, roclhibindu u eunLr;wLo 

(al'L. J. l0:3), póde o adquirente redurnur abatimento no pt·cr;o. 
(Ar L. 18:!, § 2" e § 5", n. V. ) :P · 

1.062 
Ao at·L. J .108: 

«Se a i.:Ousa Joi vendida em hasta publica, IJão cube a ac(.IÜO 
l'eclllibiloria, nem a de pedir abatimento no prel)o. :P 

:1.063 
Ao arL. 1.109:· 

« .•. ou uso, scr:í obrigado o alieuantc a resgual'Chtl' o ad
quirente dos riscos da cvicção, Locla ve:r. que se não Lenha cx
duido expressamente esla responsabilidade.» 

L06á 

Ao art. 1.110: 
«Não obslimte a rclausula que exeluit· a garanLia couLI:a a 

eviccão (art. L ·109), se esta se det', tem Llircito o cviclo u re
cobrar o preco, que pagou pela cousa cvicla, se não soube elo 
risco da evicvão, ou, dcllc informado, o não as:sumiu. » 

:1..065 
Ao art. 1.111 :· 

«Salvo estipulação em contrario, tem direito o cviclo, 
alt!ln da restituioão integral do preço, ou elas quantias, que 
pagou.» · 

i. OGG 

« SubsLituam-.sc os arts. 1 .lJ2 c J. H3· pelo seguinte: 
Arl. Si a cousa cvicta tiver so.l'Jrido cleterioraoãó, 

responclcr:.í. ao evictor por esta o alienante ou o evicto que lhe 
houYer dado causa, ou· um e outro 1)ela parte que lhe nclla 
couber. » __ , 
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1.0G7 
Aos artõ .- 1.114 e 1.115: 

«Substituam-se por este: As JJeml'eitorias JJet:essarias c 
as uteis serão indemnizadas .pelo eviclot· ao alienante ou ao 
evic.to, que as hoüver executado. :1> 

1.068 

Artigo additivo..:.... «Se a cousa evicta tivet· ·o seu valor 
consideravelmente augme.ntado, em . ~.:onsequencia do bemi'ei
tol'ias introduzidas pelo evicto ou pelo alienante o não convier 
ao evictor indemnizar a importancia desse accreS'cimo, a 
evicção se resolverá recebendo o evictor elo alienante, se este 
se achava ele boa :l'é, o valor da cousa antes elas bemí'eitoriaa, 
e se de má i' é, o dobro desse valor. :1> 

1.069 
Ao art. 1.116: 

«Se a evicção :l'ôr: parcial, mas consideravel, poderú o 
evitJto optar entre a rescisão do co,ntracto e a restituição da 

· parte elo preço correspondente ao desfalque soi'fl'iclo. :1> 

1.07'0 
Ao art. 1. 117 : 

«A importancia do desJ'al.que, na hypothese do artigo an- · 
tecedenle, será calculada em prorogação do valor da coisa ao 
tempo em que se evenceu. :1> 

1.071 
Ao art. 1.1'18: 

«Para poder exercitar o direito·, que da evic!)ão me re
sulta, o adquirente notificai~.l. do litígio o alienante, quando e 
como lh'o determinarem as leis do processo. :1> 

1.:1.72 
Ao art. 1.1'19: . 

«Não póde o adquirente demandar pela evic<;ão o alfe
nante: 

I. Se da cousa foi privado, não por via judicial, mas ... 
Supprima-se a disposição do n. 2, do art. 1.11!J, por já 

estar comprehendida a materia no art. 1. :1.10. ~ 

:1.. 073 
Ao art. :1.. 120 : 

«Se o contracto fôr aleatorio, por dizer respeito a coisas 
futuras, cujo risco de não virem a existi!• assuma o adqui-

Vol, JX 16 
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rente, terá direito o alienante a Lodo preço, desue que do 
sua parle não tenha havido cnlpa, ainda que dellas não venha 
a existir absolutamente .nada. » 
~ 

1.074 
Ao art. 'i. '121: 

« .•• terá lambem direilo o alitmante a todo o pret;.u, de::HJí! 
fJUe da sua parte não tiver concorrido culpa, ainda que a cousa 
venha a existir em quantidade inferior à eSJJerada. 

P[n•agrapho unico. Mas, se da cousa nada viet· a existi t·, 
alienação nfto haverú, c o adquirente re~Litu irá o preço re
eebido. » 

'1 .. 075 
Ao at·L. 'i. '12::!: . . 

«Se l'.õr aleatorio, por se ·referir a cousa existentes, mas 
expostas a risco, assumido pelo adquirente, terá igual meu L e 
direito o alienante a todo o· preço, posto r,:uc a cousa já não 

. existisse, cm parte, ou de todo, no dia do conlrac to. » 

1.076 
Ao art. 1. '123: 

« •.. ,como dolosa pelo prejudicado, se pi·ovar que o ouü·o 
. eontrahente 1não ignorava a consumação do riscQo, a que no 
contracto ainda se considerava exposta a ... » 

1.077 

«Das varias especies de contractos » 

1.078 
Ao art. 'i. 1.:l4: 

«Pelo contt·aclo ue cotn1~ra e venda um dos cunlt·altenles 
se obriga a tnwsferit· o domínio de cet·La cousa e ... :1> 

1 . 070 

:Ao art. 1 . 125 : 
« ... salvo quanuo, aceõrdarem os eontrahentes designar 

ou lra pessoa. » 

1.080 

Ao art. 1. t20: 
« Tambem se podcrtí deixar a fixação do preço t't taxa do 

mercado, ou da ... » 



243 

:1.08:1 
:Ao art. 1. :127: 

. « Nullo é o contr(llclo de compra c venda, quaudo se deixa 
ao arbítrio exclusivo de uma elas partes a taxacão do p1·eço. ;, 

1.082 
Ao art. :I. :129: 

« § 1.0 Todavia os casos Jortuitos, occol'l'enlcs :uo aclo de 
contar, marcar, ou assignalar coisas, ,que commummentc se 
recebem, contando .... ~ 

1~083 
Ao art. 1.:130: 

« Se a cousa fOr expedida para Jogar diverso por ordem 
do comprador, por sua conta correrão os riscos, uma vez en
:tregue a quem haja de transportai-a, salvo .se das instlru
cções ~elle se afastar o vendedor. » 

·1. 084 
Aoart. 1.:13:1: 

« Salvo clausula em contrario, Jicarão ·a;; (i(!~lJC:t.as da cs
criptura a cargo do comprador, e a cargo do vendedor as da 
tradicão. ~ . 

. :1. 085 
Ao ar L. 1. :132: 

« ... a entregar a cousa,· antes de receber o prer.o. ~ 

:1.'086 
Ao art. 1.:133: 

«Não obstante o prazo aJustado para o pagamento, se 
runle3 da tradicão o comprador cahir cm insolvencin, poderá o 
vendedor sobreestar na entrega da cousa, atú que o •·~·mpr·adtH' 
lhe dê caucão de pagar no tempo ajustado.» 

:1.087 
:Ao aet. 1. :13-í': 

«Os ascendentes não podem vender. a descendentfls, ~em 
que os outros descendentes exprcsaamentc ·consintam.» 

1 • OHS 
Ao art. :1.135: 

. «Não podem ser comprados, ainda cm hast.a publica:· 
· I. Pelos tutores, curadores, testamcn tci!'os e adminis

tradores 03 bens confiados ... 

-



II. llelos mandatarias os bens, de cuja allminisLra(;.üo 
ou .... 

Ao art. 1.135, n. III-Redija-se assim: 
III. Aos empregados publicas, em relacão aos bens que 

esLiverem sob ·sua administracão, directa ou indirecta, da 
União, dos iE,stados e dos municípios. 

Manteem-se a segunda parte do período. 
rv. Pelos juizes, empregados de fazenda, secretarias de 

tribunaes,· escrivães e outros officiaes ·de justica, os bens, ou 
direitos, sobre que se litigar em tribunal, juizo ou conselho, 
no Jogar onde esses funccionarios servirem, ou a que se es
tender a sua autoridade. :!> 

1.089 
Ao art. 1.136: 

« •.. o credito, C.."ícepto se for ou entre coherdeiros, ou em 
pagamento de dividOJ, ou para gamntia de bens já pertencentes 
a pessoas designadas no artigo anterior n. IV. ~ · 

:L090 
Ao art. 1.137: . . 

« ... que o vendedor assegura tet· a coisa vendida as quali
dades por ellas apresentadas. ~ 

1.091 

Ao art. 1."138 .::_Redija-se assim: 
« Art.. 1.138- Se na venda de um immovel se estipular 

o preco por medida de extensão ou se determinar. a respectiva 
área, e esta não corresponder em ,qualquer dos casos ás dimen
sões dadas, o comprador terá o direito de exigir o comple
mento . da área, e não sendo isso possível, o de reclamar' a 
rescisão do contracto com abatimento proporcional do preco. 
Não lhe cabe, porém, esse direito, se o immovel foi vendido 
como cousa certa e discriminada, tendo sido apenas enun
ciativa a referencia ás suas dime~nsões. ~ 

1.092 

Paragraphb unico. Pr.esume-se que a referencia ás di
mensões foi simplesmente enunciativa, quando a differenca 
encontrada não exceder de 1120 da extensão total enunciada. 

1.093 

« Art. Em toda escriptura de transl'erencia de iro-
moveis, serão transcriptas as certidões de· se acharem elles 
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quites com a Fazenda Federal, estadual e municipal, de quo.es
quer impostos a que pudessem estar suJeitos. 

Paro.grapho unico. A certidfLo negativa exonera o immovel 
e isenta o adquirente de toda responsabilidade. ~ 

Ao o.rt. 1 .. 140: 
«Não póde um •condomiuo em cousa indivisível vender a 

sua parte a estranhos, se outro consorte a qu·izer tanto por. 
tanto. O condomino ... haver para si a parte vendida a es
tranhos, se o requerer ;no prazo ele seis mezes. 

Paragrapho unico. . .. , o de quinhão maior. Se os qui
nhões forem iguues, havct·ão a parte vendida os comproprieta
rios que a quizerem, depositando préviamentc o p1·eço. • 

1.095 

DAR C: AUSULAS ESPECJAJ'S Á OOMPM E VENDA 

1..096 

n·a rel1'ovenda 

Art. 1.1/d. O vendedor póde reservar-se o direito de 
recobrar, em certo ·praw, o immovel, que vendeu, rest.i.tuindo 
o preço, mais as despezas l'eiLas pelo compmclor. 

1.098 

Paragrapho unico. Além destas, reembolsal".i Lambem, 
nesse caso, o vencledOJ.': ao comprador as empregadas em me
lhoramentos do immovel·, até o valor pot· esses melhoramentos 
accrescentado tL propriedade. 

1..099 

Art. 1.1-í2. O pra?.4l para o resgate, ou retracto, não 
passará de tres aDJnos, sob ·pena ele se reputar não escripto; 
presumindo-se estipulado o maximo do tempo, quando as 
partes o não determinarem. 

Paragrapbo unico. O pral'IO ele retracto, expresso, ou prc
•sumido, prevalece ainda contra o incapaz. Vencido o prazo, 
extinguiu-se o direito ao retracto, e tornou-se irretractavcl a 
venda. 

1.100 

iA.rt. 1. 143. Na retrovenda o venlledor conserva a sua 
acção contra terceiros adquircntes da coisa rc'l.rovcndida, 
ai•ncla que elles não conhecessem a clausula do retracto. 
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1.101 . 

Art. 1 .144.. Se varias pessoas Li verem direito ao i·ell'acto 
sobre a mesma coisa, e só uma o exercer, poderá o comp1.·ador 
fazer intimat· as outras·, para nelle aeeordarem. 

§ 1'." ... integral do retrructo, caducará o direito de lodos. 
§ 2." Se os di:l'ferentes condominos do predio alheado o 

não retrovenderem conjuntamente e no mesmo acto, poderá 
cada qual de per si exercitar sobre o respectivo quinhão o seu 
direito de retracto, sem c;ue o comprador possa constranger• 
os· demais a resgatai-o por inteiro. 

1.102 

DA VllNDA A CON:t'llN'l'O 

. 1.103 
Art~ 1. i4.5. . .. 
Jlaragrapho unico. Nesta especie ele vencia se classifica a 

dos generos, ,que se costumam tn·ovat·, mecliJ·, pesai.', ou e:xpc
rime;ntar, antes ele acceitos. · 

'1.104. 

Art. L 1116. As obrigações elo comprador, que recelJeti solJ 
condição suspensiva a cousa comprada, são as ele mero com
modatar emquanto não manifeste acecital-a. 

1.1'05 

Art. 1. 1117. Se o compradot· não fizer declaração alguma 
dentro no prazo, reputar-se-Ita per·feila a vencia, quer se.[a 
suspensiva a condição, quer l'Csolutiva; havendo-se, no pri
meiro caso, o pagamento do ·PI'C1:;.o como expressão de que 
acceita a cousa vendida. 

' 1.106 

Art. 1.11,8. Não havendo prazo~estipulado para a clecla-. 
ração do comprador, o vendedor terá direito á intimai-o judi
cialmente, para que o faça ... 

1.107 

DA PREEMPÇÃO OU PRilFERENClA 

1.108 

Art. 1.151. A U.nião, o Estado, ou o munJCIPIO offer.e
cerú ao ex-proprietario o immovel desapropriado, pelo preç.o 
por que o foi, caso não tenha o destino, para que se des.
apropriou. 

·' 
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q•uür•do llic cons1ar• f]Ue c:!l<J vae vender 

1.UO 

ArL. 1.153. O direi lo de preempcão ní1o se esLende snmo 
tiS siluacões indicadas nos al'ls. L Hill e I .151, nnm a oult•o 
di1·cilo J'eal I'JUC não a propriedar~e. 

1.111 

ArL. J. :l51J. O direi Lo de p!'eempção eadue!ll'JÍ, RI~ a eoisa 
.r.-,,. movei, não se exercendo 11os Ll'!~s dia;;., e, SI) I:Cn· irnrnovel, 
11ão se exer·cendo nos lri;n·Las subsequPntes :'iquelle, r•rn qnc o 
eomJll'aclor· Livet• al'fr.·onlaclo o vendedor·. 

1.:112 

Ar L. l. Hí5 .. , . a favor· de val'ios individuos em eolllllllllll, 
iHÍ podeeú. ser exer•cido em relação á cousa no seu lodo. Se 
alguma das pesaoas, a quem elle toque, per·der· ou uão exer·eer.· 
o seu cll.r·•'ilo, poder·ão as demais utilizai-o na f(n·rna sohr·Pdilu. 

LH3 

AI' L. I. 15ü. Aquelle que exm•ce a pr·ef1)r'e1wia. eRt;í. sob 
pena de a pet·det·, obr·igado a pagar·, I' III wru.J i.;õr•s ig11aes, ry 
Jll'fJÇO enconLr·adn, ou o a.iuslaclo. 

l.JU 

ArL. L. 157. llesponder·ú por perdas e darnnos o com
lH'adorl, se ao vendedor não der.· scieneia dn JH'ú(~n c rias va·n
l.agenH, que llw nl'l'er•eeem pela cousa. 

1.115 

ArL. 1.-158. ·O direi lo d11 rrefel'eneia não se .piÍI!e 1\f~df!l', 
nmn paKsa aos l1rmlei ros. 

LHG 

DO PAC'l'O DE :Vfllf,HOH CO:I.TPHADOH 

1. I 17 

Ar.t. 1. 1. 59. .. • 
.Paragrapho un ico. Nãõ exceder.·á de um anno este rrnzo, 

nem cgRa. r.lausula vigorarú sinão entre os conLrnelanLcs. 
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' ' 1. :1.:1.8 

DO PAO'J'O OOMMISSORIO 

:1.119 

ArL. L iü-í. ·Ajustado que se desfaça a venda, não se pa
gando o pr·ec.o ate certo dia ... 

Paragrapho unico. Se em dez dias de vencido o prazo o 
vendedor, em tal caao, não reclamar o preço, ficará de pleno 
direito desfeita a venda. · 

:1.120 

Art.. :1. 166. . . . para o de outra, que os acceita. 

1.121 

Art. 1.1ü7. O doador póde fixar prazo ao donatario, para 
declarar ·se acceita, ou não, a liberalidade. Desde que o dona
ta rio, sei ente do pl'am, não fac.a dentro nelle a declaração ... 

1 .• :1.22 

Art. 1. H>S. A doaoão feita em contemplação do mereci
mento do clonatario não perde o caracter ele liberalidade, como 
o não perde a doação remuneratoria, ou a gravada, no ex
cedente ao valor elos servioos remunerados, ou ao encargo 
imposto. 

1.124 

Art. 1.170. A doação feita ao nascituro valerá, sendo ac
ceita pelos paes. 

i .125 

Art. i. 173. A doacão em fórma de subvenoão periodicà 
ao beneficiado extingue-se, morrendo o doador, salvo se este 
outra coisa dispuzer. 

1.126 

Art. 1.175. O doador pó de estipular que os bens doados 
voltem ao ·.:;cu patrimonio, se sobreviver ao donatario. 

. • ,...;· .-·~.~.;.,~ . .. :_.~.:··,~ 
.. 
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:1. :127' 

ArL. 1.17G. 
ciente ... 

sem rese1•va de parto ou renda sul'fi-

1.128 

Supprima-se o art. 1.177 . 

1.129 

Art. i .178. . . . depois ele dissolvida a sociedade con- . 
jugal. (Arts 182, § 7•, n. VI, e 255, n. IV.) 

:1.130 

Art.. 1.179. Salvo declaração em contrario, a doação ·em 
commum a varias pessoas entende-se distribuída entre ellas 
por igual. · 
· Paragrap,ho uni,co. Se os dona tario.s, em tal caso, i' orem 
inarido e mulher, subsistire na totalidade a doação para o 
co'nj us:e sobrevivo. 

Art.·1.180. 
art .. ·292. 

:1.:131 

nem 'sujeito :'t evicção, excepto no caso do 

1.132 

Art. 1. :181. • • • da doação, caso forem a beneficio do 
doador., ele terceiro, ou do interesse geral. 

i .133 

Paragra,.pho unico. Sendo cm beneficio do interesse geral, 
o Milnisterio Publico poderá exigir-lhe a execução, morto o 
doador, se este a não realizou. (Art. 11 . 712.) . . 

1.:134 

DA·REVOGAÇÃÓ DA DOAÇÃO 

1.:135 

Art. 1. 182. Além dos casos communs a todos os con
tractos, a doação tambem ·se revoga por ingratidão do dona
tario. 

Paragrapho unico. A doação onerosa poder-se-ha revogar 
por inexecução do encargo, desde que o donatario incorre!' cm 
mora . 



i. :130 

Ar L. :1.183. Não se póde renunciar antecipadamente o 
direito de 1·evogar por ingratidão do donatarib a liber·ulidade. 

i. :137 

Art. 1.184. Só se podem revogar por i:ogratidüo as 
doacões:-

IV. Se, podendo mi1nistra-lh'os, recusou ao doador os 
alimentos, de que este necessitava. 

1.138 

Art. 1 .185. A .revogacão por qualquer d.esses motivos 
pleitear-se-ha dentro de um anuo, a contar de ,quando cllr.g'lw 
ao conhecimento elo doador o facto, ·c;ue a autoriz.a!'. (Artigo 
182, § 6°, n. r.) 

1.139 

Art. 1 .18G. n(!ffi prejudica os do donatario. Mas 
aquelles podem proseguir ... 

1.1-1.0 

Art. 1 .187. · . . . adquiridos por/ terceiro; nem obriga o 
donatario a restituir os fructos, que percebeu antes de con
testada a lide; mas sujeita-o a pagar os .posteriores, e, quando 
não possa restituir em especie as coisas doadas, a iJo.demni
zal-as por meío termo do seu valor. 

1.141 

Art .. 1 . 188. Não se revogam por ingratidão. 

:1 .• :142 

DA LOCAÇÃO DAS COUSAS 

:1 .• .:143 

Art. :1. :189·. • • • a outra, mediante certa compensaçrto, 
por tempo determinado, ou· indeterminado, o uso e goso de 
coisa não fungível. · .. ... 

:1. 144 ' 
Art. 1 :t90: 
I. ; .. ao uso a que .se destina, e a mantel-a nesse estadn, 

· ·pelo tempo do contracto salvo ... 

': . . -

. . 
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1 • J 45 

Arl. 1.191. Se durante a locação, se deteriorar a cousa 
alugada, sem culpa do locatario, a este caberá pedir r·edur.HifiO 
proporcional do âluguel, ou rescindir o contracto caso· jtí 
não sirva a cou·ga para o fim a que se destinava. ' 

1.14G 

Art. J .192. O locador resguardará o locatario dos em
baraç~s .e turbações de. tei·ceiros, que tenham, ou pretendam 
ti)!' du·ertos sobre a cousa alugada, e responder;i. pelos seu;; 
vicios ou defeitos, anteriorr>s <i loca~,;ão. · 

1.1-17 
A!'t. -1.193: 
I. ... conforme a natúreza della e as ciJ•eumstanC:ia~. 

bem como a t!'alal-a com o mesmo cuidado como se 'sua 
fosse. 

II. . .. e, cm falta de a,iuste, ... 
UI. : . . as turbações de tet·ceiros, que se p!'etendam fun

dadas em direito. (Art. 1.192.) 
IV .... salvas as deteriomções saturacs ao uso· regular. 

J • HS 

ArL. J .19ft. Se o locatario empregar a cousa em uso di
verso do ajustado, ·ou do a que se destina, ou se clla so 

· damnifi<:ar por abuso do loca la rio, podcr<i o locador, além de 
resilir o contracto, exigir perdas o damnos. 

Paragrapho unico. Havendo prazo estipulado ;i duração 
·do contracto, antes do vencimento não poderá o locador re·
llaver a cousa .alugada; senão resarcindo ao locatario as perdas 
e damnos resultantes, nem o locatario devolvei-a ao locador, 
senão pagando o aluguel pelo tempo que faltar. 

-. 
1. HO 

Art. L -195-•••• findo o prazo estipulado, indev.endente
men te de notificação, ou aviso. 

1,-150 

. AT't. 1.197. Se, notificado o locatario, não restituir a 
cousa ... e responderá pelo damno, que ella venha a soffrer, 
embora ..• 
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:1.151 

SubsUtun-se o arL 1.108:- Se durante a locacão fôr 
al ienatla a cousa, não l'icar·ii o adquirente obrigado a réspeitar 
o contmcto, se neJio uão fôt· consignada a clausula da sua 
vigenciu no caso de alienar;ão, e eonstar do registro publico. 

Paragrapho unico. Nas Jocaçües, porém, de immoveis não 
poderá _despedir o locatario, senüo observados os prazos do 
ar L. 1 . ~JO . 

1.152 

J\rt. J. HlO. i\IOI'I'ündo o locadot·, ou o locaLal'iO, Lransl'e
rc-so aos seus herdei I'OS a locar;üo fiO!.' tempo determinado. 

1.153 

.AI't. l. 200. . .. excepto no caso de bemfeitorias neces
snrias, ou no de beml'citorias utcis, se estas houverem sido 
feit.as com expresso consentimento do locador. · 

1.154 

DA LOCAÇ,\0 DE Pfi.EDJOS 

1.155 

Art. 1. 201. . .. por qualquer prazo. 

1.156 

Ar L :I • 202. Não havendo esLipu laç.ãü expressa em .con
f.rario, o locala1·io, nas locações a prazo fixo, poderá sublocar 
o preclio, no todo, ou cm parte, antes ou depois de havei-o 
recebido, c bem assim emprestai-o, continuando· responsavel 
ao locador pela conservação do immovel e solucão do aluguel. 

1.157 

Art. 1.203 ... 
§ 10 ... 
§ 2." Salvo o caso deste artigo, nas disposições anteriores, 

a suhlocaçiio não esLabelece..· .. 

L 1.58 

ArL. L206 .... o locatario será obrigado a con~ent.il'-as. 
§ 2." ... poderú. reseindir o contracto. 
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:1.159 

A1·L. 1.207 .... de que o predio necessitar. 
Paragrapho unieo. . .. que não provenham nalul'alwente 

do tempo, ou do uso. 

1.lü0 

AJ·t. 1. 208. O loca lado lem direito a ex1gn· do senhorio, 
quando eBle 1 h e entrega o predio, I'elação escripta do seu 
estado. · 

1.:1.6:1. 

.A.rl. 1. 209. Responderá o locatario pelo incendio do 
predio. . . ou propagação de fogo oL'iginado noutro predio. 

1.162 
ArL 1.209 . 
. Paragrapho unico. Se o predio tiver mais de um inqui

lino, todos responderão pelo üwendio, inclusive o locador, se 
nelle habitar, cada um em propor(.'.ão da parte que occupe, 
excepto provando-se ter comeoado o incendio na utilizada pm• 
um só morador, que será então o unico responsavel. 

1.:1.63 

Art. 1. 210. O Iocatario do predio, notificado para en
tregai-o, por não convir ao locador continuar a locação de 
tempo indeterminado, tem o .Prazo de .um mez, pa~a o des-: 
occupar, se fôr urbano, e, s1 fôr rustwo, o de sms mezes. 
(.A.rt. 1 . 198, paragrapho unico.) 

:1.161! 

Art. 1.211. ... regular-se-ha pelos usos locaes. 

1.165 

Art 1.212. O localario do predio rustico utilizal-o-ha 
no rriist~r a que se· destina, de modo que o não .damnifique, 
sob pena de rescisão do contracto e satisfação de perdas c 
damnos. 

1.166 

Art 1. 21:3. A locação de prn.zo indefinido presume-se 
cmi.Lractada pelo tempo indispensavel ao locatario para uma 
colheita. 



1.1G7 · 

A1ot. lo~U o Na locac;.ito por tempo indeterminado uüo 
quuroe11do o loeutario continuai-a, avisa!'á o senhorio seis Ínezes 
antes du a deixar o 

1o1ü8 

AI' to 010 215 o Salvo ajuste cm eontrario, nem a esterili
Lludc, nem o mallogr·o da ·colheita por caso fortuito autorizam 
o locatal'io a exigir abale no aluguel. 

1 o 16fl 

Ar to 1o :2Hio O locatarw que sue; franquearít ao que entra 
o uso das accommodações necessarias a este para começar o 
trabalho: c, reeiproeamente, o Jocatario, que entra, facilitar:í 
ao que sae o uso do que lhe l'th· mister para a colheita, se
gundo o costume do Jogar o 

1.170 

liA LOCAÇÃO DE SEI\VJÇOS 

1.171 

Arlo 1o2l8o O eonttoacto de local)ão de scrvil)os poucrtí 
eeieJHoalo-se' por instrumento o o o ou só mente assignado pelas 
vo.rtcs, com duas testemunhas. ·· . 

Parag!'apho unico: Quando qualquer das partes niio souber 
.lêr, nem escrever, o instrumento poderit ser escl'iplo e as
signado a rogo, ... 

1.1i2 

Art. 1.:?Jfl. N'fto se teudo esLipulatlo, nem elwgadoo o 
ac:eôtocJo as pat;Les, fixa1o-se-ha pot· arbitramento a retribuição, 
segundo o costume do Jogar, o tempo de serviç.o c .sua qua
lidade. 

ol ·1-3 . • .. I .. 

Art. L 220. A retribu i~ão pagar-se-Ita depoi;; de pre;;Lado 
o ·serviço, se, pot· convenção, ou costume, não houver de ser 
adennlada, ou paga. ~m .prestações. 

' '·. ', 

1.174 
' . 

A T't. L 22L A locacão de serviços; emb~·ra \cnb~ por 
causa o pagamento de divida tio loeador ou se destwe tí 
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exccuoã.o de obra determinada, não se poderá convencionar 
por ma1s de quatro annos, reduzindo-se a esse termo, quando 
o exceder, o prazo ajustado. 

1.175 

Arl. l .222. Não havendo JH'azo estipulado, nem se po
dendo ini'PL'il' da nalUJ•eza do contracto, ou do costume do 
loga1·, qualquer das pal'tes, a seu arbitrio, mediante pt•tSviiJ 
aviso, vócle rescinclil· o contracto. 

Par·agrapho unico. Dar-se-lla o aviso: 
T. Com àntecedencia de oito dias. se o ;alat·io se houvcL' 

fixado JlOL' tempo de u'm mez, ou mais. 
H. Com antetJipação de quaL!'o dias, se o salario se li v et· 

a,iu;;tado por semana, ou quinzena. 
lU. De vespern, quando se Lenha conll'adadu por mono.~ 

de sete dias. 

1.J'ili 

Su inn· ima-sü o art. 
Ll. 1. 221. 

1. 223 por ler sido absorvido pe:o 

1.177 

1\l'L. I. 22L No tJO!l Lraclo dtl locat;ão de serviços agei
cola!~, não havendo prazo estipulado, p1·esume-se o de um 
anuo agrario, que termina com a colheita ou safra da prin
cipal cultura pelo locatario explomcla. 

I . J/8 

Art. 1.:?:?5. Não se eonla 110 p1·aw elo conlratJLO o tempo, 
em que o locador, por tJUipa ~ua, deixou de servir. 

1.170 

A1.·t. J • I :!i. . .. não se pôt.ln ausentai', ou despéd i r, sem 
ju,;La eausa, antes de preenchido o tempo, ou conl!luicla a obra. 
' Pa.ragrapllo unico. . .. mas responderú por perdas c 
damnos. ,· ,, . 

1. J 80 
. 

:\t·t. L 128. . .. para dat· o locador por findo o contracto: 
I. 'fer de exeL·cer funcções publicas, ou desempenhar 

obrigações legues, incompativeis estas ou .aquellas com a con-
tinuação do serviço. . 

Ii'. Achar-se inhabililado, por forca mnior. para cumprir 
o contracto. 



... 

2liü 

i.i8i 

Au at·L. 1.2~8, n. lii: 

III. Exigi!· o locatario servi1:.os Cl>lllr'al'ios ús leis ou aos 
bons costumes, superiores ús '!'ornas do locaclot• ·ou não uom-
preltend idos no contracto. • 

_ IV. Tratar o locatario ao locador com rigor ex!Jessivo 
ou não lhe clat· a alimentação ~;onvenicnLe. ' 

V. Correr o lo~;adot· po~J.'igo manifesto de damno ·ou mal 
consideravel. . 

VI. Não cu1npl·it· o locaLaJ·io as obriga()úes do contracto. 

'1.1S2 

N. VU- Supprima-se. 
VIII. 1\Ior·r·er o locatario. 

L183 

Art. J • 22fl. O locador poderá dai' findo o contracto em 
qualquer elos casos do artigo antecedente, cmobra o contrario 
tenha convencionado. 

§ 1." Despeclindo-:;e [JOI' qualquer dos motivos especifi
cados no ar ligo anteL:eclenLe, ns. I, II, V e IX, Ler;i direito 0 
locador à remunerar;ão vencida, sem ... 

§ 2." Despedindo-se vor algum dos molivos designados 
nesse artigo, ns. III, IV, VI e VIU, ou por Jalta elo loca
tario so caso do n. V, assistir-lhe-hrr d1reito ú retrilmicã:J 
vencida e ao mais do artigo subsequente. 

ArL. 1.230 ... .'seni obrig-ado n. vag-ar-llte por iaLeil·o a 
reLr·ibui~'ão vcucit.la e por metade a que lhe tocaria ele rmUlo 
ao !.ermo legal elo éontracto. 

1.185 
Art. 1.231. 
I. ... que O· torne in;capa.z dõs sel'viços ~·ontraclaclos. 
TI. Vi cios ou mau procedimento do locador. 
IV. Falta elo Iocaclol' ;i ollsC'l'Vancia do contracto. 
V. .. . no servic.o ~ontracLado. 
VI. OJ'l'cnsa elo locador ao locaLario na l!onra ele ... 

1.186 

Artigo novo. Na locac,ão ngricola o locaLario é obrigado 
a ela r ao locador aLtestaclÔ ele que o contracto está findo: e, 
no caso ele recusa o juiz a quem compeLir deverá expcdil-o, 
multando o recusante em 100$ a 200$ a favor elo locador . 

' 
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J<~sla JrWsJua ubt·i;;a~;.iw eonlinL'm a cargo du- loealtu•i,, 
se clle, som ,iu~La causa, dispensar· os ~c·r.·viço,; elo loeadcll', 
ou so este, I.Jlll' mo ti v o .i usf.i l'icado, cli~í· por: fh11lo o c~on Lr·acto. 

'J.'ocla\·ia, s" cru qualquer· destas Jrypol.hl'st•s 1.1 Joeadot• 
osl.ivt•J• e111 dn!Jito, esta cir·eu1nsLaw:ia conslai':Í do al.t.eslado, 
J'il.laudo u uovu loeatal'io J'e,;pun~a vel pulo d~.;:vido pagamcutu. 

1.187 

Ar L. L 23.:!. O locatar·io podcr;í despccl i"· o locmdor: por. 
(jllalctUPI' das eausas ""'"'eil'it:ada,; 110 ar·tigo antt•c•!clente, ainda 
CJII•~ creunl.r.•aJ•io lt•nlia· com·cnuionado. 

§ L" Se o luead•>r· für despedido [JIII' alr;utna das cn u~as 
alli parl.icula!•i~tHias solJ os HS. I, III e V, ... 

~ :!." Si.! :l'ür despl!dido por algum dos ruuclaml!ulu~ a!Ji 
admit.tidos sol! os ns. TT, 'J\7 c VI, .l.ert'1 dir.·c!itO (L retribuioão 
vencida, I'espondenclo, ]JOrúm, pu r [Jct·das e dauaios. 

1.:188 

Ar·L. I.:!:J3. Nem o loeala!'io, ainda que outra eousa tenha 
corür.·uclado; poderti transferit· a autrcJlll o dirdto ao~ ser
víços ajustados, neú1 o locador, sem apmzimcnlo do locatario, 
dar· subsLituto, qui.! o::; preste. 

1.189 

Ar· L.. l. :!:15. Embora outr·a cousa ha.ia esLipulaclo, não po
der:.í o localariu t:obrar· ao lneador .i uro~ sobr.·e as soldada~ • 

. quu lhe adiantar·. nnm, pnlo tempo do conl.t·acto, sobt•e divida 
al;;luuu, (] ue o I oeudur c:>tl!.i a pag-ando com scr·v ir,; os. 

1.:190 

Al'l. L 23(i. ;\queiJe que alliciar.· p_essoas obrigadas a 
oul.r·nm por locac;.iio do ser.·viços agri.colas, haja ou não iustru-. 
menlo deste corllr·aelo, pagar;í cm dobro no locatario pre.iu
dicado a importancia, que M' Jocadol', pelo ajuste desfeito, 
houvesse de caber dura~tc quatro annos·. 

1.HJ1 

DA B!ol PrtEI'l'AD,\ 

1.102 

Ar.·L. 1. :!::17. • . .- para ella ou s.S t:oln o seu l.mball!o, ou 
com ellc c os maLóriacs. 

1.193 

Ar!.. 1. 238. . .. de receber. Estando, correrão os l'iscos 
por igual contra as duas partes. 

~.~ G 



1.1% 

• 

1.i\J5 

Arl. A Lt·ausini;;siio do predio ag'l'icola onde a 1:-~-
ctu;fi.f.• dos St!i'vit;o:'\ se opet·a. nfio importa rescisfio do eon
trato; ,;ah·n ao ltwatlt.ll' upt;iio p:tl'll continuai-o cow o udLJlli
rcule da pt•opt•h•Jadt.• uu t·otll o lot:alal'io uJtlel'iuJ'. 

1 . l!lü 

At·l.. I. ~:3!1. ~e o t!tnpt•eileiro sô .l'ot·neceu a mão du oiJJ:a, 
toJos os t•isco~, em que Hiiu lin!t' culpa, eorrcr·ão (•or conta 
do dunu. 

J • 1 Ui 

At•L. I. :!.\Jl. ~t>Jidf.l a I.'IIIJll'L'ÍluJa unieauwnle de lavo:· 
(;u·L. 1. ~:Hl), "'~ a cousa pet•t•et.'J' antes de cnLJ·egue, · :;ent uJüra 
dn dtllln,. nt•nt ·t·ttlpa dn PlllJII'I'ill!it·o, estt! pet·dertt latnlJeHI o 
:;alal'ii!, a não pt.·nv<H' qu1~ a pcl'(la J't~sulLou de ddeilo dos 
nmll'l~iat.•s. 1• qw.• 1'111 [I'HIJIO t·t~clam:ít·a contra a sua quanLi
dude, ou t]uuliLladc. · 

I .. I !l::l 

At·L. 1 . 2 H . ~e a ol.11·a eonsl.at• dl' pu rtes distinctas, ou 
ft)t• das qtH• ,,. tlell't'nlinam por medida, o entpt·eileit·o l.et::í. 
direi lo a que Lambem Sf! yet·i ri que pot· medit.la, ou segundo a3 
.pal'lPs em que se dividir. 

P:u·ag'l'apho UlJ ieo. Tudo o que se pagou, presume-se vc
rificaLlo. 

l . HlO 

A1·L. 1.:?1:? .... o ajuste, nu o costume 'do ?og·at· ... Po
dení, JIOI'I.'Ill, c•n.io•ilal-a, SP n Clllpr·eileii'O ;;n a.J'aslou das in
slt'l.lt't;lit•;; J'I'C~"lliclus e dos planos dados, ou ela~ regras teclmic:ts 
cm ll·abalhos de la! nalm·cza. 

L200 

Arl. J .2'13 .... com alJalimenlo no oreco. 

1 . .201 

A ri.. t .2.1:;, ... 11 enqoro•ilcil'o d•• ·ntal.t·t·ia••;; c execut·ii.l 
rc~pondcr·ü, dui;anlt.• c!n:·u anuo~. pl!la solidez o ::;egut'UII·~-t 

·, ·, 



'll'l) .... i) 

i:Jo tJ•nJJnJJJn, 1l,;tiiJJ! eJJJ l'Uí':iiu du,; IIJaiUI'iHe", COliJO 1J0 SU!Ll, 
t'XI:U[JI.u, quanlu a· l!tile, Sll, 11i1u u uel!undu J'ii'llie, pre\'euiu e1n 
temvo u duuy du ulJt·u. 

L :!02 

· ,\,.L.. L:!·lti. O arellilt:do uu eu/Jstrnct.oJ·, que, ]IOl' 1'111-
]Wei~ada, ~ü iu~unJidi' "" 1'.\'"eulaJ.· un1u nl11·a :;,::;;u11do ·plano 
w:ee1lo por quem a 1!/lCulllllH!IIda, não l.l!l':í dit·eilo a exigir 
w·<~I'I;SI!illlll 110 JH'e1:o, ainda que o do:; :saltu:iu:s, ou o do maLc
l'ial e.ucal'et:a. 1ll'111 ai111./n l[LIIJ :;1; altere ou augmcnle, em l'll
la~.iio ü pla111.a. a uill'a a,inslada. salvo Ri st.• :ru;..;nHJIII.ou, ou 
aill'l'llll, ""'' ius[J'IIt(;'il•ii J!:o;ct·iplas dJJ oul1'u cuÚLt·adaute o 
exldlJhla:; pelo emrn·eiLeiro. 

1.:!03 

Art. I. :!-1 i. O dnnu da ol11'a que. fóra dos casos esla
lJ''Iul:idu,; llo.,; 11~. III, JV u Y do a1·t. I .:!:31, reseindit· u eon
!l'nlu, HJH'Zill' (!(, eu/Jll!l,;ada :;ua IJXI'J:/.liJiiu, illdl'lllllií':ai':Í u Clli
JJ/'l'itl!it·u da,; despe;-;a:; e do lrahaJIIU .l'cil.o, a:;silll corno do~ 
luct·u,; que vodel'ia [,,,., SI! condui:;se a u!Jra. 

DO COMMOfJNl'O 

1.20[) 

•·r·' 1 'J''' ~1. L>. ._,·J.O •. o pcrfa~-se eo1ú a Lradicii.o do ob'jeclo. 

J .~Oii 

Al'i.. 1 .. :!·1!1 .... n:io pnderiin dai.' 1'111 1!0111/IWdalo, scnt 
aut,Jri~tll;:io e~w·dal, u~ !J1!IIS l'unl'iadns :i sua guarda. 

·' . 
I . ~iii 

,\1·1 .. I. :.'fill. 81! " l'.lllllitllldn.lo · n:iu l.i\'•'1' ]JI'll7.o ~~onven
eillnal, Jll'CSIJIIIir-se-IIH!-IJa n lll!l't's~al'io para. o uso mlllt.:J.Jdido; 
mi" pndt•lldn n enmnltll:lanlc•, salvo /ll'et•:;sidadl) iiJIJli'I!Vi~La c 
w·gunte, J'eeoulweida pelo ,iui~. suspender o uso n go:;n Lia 
c'ciu:m l!IIIJli'I..JSLada, antes di) l'i11do n pra~o eonvencional, ou o 
que se ddet·mine pelá. uso outorgado. 

1.208 

1\l'l.. 1.. 251. O commodalal'io ú ulJrigado a conservar, como 
sn sua protH'Ül J'Lit·a, a cousa emprestada, não podendo usal-tt 
St'lliio de accürdo t:OII1 o t:otllrut:Lo, ou a uatm·c.-.a. dcllu, sob 
lJCllll, , , 



• 

2li0 

1.209 

Art. 1.252 ... , al~c:m rl1\ por ella t•espouder, pagará o 
aluguel da cousa durante o tempo do almzo em restiluil-a.: 

1. :.!10 

ArL. J .:!!i:J. Se, 1:ol'r1mdo 'risco, .iunLaJuuute com ob,iecLOI3 
do eommodalario, o do r.:ommodato, anl.epuzot· aquelle ·a sal
vaciio elos seus, 'abandonando o elo commodanle, J'osponder:.í 
pulo llamno Ol'COI'l'iúo, ainllu que se possa altrilJUir a caso 
I' o t•lu i lu, ou :i' O I'\.'· LI maior:· 

I .211 

.•\t•l. ·1.~5·'1, () i'Lillllll(l(]•,tlai'J.I.l 11',-lfl 1'11.1({1•1"'1 ,·.·llll'll. · I' ·11 ~~ - · · · · ' , ' ' ~ . l~llU J .'•u 
do comrnoLlanl.u a>l clcsp,~zas feitas coru o u~o e goso da cou~a 
ernpt·cstadn . 

DO 1\lU'!'UO 

1 .2·J 3 

AI'L. l.:!ilü .... O nwLuai·io é. obrigado tt restituir • •• 1 

l.2U' 

Arl.. I. •. 2G7. Esl.•: enipr·c~Lhno 
cousa Ptnpt·•·slada ao tuu tuat·iv. pnt.· 
os risCLI::õ deli a de::;·du a Lt·adição. 

~ .. ~15 

l.ranfer·e o domínio da 
,.u.ia 1:onta correm todos 

A!'l. t .:!38. ~o mutuo em moedas de ouro c prnf.a nóde 
convencionaJ•-se que o pagamento se effectue nas mesmas 
espeeies e quantidades, qualquer nuc sc,ia ultel'iOI'mcnte a 
oscillaçiio do::; seus valores. 

1.. 21 I) 

Art. J • :!50, O mutuo feito a pnssoa !llenor, sem prévia 
autm·ização · daqlil~llc sob cu,in guarda rslivcr. não p6clc ser. · 
rehavido nem do mutuat·io nrm de seus l'indores, ou alJo..; 
nadare;;. (Ar L. J • 054.) 

l.21i 
AI·t.. I . 260. 
1. Se a pessoa de cuja autorizaciio UI!Cessitava o mu

tuaria.. para c~nt:rahir o crnJJrcst.imo. o ratifirar po~tcrior~ 
mente. 



,I 
I 

·~· 

[. 
ll 
' 

2til 

II. Se o menor, estando nuROilte e;;;;a pc;;sou, se viu obri-
gado a conlmhil·. . . . 

III.. .•. !\las, eJn la! caso, a execução do ct·ouor não llit>.; 
pmlr.•t·á ulll'a!lUSSnr as forças. 

1.2·18 

Art. 1.261. O mutuunle pôde exigir ~:;amnlia da reslt
fui()ão, se anles do vHnrinwnto o. mutuado sofl'r•et: notot·ia 
mudança na J'm·tuna. 

i.219 

A T'L. I . :!li2. E' per·m i tticlo, mas Mí por clnusu la expres;;a, 
fixar ,iut·o;; an empJ•eslimn de •.. 

Esses ,iut·ns podem l'ixat·-s•" abaixo ou acima da taxa 
·legal (arl.. t. 0 6ft>, com ou sern capitalir.ação. 

1.220 

Arl .. 1.::!113. O nml.ttat'io, qnr. pagat• ,juros ·niio r'.~tipu
lados, nilo os porlr"t·:í J•f·IH"l.\'i;r' .rwrn imputar no cat)ilal. 

1.221 

Arl; 1. 2ü-\. Não sf' tendo eon\'cncirmado oxprr.s;;amcnle, 
o prazo do .mutuo será: 

T. Até a proximu colheita, se o mutnario für ele· DI'O
rluctos agt•ienla;;, nssirn pnr·a o r:nnsumo. r•omo p:u·a a sc-
m•!aclm•a. · 

·11. Dr~ :w dia;;, pPio mrmo;;, ai/• pr·oya f'm r•onl rar·io, se 
ft11· do ri i n lw i I' O. 

fi f, J)o I'SJ"IUÇO rir' I.NJIJ"IO que df•l•]fli'UI' O mntuanl.r•, S(; f•'rr 
·(:o r]ua lr[IWI' nu Ira eousa J'nngivcl. 

i.222 

DO DEPORl'I'O VOLUN1'Af\IO 

1.223 

Ar·! .. J. 21;5. p,.Jo conlrael.o dn rleposilo recebe o dnpo
sil.:lt'io um ob,iedo lllOYPI, pal'a gnardnr, at•; que o clcposilanl.l! 
o reclame. · 

Parng1·apho unico. EsJ:r. contT:acl.<? ~~ .gl·nl.uitp; mns r.ts 
partes podPill i'SI.ipulnr rJIW o dcpo~tltH'IO se.1n gl•:tl!.ftendo JW;;l 
bl'llnr·d:J do df'posito. ·' · -



•&:) . -
1.224 

Ar·t .. J.2Gô, O dopositat•io é ohri;:mdo a ter na gunl'da 
c eonser.·nt()iio da eonsn. liepo;;itadu n r~uidaflo " rliJi;.:·elleia, 
que eosturna quando liJC pertrmce, bem eomo a resl.il.uil-a, 
1:om l.odns o,; Jruclos o neerescidos, quando lh'o exija o dopu-
:;itanl.o. · 

L225 

A1·t. J.2f'•7. ·$e o deposito se fHlLr·cgou fcehadn, r•.nllnrlo, 
~ellarlo, nu Jacmdo, nesse mesmo esl.adn se manl.rlrú; e, se ft1t' 
rlovas,-;arln, i IIC'OJ'I.'et'iÍ o rlepositurio ua pr:esump~.ão de r:ttl[lt\ .; 

i.22G 

Art.' l .2G8. Ainda que n eontl.'acto fixo prazo ii rost.i
f,uicão o dopositario rnll.·egar·;í o dcposilo, logo que se III•! 
r•xi,ia, salvo"'~ o oll.if•r,lo lí'>J.' .indieialnwnl.r• r;lllilill'b'i\rlo, se ;;olll'<l 
olle j.lf'IIIIP exeew.:iio, nnl.il'ir,udn. an dl']l0>\il.nr·in. ou ~'-e ri ln I em 
lli<Jlivo rawaw~J du sustwil.al' qun n r:onsu t) :l'nr1.nda, ou rou-
_hndn. (Ar!.. J .::!li8.) · 

1.227 

ArL. l.2G9. ?\este 1Jilimo caso, n rlcpnsil.n.r!o, nxpnndo o 
fundamenlu da ;;uspeila, I.'NJIWI't!I'Ú que su t'l'enllin o ob,ieclo 
no dr•JHI;;ilo J'ulilico. 

1.:?28 

ArL .. 1.270 .. Ao. d.•'pü;;il:n·in sr.r·:í ra,mlludo, ouLr!-!sim, rc
CJUül'l'l' dPp11s1ln ,Jildit•ifil da t'nllsa, qnand11, por mo1.tvo J)lnu
sivel, a niio pu~sa fl'lllll'rlnr· .. e o rlr•pnsitnnt.n 11iio Jli'a IJIIIJit·a 
reec•her.-. ., ' 

I. . 22\l 

A1·l.. ·1 .271 .... ·em s~.~u Jng·ai·. ~~ nhr·iA·n,Jo a cnl.r.·egm· a 
scgmicla ao dt!posil.anLP, " eeder·-lll1J as net.:ür·~. que no ea~o 
tivPl' 1.'0il11'U o 1er·eryiro respnn;;ayeJ pela l'esl.il.nit:;iio dn (•ri
mei r•n.. 

1.230 

Art. 1 • 272. O Jrnr·dni r•rJ dn dcposi l.m·in, qnfl de h o a f1l 
vendeu a r:nusa rlepnsi1nda, tí ohJ•ig·:Hlo a assistir o deposi
fanJ,e nn roivindieoçfio, e 'f'Cid.il.uiJ~ no eompl·adnt• ó prol;o J•c
cchido. 

.1. 231 

Arl.. ·l .27~1. Sn.Jyo os r·.nso;; pl'Pvi,:;Los nos m•1;;. -J .2GS e 
1. 2G!l, niin podcJ·:í o tl••pnsi 1 ar· i o l'urtm·.;se á re:;LiLu içuu do 
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rlepoRito, allegnnlln uiio JWr·trtH:er· a crou,;;a ao deposil.anfe, on 
oppondn c:ornpPnSãi;fto, exci.•pfo ,.;r· noufr·o depo~ifo ~·· l'uHdar·. 
{;\!'1. J,2Hi.) 

1.232 

Al'l. J .:!il. Sendo varios os cleposilantes c divisivel a 
cou~a. a cada um só euf.J·cgarú o dcpo~ilat·io a re~JWI•,I,iva t•ar·to, 
snl\'o "''! llottWl' enll·o elle,.; solidariedade. 

'1.2~3 

Al'l. J. 2i;'i. Sob pena de responder por perdas e clamnos, 
niio poclení. u dPposilt1.l'iO, SC'tn licPnca I.'XPl'f•ssn do d•'PO~i
tnnl.e, sr.evi1·-se da cou~a · dr~positada. 

1.234 

Art. L 27G. Si o depositaria se tornar incapaz, a pe;;soa 
que lhr a;;sumir a administrar:iio doR hrn". dili:::;•'nciar·il irnrne
rl ialanwnte par·a resf;i lu i t' a euu"a tf()pos i la da, •·. niio rrtwr·l•nri•J 
ou niio podronrlo o rleJIOSitnnte r·eer•bPI-a. t·•~•~olltt'•l-a-lia no lh~.
po;;_i 1 o pu ltl ir~o, ou Jn·ornovrr:\ a nome:11;iio de outro depoBi-
lal'JO. 

1.235 

'1•! .. I .,-~ 
.J\. . '• ·_. • - I J • 

... ; mas, par·a que llw valha a e,;eusa. terã 

de provai-os. 
'1.236 

AI'L. 1.:?,/S. O rlo•posifnnle 11 o]lrignrlo n pa~:ar ..• 

1. 2:31 

Al'f .. 'i .27!). ... aLt~ flUI' sr lllf' pagnr o liquido valor da~ 
drRJW~as, ou rios pr·r.juiw,;, a qun :ill r·ei'<'L'O n :w!.igo anlel'ior·, 
pr·ovando immerl ia!.amrnlr. ~~"iW>' Pl'P.i 11 ir.o;;, ou •'s;;n~ despr~as 
que lllt~ assumir• a arlmini;;i.J·nçiio elo~ hens, cliligencinr:'t im-

J ,,238 

· ArL. 1 .2RO. O drposito dn eousas fnngiveis, em que o 
deposita rio se obrigue a r e;; l,i tu i r oll.i PctO:i do mesmo genero, 
qualidade e quantidade, regulal'-;;e-hn pelo di;;poslo nceren do· 
mn1.uo. (Ar!.s. J .251i a '1,2G.'J.) 

'l • 2:1!l 

Art.. J. 281, O qcposifo yolll n li! rio proYnr-se-llll ])III', r.s

r.riplo, 

.. 



.1.:2111 

IIII 111\I'IIHI'I'II NI•:I:I•:I·H-1.11\111 

J.~ ll 
MI.. I . :!H'.'. 
I, () 1[111' ~I' 1'11~ 1~111 dP~I'III[II'IIIill di' O[II'Í/.\'rll~nll [l•guJ. 

(Al'l., I.:!H:I,! 
11. 0 1[111' 1<1' pffl!l'l.llfl [IIII' lli'I)II.YÍiin d1• lli(.l1111111 i)llillllli

r.JIIdi•, 1'.1111111 11 Íllf'.PIIdill, li Í111111d111;fi11, 11 lllllll'l'llgin, 1111 11 !'1fll[lli!, 

Ar·l. 1 I,'!H:I. 11 d"l"'~il11 d" IJUt• f'l' lr•nl.n 1111 nr•l.it:w n.IIIP .. 
ePd••~tl••. 11. I. ,.,.~."l>~t·-1•11 1"'111 di~p".4it;fill dn ''''·"l"'''i i\·n Jfli, ''· 
IIII l<ill'l11'111, IIII d1•l ÍI'ÍI'III'Íit ![pJJit, [11'111.4 1'11111'1'1'111 1 1111•~ IIII 1[1'
[!III<Íin l'llliiiiiiii'ÍII, (.\i'IH. 1,:.!1\i! 11 .i ,;.'Hi.) 

l'ill'lll!'/'11[11111 IIII il'll, li:~~(l~ d ÍS[!II~il;fif'q ll.[!plll'fl 111-'~1', IIU-
i.l'O~Íil1, :1111-1 d••pn!-<iln~ Jll'l'l'i;d.l1~ 1111 111'1, I, i' te, 11, li: podrudu 
··~I··~ I'P1'1il'il':ll'·-·'" [101' 11111111[111'1' /111>111 di' [11'11\'/l; 

,, 1'1' I' '.'H\. ''' fi,, [ll'll~fill, IIII di' Pilf'.q I'RI.i\'f)/'f1111' 

:\1'1 .. I.:!.H·'t •.• 
. l'ill'llg1'il['lill IIII Íl'11, OH 1111!-<[IPril'i 1'11.4 III/ PAtfl lll,illtif>II'0!'1 [Wl' 

ollns 1'1'HJ1111idPI'fi" ''11/1111 d•'l"1~ilrll'in~. 111•111 tlii/1/0 l"'los l'tll'l.ns e 
rnnhns qn•· l"'''lll'll'rii'PII1 ~~~ 1'"~~<1111~ ""'l"'"~ndiiA "" ndmill.illn;; 
11:1:--: :o;11ns l':l~nl". 

1 .. 21tfJ 

Ar·L. 1.:.':-l!í, C1•ssn, IIII~< •·n~n~< rio nr•l il-(n Hlli.l't'.f'df•idP, n 
l'f'S)11lllSflhiJidnl]p doH )1f!HJII'Iif•il'fiH III/ I'Hl.fllll,jHfildi'llA,,, -·· 

JJ, :-;,, 111~1'111'1'1'1' .J'oi'CO 111IIÍ111', 1'.111'110 IIII~ il~'llld.lll$f~R r.Jo 
r!'w.nindn. ilwns:i11 dn f'll~n. 1'n111!11 u rnl1n rrr·mntln, n11 Vilolf'llehfl 
"'~nlf' 1 h n nl ,~;;. 

Ar·l .• 1.·::'87. Sr•.in yoinnl.nrin IHJ nrr:P.~Hnl'io n rlnpmdl.o, 11 

dl'pnHilnJ•in, IJUI· o niin J'P;;I ilui1•, qua11dn PXil-!iiln, Hf'J':·, f'nrn
pi•llirlo a faz,.J-o 11ll'dinnt•• pl'i,.,iio niin _I'XI'I:ffl.•flill ;r lllfl llllllll, 

r· a J'l'~llJ'eir· "' p1·r•.iuiw~. (Arl .• I .:n:u 
l.:ll7 

A rt. l . :!k8. Oprra-,_,,, o manrlal o, qnn nrlo algnrm rnCf'lb•) 
<!r• nulrem podr·N·,.,, para, cm ~cn nor.r~, prat.ir.!lr nct.os, ou 
nrlniilli~IT'il1' illfl:l"es~es, 



'll'~l'lill 1::\1 '1 1 111: 111~?.1'\lllllll liE 1\11' 

I • :! l H 

i\1'1., l,i'H\1, . , , IIII ~~~~11 ii11R tlil•1•il11~ l'll'i~. Sfill l!pii!R plll':l 
dn!' lll'lll'lll'lll.~iill llll'dintd•• ill~il'lll!ll'lllll plll'lil'llllll' d11 J!I'IIJol'ill 
Jlllltliu. 

~I;'' 11 itt~ll'llllll'lllll pnl'li1~llllll' dl'~i~lllll'!'i" ~~~lllfl" ''· lll'i<SP 
J<\sl.l\dll, 1J 111~111' 11111.11• rl·l\' p;;I•I·Jpl.ll, 11 1111111, 11 IIS'Í~IIIIIIII'II tlll 
unlnl·~uniP P d11 llllilll'~lld" ''" llll.i"'''" 1111 '"·"''''~11. pl'l•i·l.-<antlu 
!l ll!llii!'I 1Z.II I~ i•X J.PiiSii 11 diiS pudi•I'I'S I~ UI! /'PI' Jili<S. 

~ l;'' Utiiii:III'I'I'IIIIIJ 1111 !lli'SIIIII iliSI.nlllll'l!ilo Vltrius loldlil'-
1-\[llll.;;,, ~I'HI I'Stl'i[lill jllll' 11111 I' "'~i~11Udll piol' l11diiS. 

§ ii;'' .1'111'11 11 lliil.tl tjlli' lliiiJ I'Xi~il' iiiSil'llllli'llifo Jlllidil•lo, li 
IIIUI!Iillill; !lilllill ljllllllllit jtlll' JIISJI'IIIIIIJIIIII Ji!lllfil\lo ·'''.ÍII lotli.tor·
~liilll, p(tdl' ~UII~il!lllóJI•i'I'I'-Si• llll'ditlllil' iiiSii'IIIJII'Ifilt Jtfll'iil·l!ifll', 

~ .'1," Ni111 \'IIli•, 1'111 l'f•liu;.itlo 11 li•l'f•l'ir·ro;<, 11 J•l'lol"ll'fll;.fíu ptu·li·· 
lJUltll' SI.' 11ii11 I iVI'I' l'i•l'lllllll•l:idllil 11 li'l.il'fl I• l'il'trlfl tiro rilllioTf:ltrdr·, 
pt!l' llllilll'ill pllldil·lt rl11 p11i1. loll flgi•lfil·~ 1'''"'111111'1•;; rrr.• r•.'<lr·rtfr-
gt'il'fl. 

I . '! ., ! I ' 

i\1'1., I ,;!.flll, 
l'fll'tlgl'lljdtll llllil'lt; 1'1'1''111/11'-.'-1' ,!!l'ttlllillo, ljllllfllllo SI' rrfí:o 

I!SI.rplllllll l'Pi.r'ilH!il;iilo.,, 

i\f'l., I ,2frl. J•nr·n I<S ni'I11S rpu•. exi~rin iri,l.t·tlfrrelllr, rou
l.rlitJU 1111 pnr·l it'lllllt', 11iío si• ar!Jtrii.J.r, rrrnrHJtrll• 1ir·r·lmL 

i\1'1., I ,'!.fli:. l•ilirrrilti•-M' 1 r•ll f1oi nffN'N•irlrr rtJf•rlinnfr flll
fol ir•illnrlP ». 

I. 2fi2 

A!'f., ·I ,Z()II: n mnnrlrill> roúrlr ~er· l'~pr•einl a ilm r.ú mais 
TJn!!lrl\irr~ rlr•lr•r·rtrirrurlnrrwnlr•. l.tll 1-(l•r·fll n [(I(JM r.~ tl!.o rrrtrnrlnnlll. 

;\ rf. I , zç;;:,, 
~ I!' f'rri'rt aliNri'IT'. líyprrlhN'fir. lr·nn;df.(ir·, 1111 tír·nfimr· 

rt~ll.t·r,,; rptnr•s(jlfl•r· 11r·f"~· lt"''. Pxl.oi'!IÍtr.•rn ria adrninisfrnr;i''' rw
rli nnr·irr, l!r•fol'lttiP a pr·r•r•.ff r·fi1;iíu O r\ plii1Mr'' r•,;ror·r· inr·~ r• I• X-' 
r.• l'f'~~ ns. . . ~ 2," o r•(lrl11r rir! fr·nn~igir (nt·fg, 1.021.-1.0:17) rr~l.o irrrpnl'f.n 
n rlr(W·rnnr r·ornprnmi~i'i''· li\ds, 1/IHR-f,flt,(l,) 



: 

~ i\NNAES DO SENADO 

1..2filt 
•. 

A,.,, I . ::!!lü. .Ptírlc o mandun te r· aLi l'icaJ• ou impugnn1· os 
uc:l.os pl'alieados eu1 seu lliJIJW Sf!Jll pw1fJJ'es slit'ficienlt!S, 

.l':tJ':t{,\'J'UJ>iiO unif:o . .A J•alii'Íf:a(!iiu lia-de SCL' CXiJ!'fJSS!l, OU 
J·,su ltaJ' du UJ:I o i lll!flll i vot:o; mas, seJJtfo vai ida, I'PtJ·nag-e (L 
dal.a do acto. 

1.25G 

A I' L. I • :!!J•i. O mandatat·io, -rJ uc exceder os podnt•cs rio 
mandato, 111.1 pi'OeedfH' eoul.ra elles, J'eputat·-se-Jm mc1·o fl'I!Si.fll' 
do JW0'ueios, f!lllfJtWnlo o manduntu llie não ral.il'icar os a,elo~. 

J.25ü 

An a1·1.. l .• :!!lH. IJi~a-su «o nwnnl' de IG unnos ni'ío cman
l!ipad" ». 

Al'l .. 1.:300 .... a applienr toda a wa. tlilige'lCin. liahilnal 
na f!Xf'flll(!iin do nwudnl.o... . 

~ I:' ... J•espondel':í ao ~1'11 enn::>Lil.uinle pPins PI'O,iui~os 
Of't!flt'J'idos soh a g·eJ'uJwia do suhsl.íl.ul.o, embora ... 

§ ;!," Ha\'f'JII!fi podut·••s dn suhsl.ahelot:OI', sü ;;et·i'ío impn
t.:wei;; ao tnantlalaJ•in os tlantnns eausatlos pnln suhslahf'!t•c-idn, 
s•J l'ut· nnlnt·iauwnle itlt'apa~, tlll illMllvenl,), 

• 
A1·1.. 1.:~01. O mandal.nrin ,; ol11·ig·ari•1 a tlaJ• ennl.ns de 

sua gnl'•'ncia ao mnntlanl•·. !.l'a,nsl'c\J'indn-llw as .vantagens [li'O: 
\'tmient.~s tltl mand:ün ... 

l . 2ô0 

Al'L I.:W;) .... r~nm n;; p1·oveilos, que, pot· nul.1·o Indo, 
f.enhu gTangt~ntln an i't'U t~nnsl.ilu inl.e. 

l .. 261 

A1•t. 1.::10::1. ••• mas empl'ngou rm )Wovcifo seu, pagar:\ 
o wandulario ,juJ•os, desd•! o momento em que aiJusou. 



1.202 

At•l. I. :10 I. • •. S•~ niín l'nt't!llt I'XJWP.;;~amPnln do•tdal'arlo~ 
cnn,itlltdns, 1.111 sulidal'ins. 111'111 o•spPt·.il'it·adtiiiWIII" tf"~i;.:·nado.~ 
Jlili'IL adros di i'r(•l't.•nlt•s, 

t . 2G:~ 

ArL. :t.::o;;, oll tllanllaltu·i, ,·, olil'iA'atln a apt'I'Hf'lllat· o 
inRit•ttlltPill.n dn nta11tlnl11 :'t,; l'""""a~. ''"III qttr•tn Lt·ttl.nt.· r'llt tlllltin 
do lllllll<illllil', SUJo Jll'llll. ·do•. I'I'SJII.IIIUI'l' ll l'iirts JIUl' ljllltli]UIOl' 
:11•111, '1110 Iiii' PXC"r•ria IIS ]liJUül'l'~. 

A1·1 .. t.::JOG .... dn mn11rlaln, nfín l.cm ar'.f'.fí.o IH•IIt r.o11!r·n o 
mandal.a!'io, siiiYn "" I'SL" llt1• Jll'llltldl."n l'llii'l'il'llr.:fío fi, 1111111-
rlnnl.l•, 1111 sr• I'I'SJlnll,.;ttlliliznu pP,.;sn:illlll'lll.o• i'"'" t•.onl.rtwlo, nr•111 
t'.nllll.'ll 11 lllllllllttnl.o•, sinfín IJIIllllrln I'Sio 111111\'1'1' l'al il'io•ndn o 
r•xt"~,;.~o do Jll'lototll'lldtll', · 

Ar!.. 1 .:{07. 
nonto!, .•• 

C O' 
ó"l 

1 . ~(irí 

o rnntHlalal·in nh1·nr ••m son pr·orH·io 

Ent lnl en~a o manrlaLat·in Jit•at·tí rlit'l)e;iamenl." Oill'i;.:wJo, 
lo<lllll.l' ,;10 ,.;1•11 J'o'll'a 11 lll'f:'IH\ifl, Jllli'IL llf!i11 ll JII'SSOII, o:Olll fJIIf!ll\ 

IOIIIIII'Ill\.lnn. 

1 • 2Gfi 

11.\R 1ollllll1.11.:oifo:!-i IIII ~L\Nil.\1'0'1'1-: 

'l.21i7 

A t•f. I . :111\l. . .. das llo•spl'zn,.; tll'eP;.;Srll·ia,; :í r.xo.'lilll;fín di' i ln, 
rptandn '' lltlltlllalat·io lltn JH•dit•, 

·I . 2GR 

At.•l .• 1.:110. E' nlll'i~;adn o tttnnclanl." a. pa~;at• no mnn•lalaJ·in 
:l I'Oilllllll'l':ti,)ÍÍil ajustada I' 11>' rlf'~Jli'Zl\S dn I'Xf'l!lll.'fíO d11 lllllllrl:till, 
ainda qr11• r• IIPf:TH\ill 11iin :'<tll'l.a n p~pnmrlo I'I'.I'Pilll, ~ttlvn il'lldn 
o mnndnlnt•io toulpn. 

Al'i .• ·J.:lw. E' i;.:-nnlmPIII.e n!Jt·i:;nrlo n mantlnnl.o• a J'r~ar!•it• 
nn nt:utdnlru·in n~ Jll't'das. qtw "ol'l'ro•t• 1011111 a exet~ur;iio rlo 1111\ll
•.ial.n. >'PillJH'I.' lJIII' niiu ''""'ul!.cm de culpa ~11a, ou lníiJI'~su rio 
pndet·es. 
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' ., •• ti. 
J • .... j U" 

Arl .. ·t.:lt:l. Ainda fllll' o nJandaLaJ•in r.nnLI'rtl'io~ aR illRLl'\1-
csões. dn 111:\lldanl.l', SI' llfío O'XO"'olO!II llH lilllil.o•R oln llllllldllf.ll, 
:IJCUI'a o mandanl.l' nh,·ig-adn Jl:ll'a Plllll n·qno•llo•H, o•.nJn qiii'IIJ ., 
seu J)l'llo'lll':lrlnl' o•niiiTao•lniJ; llliiS lo•t':'l t•nnll'll l'slo• no·o.:iiot twln~ 
peNJa.~ I' d[l)t'llli"t.~ l'o•stdlalllt•S dn Íllllit.~o'I'\'1\IIPÍII da~ Íll~il'llt'O:itt'A, 

I , :! ; I 

Al'i .. 1.3·1 ·1. !"o• n m:wdnln r,;,. nuftii'J.;'IIrl" JHII' YIII'ÍI1R Jti'R
soaf; P:ll'll IIPg"n"i"s o·nmnllllll, o•ndn 11111 l'io•.aJ•:i. ~nlidJII'ÍIIlllt'llfli 
respnnsnv••l nn rnandnlal·in pn1· t.ndn~ nR r.nnJpi'OilliRRnR " l'i'l't·lluH 
do mnndatn, sah·n dii'Piln ''"fl'l't'HHivn, pPill!'l qunnlln~ qut• t;jiJt 
pagat·. 10nntm t'.s o)llfl't):-< mnntlnnLt>R. 
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AJ'I .. 1.3Hi. n rn:mdnlnl·in l••n1 t<nhi'P n 11h.irnlo tln Jnltll
dalro rlirf'it.n .-!•• l'f'l••no.::in, ntol RI' J'O'PlllhnlRnJ' dn flill! 1111 t)Pili'In
prnho do .-•nMtl'[;'o) dcspenrlrn. 

1.27fo 
A:rl..1.311l. 
TTI. Por mnolanr;:.a do• o•stnoln, CJIW inhnhll il.r, n mnnrlnnf.rl 

parn r•nnfPrir n.~ pntdo'J'o's, on t) nlillld:ll.nl'io, pn r·n oH ''-~t·r•t(f!r', 
TV ..•• Cl\1 pPI:l Mno~lu~iio rio I1Pf!"f.H~in. 

1.2'7G 
Art.. 1. :H7. 
T. ; .. niio po~:;;n l'I'Vngnl-n, nu r.-,,. r•rn r~an~a prnpría a 

pro cu ra~.iio d:Hia. 
nr. Qunnf!o ennfPJ'irln nn ROt~io como arlrniní!!l.rnrlor nn 

liquidnntr da sno!iPdadr~ pn1· tli,..;pn~ição rln contrnef.r. M•r:ín.l, 
sniYn :;;o• rliYo'J'snnwntr• si' diRpuzeJ' ·uesi.P endif!'O, no;; f'sta.tu.t.r.;~, 
011 Pm to•xtn o'~IWf'.ial .-ln lo•i. 

1. 27() 

A1·t.. I . 31 S. • •. ao ma11dnl.aJ•io, nüo sr pó ele oppõr ao;. t.>~I'
. ceiros, fJU<', ignowancln-a, ,d,. hna fr; com elle tt'n.taram; m.:t:,;. 
ficam Raivas ao constit.uintP ns al'r:lír:;. r]I.IH no caso lhl:' p<Js.•::J;[I!l: 
c;lher, contr·n o pl'oenrndol', 



• 

. 
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J ; ~7 '7 

t\1•1., 1.:11\1, '1'1111!11 I!IIP i't'll' I'IJIIIIIIIIIIÍI!IIffll IIII lrllllllllfitii'Ífl 
H llllllll'lll;ii11 dt\ 11111.1'11, piii'H 1_1 llii'~IJJII 11''/-!IJI:ÍII, IJI.JIJ.~Ílil'l'lll.'-.~1!-fla 
1'1°\'lll,!lldt.l ft IIIHIItfttfll HtJtf.'I'ÍI.II'. 

I • :~ 7 8 

i\1·L I ,;J~II, ,\ I'I'IIIIIH'.iu !lu !lltlltLlltlti ~~~t·tí 1\l.iltilllllllil:rtda 
IIII. lflllilli/tllfl'; lillf', .~1· ffl1' Jil'fi,illflÍI~Utlli J!l'ftt .~ÜI! Ílllt/JJtftr'fU
iiÍfltlfff'; Iiii l'''lil fi1IIU d'' ''''"ii(f iil'iiil t}fi pi·t,vljl' 1'1 ~ub.~tilnil.>flr, 
!lu pr'til,iiJ'irtlf•l' .. ~•'ní iJit.li!Jiíiiizudu 111'11.• Jm!lldtibt·iu ... m!vr, .-JI) 
I'~''' pl'ri\•i!l' ljl.ll':;; 

i; 279 

. :ÜI., J .i::.' I, Siri• Vlllitlro;;, 11 rr·~pl,ifto ilto~ f•lollfnrht·ld!•$ ri!• 
lotni ,.,.,, lN ul'l.t•~ l't>iri t';<l.t·.~ tf.ill,.;f;idli,.; l•tfl l!lorti!• dri rnnnll;irlfrJ 
pt•lt• llriiirdnlili'il>; l'ilrl/llllllllo 1•,.;11• ÍI!ÍIIil'lll' 11 rlltil'fl• il:rl(iJI•I/r·. lo'l! 
11 r•.d.irfr't;iiro. Jilil' IJllnlrttll'r· uUII·a eu(!sa, ilt. rtiarrtlrtll•. (lu·-· 
l.i~r, I ,::JI;,) 

L280 

Ar'L f ,:::'.!'!: Sr• f;dir•t·:t·r· u mallliafar·ilr. r•r•nr(l·úf.t· '' itl•li1•6ÍU 
ir. t·llro t:urtirttt•ll itfr,, ''" tll·r·riHi'rJ.;;,. [l•rtdll sl·il•rH•Í<i di• rlrl!lttfn'frr. 
ilvi.~iil'ilu 11 ltliWdiiitl.r·. I· (li'rrvlll~>rlt·htl·iil• 11 f;um tlt•l(t•, 6rfrrru ré 
I' i (•(':fi li i~ {,H li(' JÍI ~ !•X Í /5 i l'r•itl. 

1.281 

:\r'l., I,:·:':.':·~, ... , pl·rllir•nú·~ .. !Jllr• ~~· rtfrr• pr•s.~<lrtJ (Jr,itlurar 
;wm (Jr··f'i;:w. t·r·~rllarJtllt'-iW ''~ st,tt' . ..; .-;r· r· v ir:. r•..::. rtr:ntr"U rrr·~sr· li
rrrfl.l'. jrr)·Jas rtr(·srtlli:' nur·rtla". à rfrit.: u .. ; (1'1_, rnitndatiil'iu I!Stfier su_. 
.i uil.us, 

(J(j HANflkl'()' .r ÜfJTI;J'Af.J 

A1•f., f .. :.::z·;:-t, Ç•Mf'···rn .-~r· r l'•'l'lotn'r;td'f,r~s 1·rn .iuiü• tt•&•s oc: 
f•';;(il'fHt'I•Yt'fl'' 'h'n'l't'Í 1 1 1 i'fH'IIb~, (I'I'I'P,' rl'~'li fltl'('T(I': 

rrr.. P:sf"fi'vií'f"S MI' Mdl•(.,.; rn•nf".(liltTia'I'ÍI•:-: .i'ui!Íf'i:tc·~. ('(o'!'-· 
r'I•1HJ<:,• ·fi' ~··i!dfr,• n•r·~ .ir'Ji'/.M rtl'!'d'r• So''l'vi't'Nr't'; 1\ J'Hil,. ftrácnra:rrdO' 
"'l'!'l's ~c•.J'n' r:wnsa fll'I•J:,r i'a·.· 

(.. z.c;.,. 
A r· I!, f. ~{2TY, 1'1'. \1, : « Asr.·,..Mf•'l'il'"s roú rl"sMnrl,.n·IM. i rrn:iúS 

r.rtl1!'1'anp:n:i•n,.r.~ a•f,l· ,,, ;{'' ;.(r.í'ó· i•nr.l'n~ ivc c àrrins ;it6 er 2" iif-· 
colinsi:ve;. clb• jniY.· da: ctn!sa'».· 



<~.-o· -· 
1.285 

N. \'1 o SULJ!JloJtua-sco 

J.28ü 

A1°LO I o :l:!tio: « .\. IHoueuJoaciio J1Ul.0tlr o l'utou I! III geral, uão 
cuul'etoc o::;. P•Jclet0 L0S pura twlt_•::; quc o::; cxijuiJJ e::;rJel.\iac::; ». 

·1 •) <>·-._.l_"l/ 

· "\!'l.o 1.3~./o ooo pant.J'uaceioJtato ua fulla Uln dn ouLro 13 
pela OlodeJJJ da ltllllll 0 tll_;iin, He niio .l'nloeJu suliclal'io::;. !\las a uo
lJJetll,;iiu eunoiunda pôde eou[uto a eluusula de tJLLc um uada 
llralique ::wJu u~ oull'O:>o 

·-
lo:ZSS 

AI'! .. I o ~{:!!1 o ~ulJ III!!Hl ti•~ Joc:;pondcto pelo clamno rcsullanlu, 
O tllhngadu, Ull J.IL 0 0CUloUdOI', tjliiJ acceilato a ]HoOCU!'llLUl'U, llfi.O 
se pudeJo;í l'::;~;u::;a r· .,:t•tn nll!lh:u oiuHluo ·~. ::;e u Li ver, avisartí. cul 
lellllJU o cuu::;lituiulc, afilll de LJ uc lltc ltuwcic suct.:cs~or. 

1~80 

Arl.. J .:;:;uo . o. c do ptoocut·aclo.to seriio dderJilinadas, assim 
Di!lus l.t 0 l.'lllliS da jJI'Ut:UI"a\;.ão, COJJJO, 1J ]Hoineipaluwnle, pelo 
t:onLJotu:to, e:;eripto, ou verbál, L0lll que se lhes !toüvetoetn ajus
tado u:; ser v i c uso 

1 o :!!lO 

A1·1o I.:J:ll .. \qul'llto, que, ~em auluJ·iza(;ão do intetoc::;sado, 
intt•J 0 VI'IJI na fl'"~liiu .du ne::;oeitl úllieio, .diri::;·i!-o-lm Sül:;lllli.IO o 
iult'Joe:,;~e 1° Ylltiladn pl't!~UJtJi\·d de· :sou cil)llO, i'ieamlo respou
sttl·e.l a e:::l•~ e ti::; pessoa:,; t.:OJtt tJLLCIU Ltoatar. 

Jo:Z!ll 

AI' L I. o 3:J;!. o o . a \'Utllatlu JllÚti i.l'e:,;[a ou ptocsumi\;el do 
itllctoessadu, respoudeJoú o g•!:>lor ulé pelo~ easos l'ortuilo.s, niio 
pnwamlo que tet·iarn solJJocyiudo, ainda 'Quando <>e houvesse 
abstido. · 

:lo:Z02 

Alot, L. 33:3. • ... cxecueruiH o :;cu Vtou~·cilo •••. ao cs~ado 
roullel'ioto, uu lhe imleamizu a diH'l!l.!!,!ll\ia, 

• 
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1.2U3 

Arl. t.:Ja.\. 'J'untu qu.~ ~c pu;;,;u, tiollllllllllicant o ;;eslur 
au do11u do ne;;ueio a ::;·e~tãu, 1/UI.J assuuJiu, aguarduuuu-Jlw a 
!'l!tilJUti[U, se ua I.J~lJI!!'ll lltiu l'CtiLlltUl' 1JI.Jl'Í0 U. 

J • :.! !H 

,\rL. I. :J::lG. Eruquallll• 1.1 dunn Hão lll'UVitlcrwiur, velar.·:.i 
o l;'eslor pelu ue;;odo. al1í u levar a ealJu, espet·uullu, si tHtuelliJ 
Jalk1~e1: dlll't.\111.1' a g1!sli:i1.1, u~ iusll'LW\)Ües d1Js lwl'Lil;it·o~. se111 
tii.J tles~:uidaJ·, l!llLruLaulu, tla;; 11wdida::;, lJLW u wsu !'I.Jelauw. 

J • 2\J:í 

. Arl. 11.::J:JG. O ;;eslut· enviclará toda a sua diligeueia lm
l•i lua! 1m aduliu isLr·a~,;iio du 1w;,:neiu, l.'uSal'eiudu au douu ludo 

· u prejuiw r·esullauLo de IJUalquet· eulpa ua ;;eslãu. 

1 . 2!)li 

, :\ 1'1.. J.. :J:J;. . . . ainda que ;;eja pessoa, iduuea seu r fH'C-
Ju i~u da :w~..:líu, 'ljue a elle, ·ou au duuu du uc;;·uciu euulra ella · 
possa tJabet' . 

.l'ut·a;;·t·aplw unku. Han•ndu umis de urn c;eslur, surá so
lidaria a sutt rcsiJOllSabilidade. 

l. ~!17 

Arl. J. 338. . . . ainda IJUI! o dono ·wsf.LIIII:ti;SI' J'awl-as, 
ou quandn (.II'L'LI!I'ir inler••ss1!s deste por: a1110L' elos ~eus. 

-JJ<u·a;;t·ar,Iru unieo. Não obstante ... SI'I.'Ú obrig·ado a in
elerllll izar· ao e-·~~l.or· as desp1•zas ncecssarias, ·que l.iv•~r· J\~itu, 
e os pr·L•.iuizos, que, por causa ela g·estrw. lrouYur· sofl'l'ido. 

1 . !!!JS 

A1'i.. I.:J:.l\1 ..•. currrpl'it·ú o clono as obr·igw:ü•:s eunLL'alridas 
cr'll ~eu nonw. I'I'PilrlJolsando ao ;;eslol' as despezas ... 

§ L" A utilidade ou necessidade da despcza avreciat·-su-lra, 
niio pelo. resultado. {)btido, mas segundo as cil'l:umslandas ela 
oeca.sião, em •que se fizeram. · · .. . · . · 

. .§ 2:0 Vigor·a o i:lisposto neste artigo; ainda .quando o gestor, 
em et·.t·o: quan.lo. ao dou9. çlo. negocio, det· il. outra pessoa as 
contas ela gestão. · 

1.299 

Art. 1. 3<l0. Applica-sc, ou l1'osim, a dispos\çi'i1.1 elo ~;~e~igo 
aulcccdcnle, <JUamlo a a·c~tüu ~c proponha acudrr. a. P.l'OJUI~os 
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imrnineuLes, ou redunde em p1·oveito elo ·dono do negocio, 
ou da eousu. i\la~ mmea a illdO!Imizat;iiu ao gestor excederá 
cm imporLmwia u~ vuntug·eus obtida~ com a gestão. 

1.:300 

A!'L. ·1.3!!1 •. Quando al:;uem, ua ausenciu do Individuo 
obrig-ado a alimentos, por elle os prestar a quem se devem, 
poder-llws-lm t•ehavet· do devedor· a importunllia, ainda que. 
este não rutil'iq u e o acto. 

1.:301 

A1·l, .t .• :H:!. Aque.llc ttue :l'ez as deS]Jeza~ do euLerl'O, sendo 
propon:ionada:; aos u~o~ loenes n ú eoudição do defunto, ainda 
que e::;Lo ufío cle.ixe !Jeus, poderú. eobral-as du pessoa, a quem 
iueutubi.l'iu uliw eulal-o. 

Paragmplw uuieo. Cessa o disposto lliJsto ;u·tigo e no anlc-' 
i:edeute, 1!111 ~··· provaudo c]ue o gestor fez essas. despeza:o eom 
o ::;ünples inteuto de )Jell1 Jazer. 

1.30.2 

Art. 1. 34.3. . . . retroage ao dia do llOmcço da gestão ..... 

1.30:3 

Art. L. 3.\.í. ·Se o. dono do ltegoeio ou da cousa desapprova~ 
a ge::;Lão por eonka1:ia ao:-; ~f'ns iuLercsses, Yigomrú o dis-

0 ·t· · · · t•l· 1 .•. ,., ,, 1 ., .. ,., "ll\'O o· e·t·llttl'clo· 11· .,,., 1 "'U 1J ·~ .o nu:; ,t ~. . uoJ..J ../ . t:> •• h>, ::h. !:) .. u '-"' ~- . c)·l • 

1. 30/~ 

AeL. 1.. :H5. Se os neg'oeíos allteios for:em êonnexos aos 
do gestor, de tal al'Le que se nã.o possam gerir separadamente, 
huver-:oc-lta o gesto.~ pot· soeio daquelle, c:u.ios interesses agen- . 
eiat; de envolta eDm oüS seus • 

.Pat·agmplto unico. Neste. i.:a::;o aqúelle em eu.io bonei'icio 
intet·veiu o ge::;Lor, s6 ú obrigado na ru~ão das vantageus que 
loga1·. 

1.:305 

..:\!'L. 1. 3!1ü. Mediante o cor1LnwLo de_ edlr.;ão o edHor, obri
gando-se a reproduzir mecanicamente c .divulgar a obra :scien
tifica, litet·aria, arti:sLiea,,- ou indust~ial, que o autor lhe confia, 
adquire o direito exl.llu~lVO a vublwal-a, e explorai-a. 

1.30~ 

ArL. 1.3.\7 .... ou artisLiea, em cuja publicação c divul
gação se empenha () editor. 
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:1..307: . 

Art. 1. 3·!8. Nüo havendo Lermo fixado ..• 

1.308 

Art. 1.3ti0. •rem direito o autor a fazer nas edições sucr;cs
sivas do suas obras as emendas o alterações, que bem lhe IJll
t·ecer; mas, se e lias impm:ercm gastos exLraordinarios ao edilor, 

· csle Imvcrt'i direito a indemnizaoão. 
Paragrapho unico. O cclitot• poderú oppOr-se ás alteral}ões, 

que lhe prc,iudiquem os interesses, of:fendam a repula(iüo, ou 
augmcnLmn a responsabilidade. · 

' 1.300 

1\·J:f.. 1. 3r:í1. . . . sobee n. maneira de ·exercerem seus di
re.ilos, poderá. qualquer de lias reseiudh· o contracto, sem prc
j uizo da edir;ão anterior. 

1. 3:l0 

At·!.. l . 352. Se, esgotada a ulLima eclicão, o editor, coni 
direito a outra, a não levm· lt effeito, poderá o autor intimai-o 
judicialrneJJtn a (JUC o :ftwu cm certo prazo, sob pena ele perder 
uquclle · dil'ciLo. • · 

1.3!1 

Art, :1. • 353. . . . . pelo seu trabalho, :Será deterll?inacla por· 
arl.litramento. 

iL3i2 

Ar L. i . :35-í.. Sl\ a retribuioão do autor ficar dcpenclonLc 
·llo exito da venda, serú obrigado o editor, como qualquer 
commissario, a lhe apresentar a sua conta. 

1.313 

1\rt. 1. 355. . . . ele exemplares a cada edicão. Não po
cle!·á, porém, mau !;'l'ado ao autor, reduzir-lhes o numero, de 
modo lll10 a obra nüo tenha circulacão bastante .. 

1 .3:1.4 

Art. ·f .357. Salvo disposicão expressa ou irnplieiLa elo 
ponLracto entender-se-ha que só autoriza uma edicão ela obra. 

Vol. IX H 



.. 

~)-. 

- l J· ,\NN,\ES Dll i:lENADO 

1. 315 

.\ri.. I. 3!38. • . • l'leval-o a ponl.o que crnl.mt•aco a cit·
•·ulw:iíu du ul:tt'U, 
...... I 6 I I I f O I I • I O O I I O I I I O O I I I O O O I I I I I I O O I t O o' 1 o I 1.'1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 e' 

1.3Hi 

~\rl. l. :;:)O. O aulllt' de uma obra Jlt'aliHtl.it:a n;io Jilc 
}"Júd•J J':l<:IH' alt.ei·açúo na suJJslancia, sem at:cut·do ~.:orn o cmm·o
zario que a faz reprcsentnr. 

:L, 317 

A !'I. I. ~l(iO. ~-r! JtÜo Su fixou j)l'fl7.n ;\ l'úP!'OSBlllttr;fio, pr5do 
o nutor inlin;ar n ''lllPI''!l.at·iu a flUO o :rixe, comminaudo-llie 
r•111 po.•nu a ,.,_•,:r:biio ·do wnlraclo. 

L'. 318 

,\ 1'1. I. :.lli I . Os el'edut·•Js dt! uma rnn·prcza ele Ll•calt·o nüu 
rwd•JIIl raz,!t' lll!lllt'.IL'a na parte do lH'Oduulo do:; e:;vccln~.:ull'S 
l'L'Scl'\·ada a'J aulol'. 

1. 3 I() 

Al'l. l.:.w:!. Selli licença do aulor, não j'lóde o crnpt',Jzat·iu 
i•ontmuniear n tnanuserip!u da •.•ln·a a pcs"'oa e~lraulm au 
tlll!alt·n, onde se representa. 

1.320 

.\1·1. l.:.lli~l. Ct•lt•bt·ntn conlraclo •le sucicdatle ns vessuas, 
q 11e mulu<lltH'It le :'H~ obrigam a cm.nbinur ~;cus esfot·•;os ou re
eut·.~u.~, pnm lograr Jins communs. 

j o 321 

A!'l .. I,::IGI .... ]H'Ic•eo_oilos. no em que ruio conl.mriem f.JS 
de~I'J ~.:ouigo; mas sei·ão inscriplus no registro civil, c scr(t 
t:iYi I u .~L'U fôro. 

1 . .'322 

;\ri. 1 .:HHi. Niín l'o\·cst.iudo nenhuma dns formas do ar
Ligo anlecetlen L•~. n sociedade reger-se-h a pelo (]Llf! ucslc ca-, 
pilulo ~fJ ]ll'f•SCT'C\'C. 

1. 323 

~\ l'l. 1 . :Hi!i. ;'li as q lW:'d úes en.Lrc os soe i os n. soe i r~daLle ;;I) 
se JH;ovartl. por cscripto; mas os estrani10S podcríio rwoval-a 
de qualquer modo. · 

•. 
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1.32-1. 

,\l't. l.:lliH. g• unil·l'l'~al a ~u~;ierladu, IJIWJ' alJI·an.ia l.udos 
o~ lJt•u,; Jll'e,;é•tlti'S, uu lodos 11s .fulut·os, I.IUt•r uns e outr·us 
na sua lolaliuad1\ qul't' sr'>llll'lll.t• a dos ,;c•u,; ft•uelus o rcn
clirnPillo~. 

1 .325 

:\1·1. I .:3ti0. O ,;iltl[">ll•:i aju;;[l) do: Sllt'Í1•dar.l1• lllli\'1'/'Stll. sem 
oul.r·a l.ii.'L'iartH;iín, '~llli;IHII!-sc• J'1•sll'id1) a ludu o IJlW 1.k l'uluru 
:;aultat· cada unJ dos associados. 

1.320 

.\1·t. I .:li I .... ennslilu i1.lo rsprrJialnlf'nlf\ JHII'n c•.x,.eulaJ.' 
rm eollllllUIII ePt'ln. l•tnpr·eza, explol'at· er:ot·la imlusll·ia, ou 
ex1:t·cei: ecJ·ta prol'is~ão. 

1.:327 

1Ad. 1.:1i:!. E' nulln a elal.J:iUin. ([111' nii.J·il>IJ:l lndns ns 
!twJ'Os a un1 do~ srwin,;, 011 suiJtl'aia n (]ttiliiJfiu soeial di' ni:;LIIll 
dc•llf':i ;i eolii!Jtll'lir·ipa<;iin !lOS prL•.iuizos. 

JlaJ•no-t·nplr0 uniw. ·vale•, pcwé•m, a cslipulnr;ií.o du ~onLrado, 
r]w: L'xima o soeio ele iudusll'ia a ·comparlir a,; perdas ~ot:iues .. 

I. .328 

,\,·t. I.:Ji:L ... 11 domiuin u a pn~;;e th•lli.,.;; lot·mu·-se-!Jiio 
ctmmnws ind••p.-•JHI('llt,,m,_·nle de l!'adi<;úo real. .• 

I . 3~0 

.Ar L. 1. :Ji.\ .... medinulu avi~n CUJJI tl1111~ llii'Zt•~ tl1) aJII.e
el)rlenr:ia <lfJ ü•r·mo du annn :;oeial. !:'••, ••• IJI'J'io laps" ri1J lCtllpo, 
'·'IIIIJIJU!llo c•,;se nc·g·ocic•, ou essa ullllll'e)(tt, uiiu tiU ulliuw, leriio 
os ~o cios de munlr.•t·- u sociedade. 

I. 330 

DOS J)Jillli'J'nS E OllliTG.\ÇÕES IIT~L!I['l\OC:AS DOS SOCTOS 

1.331 

,\r•t. 1.. 3i5. . .. se eslc niín rixtll' outra époea, u nc:abam 
quaudn, disso!Yidn n socicclaclc ... 

1. 332 

A1·L 1. :ri li. A ,-.nlrada imposta a eacla soei o ptídl! eon~bl.it• 
'' 'I . I L t c'Jll lwns, no >it>11 ust> e goso: . • "o SI enr~w 1. o con rue o prcs-

Ulllil'-sc-lrüo i:;naos cntl'c st as cnl!·aclas. 
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1.333 

. . :Ar~. L 377. Se o soei o cnlrar_para a sociedade com objecto 
clotermmuclo, 'CJUc venha a ser cvlcto, rcsponderú aos consocios 
~omo o vendedor uo comprador. 

1.334 

A1·l. i. 378. i'icarüo, salvo declal'af\ÚO orn conLi'al'io, 
pcl·tenccndo cm commum aos associados. • 

1.335 

Ad. 1. 37!J. PeJ·Lcnct!m ao patrimcinio social todos os lucros 
ol.ILiclos pelo sacio, na incluslria que se obrigou a exercer 
cm beneficio ela sociedade. ·· · 

1.335 

Al'L. 1. 380. A' sol.licdacle indt!rnnizará cada socio os pre
ljuizos, CJUfl por sua cul]1a ella soi'frcr, c não podcrú compensai
os com os provei tos, que lho lwuver grangeado. 

1.337 

Ar L :1.. 381. . .. enlencler-sc-lm proporcionada, cruanlo aos 
socios ·do capiLal, ú sonuua, com crue entraram, c, quanto aos 
de indus Lria, á menor elas 'entradas. 

1.338 

ArL 1. 382. O socio preposto ú administrac:lo púde cxigü· 
da sociedade, além do que por conta dolla despender, a im
porLancia clns obrigações em boa fó contrahidas na :;Cl·encia 
dos negovios sociaes c o valor dos p,rejuizos, (fUC lhe clla 
pausar. 

1.339 

ArL. 1. 383. O socio investido na_ adniinist.ração por texto 
expresso elo contracto póclc vralica:r, independentemente dos 
outros, todos os actos, qua não excederem os limites normacs 
della, uma Yez crue proceda sem ·dolo. .. · 

§ L" Os poderes, que exercer, serão ir.revogaveis rJuranlo 
o prazo estabelecido, salvo causa legitima superveniente. 

§ 2." Se foram ·conferidos, 1)0rém, depois do contracto, 
serão revogavcis como os de simples mandato. 

' 
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:1.340 

Art, 1. 38<1. Se a adminisLraoão se incumbir n. dons ou' 
mais socios, não se Jlws discriminando as funccües, nem de
c!!ll:ando que ~i) J'unccionarão con,iuntamente, •cada um ele per. 
st podet•t't pmtkat· todos os actos, que na adminisLt·ac.ão cou-. 
bcrom. 

1.341 

Art. 1 .. 385. . . • entende-se, a não haver convenção· poste
rior, obrigatorio o concurso ele todos, ainda ausentes, ou im-. 
possibilitados, na occasião, ele prestai-o,. salvo nos casos ur
gentes, em que a omissão ou Larclanoa ela~ medidas pudesse 
oecnsionar damno irreparavol, ou grave. · 

:1.342 

Art. 1. 386. Em falta ele estipulaçües explicitas quanto ú 
gerencia social: 

I. Presume-se OC]ue cada socio tem o direito ele admi
nistrar, o valido ·rl o que fizer, ainda em relação aos asso
ciados que não consentiram, podendo·, porém, qualquer destes 
oppúr-se, antes de levado o acto a efi'eito. 

II. Cada sacio póde servir-se das cousas pertencentes :."t 
sociedade, contanto ·que lhes ele o seu destino, as não utilizo 
eonLra o interesso social, nem tolha aos outros aproveitai-as 
nos limites do. seu âier.ito. 

lU:. . . . necessarias ú conservacão dos bens sociaes. 
TV. Nenhum soei o, ainda que lhe pareça vantajoso, pó ele, 

sem consentimento dos outros, fa~cr alt.eração nos immoveis 
da sor:iodarle. 

1.343 

Art. L 387. . . . não poderá obrigar os bens sociacs; 

:1.344 

Art. L 388. Para associar um estranho ao seu quinhiio 
social, não ncccssHa o socio do concurso ·dos ·Outros; mas u::i.Q 
póde, sem acquicscencia delles, associai-o á sociedade. 

1.345 

Ar L. 1 .. 380. O soei o que recebeu por inteiro a sua P.arlo 
cm mnn. divida activa ela sociedade, será obrigado a confer1!-a,. 
se, poJ.• in~ol\'t'mr.ia rlo dcvrrlor, a sociedade ni'ío pudei.' ncabat· 
de cobT·al-a. 
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1. 3 -1_(j 

Arl. :1 .300. Se as cousas. cujo rendimento eonsLiLuc o 
olJ.iecto da soeiecladc, niio forem :l'uagin>is, ·consistindo em 
eol'pos eerlos e ·delélrmiuado~. o l'ist:o, que COJ'J'f!J't:IJI, sr•1·tí po1· 
con la dos re~peclivos donos. 

§ 1." . . . authenlicos, pot· conta dn soeieclade t:Ort·r•l'i'ío 
fiS i·iscos, a qur! c•slive1·r.·m c•xposta;;. 

§ ;? .• " p,.,.,.,.,.ncJo a t'•Jusn de impm'laneia deLüi'Jllinnda ún;; 
termos tln paJ·ag.t·apllo anlecc•clcn le, uI lima prll'te, o dono s,·, 
H1e podr.•J·(, r·xi:;:ir o nlut· coustante do in,·•·ntal'io, ou linlaru;u. 

1.317 

A1·t. I .:3!12. · Ha\·rndo eommmücacfío ti•• lucr·os illit'itos, 
eada um rins sociu~ l.üJ';í dn J'c•pôr o rrue t•C•!Jehett rlo socio dc
.Jinrl!H.•nll', .<e rosl•• J'u1· cnnt.!r•lnmvlo ;í J•eslituieiio. 

'1.348 

~\.rL 1.:103 .... conhcocrmdn nu deYcndo conhecf.!l'-\J'!"s a· 
jwoeedencin. incOJ't'o •·rn eumplicicltll.lr>, e J'iea olJJ•igado soli
dm·iamenl•• a ,.,,stituiJ·. 

1.31!J 

Ar L I. :1!H. . .. na;; as;;emltl•;n~ g-cr•af'~, onr.lr, snlYO r,;; I i
puln~iio t•m "onl1'a1·in. sou1pr·r; se dn!ilJcr·aJ·ú J.l•W rnaio!'iu rio 
yolos. 

1.350 

1. 351 

ArL. J. :10:.. Sii.o di\· ida:> da soeiNlad•; ns obrigaçiio;; con- · 
l.J•ahida;; .r:on.iuntnrnenl.•' por lodos os socios, ou por a·lgum 
delles nu exrrdeio. do mandtüo soeiul. 

1.352 

A1·L 1.30G. Se o eabcdal ;;ocial nüo cobl'ir as diYir.Ju;; da 
soeil'lladr, po.r rllas J•cspomlr•l'iio os assoeiaclos na propo,·eiio 
cm qne hmivr>l'r.•m de parLieipaJ' nus !)Crdas ;;ociaes . 

.Pm·ag-rapho unico. Se um elos socios fôJ' insoiY•'nle, snn 
·1)artn na· divida será na mesma rar.iio di~lJ•ilmida enLr·e os 
Otl Lr·os. 



1.3ii3 

ArL. 1.308. . .. pelas t.liYidas socia•~s. n~Jm os ados d•J 
uw, não au t o.r.i:mdo, u!Jl'ie-um os ou lros, saiYo redundando ern 
proveilo ela :;ueiodade. 

J>A DJSSOLUG,\.0 0;\ SOGllm.\Dic 

:t.3úG 

Ar L. 1. 390. 
I. Pelo implerneuliJ da .eondio:;uo. a que foi suhordinadn 

a .~llll ctura!lilidaclo•, on ll'!ln \'C•JII!imenlu ... 
ll. Peln ••xtiner,:fLO do ~:apilul :;oeinl. 011 :;t•u •.lest'nlqu .. 

JjllJ quanlidado; tarnan!lu que impo~Sil}ilil•! de eontinutu· '' so-
r;iedaue. TIL .Pi!ln ,;ousceu•.:ão do l'i!ll ~odal ou pela Yeril'i•:a•;iío d•: 
sua ilwxcquibilidade. 

f!IV. Pela :l'ullcncia, ineav<l<.:idad•:, pu Jtt•.•t·lr! de ulll dos 
soei os .. V. Pela l'•~nuncia de qualquer ddleo;, se a :;udedad•• fui.' 
1lu lH':lZO iucleterminado. (Arl. -J. ·íO-í). 

V[, Pi"!! o r.:onsonso unanime dos u::;:;ociado::l. 
Al'L. J.390. Addile-se como§, «05 ns. IJ, fV e\' ~c· \lP

)'Jl icn.m i1~ sl)ciOdtHies de fins não ceOIW!l1ieos ». 

1·35G 

.:\!'L. 1.. ,wo. ·A pt'O!'Ogn.~ão do prazo ~ocial ;;,í ~e pl'OYU por 
escl'ipt.o, nas mesmas condições dn.qudle qLw o rixou (,\rlig·0~ 
I '''GI. ·i ''G") .• t) ·l o . u u • 

1.35i 

ArL 1. ~OJ. Se n. socicdn.clc se pro rogar· düpois d•! vüneid•J 
o prnzo do eontr·ar:Lo, entend•~J·-se-:í que ~o const.it.uiu cln nn\'n; 
se dr:nLJ:o ll•) pt·nw. I.I!J.·-sn-.ú por conlinuaçiío da nnt.•'J'ior. 

1.358 

ArL 1.-102 .... eom os lJer·deiJ'O~, ou ::lt.í enm os assoei ado~ 
sohrev.ivos. NesLn segundo ea:'io, o heJ•cleir·o do fallceiclo l•~r:"L 
(!ir cito :'í rn.rtillm do que hotJ\'Cl'. quando . elle fallcecu. mn,.; 
niío partieiplii'IÍ. liOS luet·os e J"II)J'das uller·ior·•!S, que niío ror'•'lll 
''f.lll~C'qrwncitt r!irecta r.le nr:tn:'< antC'r·ioro:·s no l'allo:•einwnt.•J. 

' 
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:1..359 

:Ar L i. -iO:J. • •• eumprir-se"á a estipulaoão, toda vez que 
ser possa; IIYJas, sendo menor o herdeiro, será dissolvido, em 
relaçiio a ello, o vinculo social, caso o juiz o determine .. 

:1.360 

:Arf.. 1.1.0-i· A renuncia .ele um dos sacias sú dissolve :t 
sociedade (art .. 1. 3!l9, n. V), quando feita de bon. fé, cm tempo 
opportuno e notificada aos socios dois mezes ante~> .. 

:1.. 3G1· 

:Ar I.. ·l. ~05. . .. cm commum; o !Javer-sc-;í por inoppor"' 
t.una ... 

1,362 

Ar L 1· 40G. de má f6, .salvas as suas ,quotas na. :Van..: 
t.agem esperada. No segundo, a sociedade.... · 

. :1.. 363 

· ~-\.ri.. J. ~.07. Subsiste ainda após a clissolu(!ãO da socicdadó 
n. I·esponsal.Jiliclacle social para com terceiros, pelas dividas que 
houver contrah ido. 

Não se Lendo estipulado a responsabilidade solidaria dos 
socios para corn terce.iros, a divida será distl'ibuida por arruol
Jes, em partes proporeionaes ás Ruas cnt.radas. 

1.364 

Art. L 408. Quando a sociedade tiver duraoão prefixa, · 
nenhum sacio Jiho poderú exigir a dissolução, antes de c:xpira1~. 
o prazo social, se nfí.o provar algum elos casos do .arL., 1.399, 

· llS· I a IV. 

:1. .•. 365 

Art. 1. 4.00. . . . n.s rcgrns da partillha entre herdeiros •J 
. (Arts. 1. 780 o scgs. ) , · · · · . · · 

~aragrapho unico. O socio de industria, porém, s6 tcr:í di-. · 
rcito a participar nos lucros da sociedarlc, sem rosponsabili- · · 
dado nas suas perdas, salvo .so o contrar~o se esUpulou no con-
1 t . . ul'!lC O 0 , • 
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:1..366 
\ 

Da parceria agricola 

i. 367 . 

Art .. 1 · 410. Dú.-sc a parceria rugricola, quando urnn. pesso:l 
cedo um predio rusLico a outra, para ser .por cs La cultivado, 
repartindo-se os i'ruclos entro as duas, na proporção que csti"' 
pularem. 

1.368 

Art, 1. H L O parceiro incu,mbido da cultura níi.o rcs~ 
pondCJ.'<L pelos cncrn·gos do prcdio se os niío a~sumir .. 

1.36!) 

Al'L. 1. H2. Os riscos do caso fortuito, ou força maior, 
cor·rcrão em commum contra o proprictario c o parceiro. 

1.370 

:Art. LH3. A parceria -não passa aos herdeiros dos con
Lralwn Los, excepto se estes deixaram aclcanLaclos os trabalhos 
de eulLiH·a, ea~o em flUO chLrnr<t, quanto llaRI:e, pnra sr. ultimar 
a colheita. 

1·371 

Ar!;. L HL Applicmn-so n. este eonLracf.o n.s regras dd 
locaçiío de preclio~ rusticos, cm Ludo o rrue nesta -secção nfi~ 
so achar regulado. 

i.372 

Arl,. 1.1d5. A parceria suslste, quanclo o JWCdio ;;c nlicnn,. 
ficando ... , · 

1'.372 

Da parceria pecuaria 

1.374 

Arf.. 1.-118. O pnrceiro proprieLario substituirá por oull'os,. 
no caso do evic(;.ão, os anim::w~ uvictos .. 
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:1·375 

ArL I .HO· Salvo convencfío cm r:ontr·nl'iO, o rarcuiro 
propl'iotar·io ;;ol'frerú os r•rr;,juizo~ l'l;sultniiiPs do Pil~o l'or·tuilo, 
ou l'rH·ea mai OI'. 

1.376 

'AI'I.. ·I. 120. Ao prOpl'idario r·.nhcr•:'t o JH'cl\'rdtn. qui.' se 
<lhlr!rJha rio;; aninml's mrwtos. rwrl.l'lll'l'nlns nn r•npilal. 

1 .. 377 

A1·L. 1.12·1. Salvo dnn;;nla r•rn r·.onl.r·ní·io; r11;nlnrm par·t~l·ir·o, 
.~cm I ir:nncn rio orJtt·n. pot.Jr,•·:\ ri is por· dn !;'rtrln. 

:1 .. 378 

"t·f ·I "''" :.t\ .. • - ..... ~· ••• (~01'1'(\.Jll r•nr: r:onfu rio pnrr.r•ieo f.l'flf.nrl<:~r. 

1 . 37!1 

A1·f.. 'i .IJ23. Applienm.-so a estr. eonf.pnefo rrs ''''fwns rlo rle 
SO<;iNindr•, 110 f]l.Jf\ niio r;;fi\'Ci' r•c•gTrladn J)(l(' c.Oll\'f•nr:iio dn;.; p::tr-
f.c; o. Prn fnlln rll'lla. r· ... oJo cli~pnsl.o nrsla sN'(:iio: · 

:1.380 

Al't. ·I .121. MedianiA neto r;nll'ro vivos, on rlc ultimn von
indo, e [.i lu lo oneroso, ou gr•af,uito, prícle consti t.u it'-SI', por 
irmpo cletor·minndo, ('!11 i.ll'llr.t'ieio pt·npt•in ou nllrcio. uma. N;ndn 
ou pt·csl.aeiio f)('t'iorlir:a. c•nl.rcgnnrlo-sr• ecr•Lo eapitnl, em .irn-. 
nwvr.is ou dinheiro, n JW~;;on, q11r; sr• ol11:iguc: a snti>;fnr.el-n. 

L381 

A1·f.. ·I .. 12r.. O;; hrns r.lado;; Nn r:ompen:=;nt,;iin da l'CtHla 
r.nnrn. drsdro n lr·nrliriin, no dorniaio da J)f'~f<on fJUI' pn1· rrqtH•Iln 
se olwignu. • 

']. 382 

Al'f .. ·I .127. Se o rendeiro. nu r:rn;;unrio. deixne do eum
pJ•it• n oht•ilgnciin c:•;;tipulnda, pndc•r·:'t o credor' ela renda accio
nal-o, nssirn pnr·a qur lhn pngue ns pr·esfn~c1e~ atJ•nzar.lns, r~omo 
p:n·n q 11 o Jlr r. c;h~ g·n t•n n t.in~ das, .. 
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1. • 38:3 

Al'L. J .!1:!8. O el·er.lm' :ulquii'C o di1·r•iln ú l'i"'ilíla dia n din, 
se n. J11'CSln,;iio nii'' -l·IOli\'PI' dn sr1· pag·n. advaulndn, ''" l.'lllllí'l . .'ll 
til) endn um do,.; L"'''iodos fJl'efixos. 

1. 38/L 

'Al'L. t.t.:!!l .... ,;nLI!IHh•-su qun ns ~'"1s dit'l:il.l'~ süu f!f(unr•s; 
c, sal\'o I•,.;J,ipuln'.'ii" dil·,.,·~a. 11iiu adquil'il'tlO IJ~ ~obre1·i\·us di
reilo :'t fl:ll'il• dn,; [jUIO nlOITCI'I'lll. 

I .:l8::í 

Al'l. t.,.\:.Hl. A l'encla l!fHhl.iLuidn prll' liluln g-1·nluilo p(orJ,., 
pm· aelo rio insLHilidol', l'i1:l\1' i,;Pnla dP Iodas n,; I'Xf'Ctll;t.es 
pi~IHIL'IILI',.; r: l'uLut•n,;, E;;! a. i,;Pill;iin r.·xiHln ••• 

J. 38ü 

'Al'i .. J..f3l· ... r·nnsliluo direito rrnl ... 

J. :3(:;7 

Ar L. :1 • "8~. . . • Hwd i auto a r•nf;Tt r.! e um rorem i o n. inrle
rnnit.ar·-llw n JH'eju ir.o ... 

1.388 

J\rL. J .·1:1:3. Esle eonL1·neLn niio fJhl'iga nnil•s rlc rcdnr.lrlo 
Í\ C SI:!' i pi. O, H f;OllSÍ clera-~r: 1>01'1'1! i to· .. 

1.38\i 

A1·t. L '1il8. Em vr,z de « rcnwl.lc ao ~Cg'lll'nr.ln :~~, (]iga-sq 
!: enl.rnga ela upolien ao ~r1.~ urar.Jo » •. 

1.300 

ArL. ·i. "3". A ar•oliee consit,'llfll'l.t o;; ri,<1\0~ assumido~. o 
valm• rlo objrelo ~cguJ'n, o ]ll'f!.lnio dn\'irlo 011 pago prlo ;;,-•:;:u
I':Idn r fJIIlll.':;qw•t· ouLJ•n;; p,;f.ipular;i)Ps. qw.· no L'.Oill.i·n,:lo sr. 

l'i 1'!11flJ'(!In..: 

J • 30 J 

Art .. oJ..J3G. Em VüZ rlr «no rruo niin, ele.:., dign-se: «r[UC 
nüo eonJ;rnrinrcrn rli~po;d~"ic'i lrgncs », 
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1.392 

Ar L· :1.. 436. Nullo será este contracto, quando o risco, dí{ 
que se ocouva, se fi!lat· u. autos illillitos do segurado, do he_. 
neficiado pelo seguro, ou dos representantes . c prepostos, quer. 
llo um, quer do outro. 

1.393 

Art. 1. /137 · Nüo se p6de segurar uma coisa por mais do 
que valha, nem pelo seu todo mais de uma vez. ]l}', todavia, 
licilo ao SCigurado acautelar. mediante novo seguro, o risco 
de :l'allencia ou insolvoncia do segurador. (Art. 1. 439.) 

Art. :1.. 438. . . . o excesso elo premio; o, provando que o 
segurado obrou do má fé, terá direito a annullar o seguro, som 
restituição do premio, nem prejuizo ela · :wç.iio penal que no 
caso couber· 

1.395 

Art.. 1. -1.39. • • • recusar o pagamento do objecto seguro, 
ou recobrar o que por clle pagou, na parto excedente ao seu 
valor real, ainda que ... 

1.396 

Art. 1. HO. Â vida. o ns faculdade humanas tamhom se 
podem cstimnr como objecto seguravel, e segurar, no vaJ.or, 

· njusLrido, ·contra os riscos passiveis, como o de morto invo~. 
lunta.ria, inhabilitruç.ão pnra trnbnlhnr, ou outros semoUhantes. 

Paragrapho unico. Considera-se morte voluntaria n. ro~ 
cobida em duello, bem como o suicidio premeditado por pessoa: 
cm seu juizo · 

:Art. :1.. 441. ... 
dos antecedentes. 

:1.·397 

fixar o :vnlor respectivo. • • sem pre.iuizq 

i.398 

Art. 1. 442. . . . que teruha tabcllo. de premios se presumq 
de conformidade com ello. proposto o o.cceito •. 

~.399 

Art. i; lul.3. • . • .são obrigados o. guardnr no contracto n: 
mais esLricLn boa fé o veracidade assim a respeito do oh.i n~ · 
cto, como rJns circumst.ancias o declarações a elle concernentes, 
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1.400 

Ar L. 1. H4 ·-Se o segumdo omiWL', alterar ou Jigurar 
circumstancias que poderiam ter ini'luido pa1•a a rcj eioão da 
proposta ou para a estipulação de maior taxa de premio, 
mio, perderá no primeiro caso o direito ao seguro c ao premio 
pago, e no segundo indemniza1·á cm dobro, consentindo o se
gurador, o valor do premio que lhe teria sido cobrado, se as 
suas declaraoões fossem exactas.. · 

1.401 

Ar L. 1. 445. Quando o segurado contracla o seguro me
c! i ante procmador, Lambem este se faz responsavel ao segu
l'ador pelas enexactidões, ou lacunas, que possam influir no 
contracto. · · 

1.402 

Art. L 4-I.G. O se~gurador, que, ·au tempo do contmcto, sul~ e 
estar passado o risco, ele que o segurado se pretende cobL'it·, 
e, não obstante, expede a apolice, pagar(~ cm dobro o pr·emio 
.estipulado.; 

1.-103 
~\.rt. L 447. 
ParagTapho unico. Quando nominativas, exat•tu·ão as apo

liccs o nome do segurador, o do segurado e o do seu represen
tante, se o houver, ou o do terceiro, cm cujo nome se i'az o 
seguro. 

1.404 

Ar L. L 41.8. A apolice declarará Lambem ... 
§ 1. o Em falta ele estipulação precisa, contar-so-á o praw 

de conformidade com o art. 130, 
§ 2. o A respeito de coisas que se destinem a transporte de 

um para outro ponto, os riscos principiarão a correr, desde que 
sejam recebidas no pr·imeiro logar e terminarão- cruanclo en
tregues ao destinatario, no segundo. 

:1...1.05 

Das obrigações do segurado 

1.40G 
.. 

Art. i . HO. . . . no acto do receber a apolice pagaL'tt o sc
sm·ado o premio, que estipulou. 

' 
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1.-107 

Arl. I .-IGU .... iudepemluJJJuJJlu d1J iulul'l"~llal;;iu do sc
;.:JJJ"adoJ·, :;r.· u apolif:e ou us eslalul.o:; não estnbele~;ct·atu maior 
taxa. 

1.,108 

ArL. I .. \GJ, Su o St•glH'ado YÍPJ' a l'allil', 011 1'1'>1' i.II.'J!Iarad11 
iuLct·didu, p:;:[aJH.Io l.'lll nLJ·u;r.o no:; fll'UJJ1iO~, ou ~P atr:azat• up1):; 
a i 11 LIJl'd ic1;ãu, ou a Ja llcrwia, Jieurú o Sl'0 ut·udor i,;f.•nlo da rrJ:; .. 
pun:;a!Jilidnde pelo~ t•i:;eos, SI! a ;ma:;;;u, ou o rept·csorttuntc do 
iHlcrdielo, não pagai' unlt•:; do sini,;Lro o~ [tl'emio~ aLeazados ..• 

J. 100 

~\o :H'l· L -Híl.- ::;uprn·lma-sc o pc!'ioJo l'illUI: « J>o
clen't. .. ~ 

J. 1 I O 

"\'·1;. J, -IG:.'. O fael.u de ~e nüo l.r•t· v•~I·iJ'ieatlu o riseo, em 
ftJ'eYisãu do qual ~e fez o su;;u1:o, nüo exime o sug·urndo a Jlll
gat· o premio, f!lW :;1• estipulou ••. 

Ar·l .. L. -liJ:J. EnriJom SIJ lra,inm aggJ'UYarlo os l'i:;eos, al0m 
rlo tJllf.'. IJI'a po,;~jy(•.l.anll:\'ct' no contr·aelo, w·m por isso, a niío 
lHtYI.'t' moJio elau,;ula 1:xpt·essa, Lcrú direito o segurador a t(u
!:;lllcnto elo premio. 

1.H2 

:At·L. 1 ··í.G-\. Emquunlo yigorar· o contraeto, o ~egur·ado 
ubsLer-s..:-iL li c Ludo .•. sob pena ele verde r· o direito ao sc;;m·o. 

1.H3 

.A.I.'L, l.lú5. f:.;olJ a mc~nm pena. l:Omnmnical'tÍ o sr)gueado 
tto ~e~uradot· lodo incidente, que ele quulqtüJr modo posl:ia ag
gPnvtú· o risco, 

~·u·L. 1.~50. No applieur :t dita pena, pl'oecdcl'tí. o juiz 
eom equidade, u Llcnlando nas cireum5lmleias r·ouc~, e Hiío ern 
prolJabilidadcil infundada~, quanto tt uggr~yução elos riscos. 
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Art. J • .',;:,; • ••• u s•~g·tn•ado, logo fJlW u ;;ai!Ju, r:onnnuni-
en 1-o-{L nu :;ogu l.'ttdút'. 

ParngrapiJHJ unif~o. A ulnis~iio in.iusLifiearla ·~xoroer·a o se
gur•acioJ', ;;e •·~slu pl'fll'lll.' quu, oppor.·tt.llranrcnlc avi~udu, llr.n ter:ia 
sido l)O~sivd Ul'i!Ul', OU aLlt:'llliUI', llH tJt)llS('(jUIJIIIliUS tiO sini;;ll·o. 

1. H fi 

Das obrigações elo segurador 

LH7 

Arl. j .·!5(1. SC'rnpl'IJ ;;e preSUIIIII'a. lliÍO M' fel' ouri;.;nd(t n 
:;o~gur·ador.• a int.lt•nnliwt· fll'l'.iuizos l'tJSLiiluui.f~R du vi•Jio intr·in
seco ti eoisa seguJ·a. 

1 .. I 1.8 

Ad. J •. IGO. (!unndo a apoliee lionilnr· ou parLieulariwe 0::1 
ris~o:; do ~f'gul'CI, nfto respondcrú fiO I' ouü·•Js u ~csurador. 

1. /d!) 

ArL. t .. íGI. :3nlvo, por.·,:m, f)Xt•r·es;:a resl.l'ieçií.o na aroliec, 
o J•bco dv :>egul'o compreltt.•nd•.·r·;í lodo~ os pr·e.i11ims r·esullunlr-s 
ou cunsecjuente,;, •·omo .~ejam o;; r:slrw::os occasionar.lo:; para 
evitar o sinistr·o. minor·m· o damno, ou sal\'ar a ~ousa. 

1. 120 

ArL. I .lli2 .... n pngaJ' (Win \'alor· a.iusl.ar!n a irnpoJ•t.n.n
(\ia da ind••mnização, ~~·m pf.'J'dror por· is:;o o dirc.ilo, que lhe 
ns::<l•gm·am os nrl~. I .138 () 1.. "3!). 

1.1,21 

Art·. I . '. li3 · ... 
Paragr·ar,ho unieo. Opt~t·a-~r f'IS:<a lran~mbsiín dr~ plrno di

roif.o quanLo tí. r~oi::;a. ,hypollo2cada. ou po;nhorarJa, e, l'ôl'n rle~,;f'ls 
ensos, quando a ano I Ice o na o vedar. 

·Art.. 1 . \ü1. 
lhe assi:;tirlam. 

. . ' 
1.1,22 

todos o~ meios de dcfcsn, que contm c~lu 
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:1.'.~23 

Art. 1. -1.G5. Se o segurador fullir anLes de passado_ 

1.424 

Do seguro mutuo 

1.-í25 

Arl. 1. -í6G. 'Póde ajustar-se o scgur.~. pnn.:l.) c:crl.o tm
met•o de segurados c.m commum cntt•e ~i o pre.iuim, fJUC a 
qualquer clelles advenha do risco por todos· corrido. 

Nm tal caso o conjunto dos segurados constitue a pessoa 
jurídica, a que pertencem as func()Ões de segurador. 

1.-í26 

Art. 1. 467. . . . os segurados contribuem com ns quotas 
nccossarlas, . . . Sendo omissos, presume-se que a taxa das 
quotas se cletorminarú. .segundo as contas do anno. 

1.427 

A d.. :1.. -í68. Serú permiLtido Lambem oLrig·ar a premios 
fixos os segurados, ficando porém, cst.es aclstriotos, se a im
portancia claquellcs não cobrir a dos riscos verificados, a eo-
tizarem-se pela differen~a. · 

Se, pelo contrario, a somma dos premios exceder a dos 
. riscos verificados, poderão os associados repartir entre si o 
excesso em dividendo, se não preferirem crear um fundo de 
reserva. 

Art. 
:r. ,.ts ••• 

1. 469. . .. 
1.428 

c os dividenjios serão proporcionacs 

1.429 

Ar L. 1.1170. As quotas dos soei os serão fixadas ·conforme 
o valor dos respectivos ·seguros, podcnqo-se tambem levar em 
(;onta G.'ÍSCOS di:l'ferentes,. , , 

:1..430 

· Do seguro sobre a vida 

:1.. 43:1.' 

A.rt. i. 471.- O seguro sobre a vida tem por oh.iecto ga
rantir, mediante o premio annual que se ajustar, o pagarnenLo 
âe certa somma a determinada ou determinadas pessoas por 



mul'Le du segul'adu, podendo esl,ipula!'-se egualHwatB u paga
mnnto dessa somnm ao proprio ,;egul'ado ou terceiro, se aquelle 
sohr.·eviver.· ao praw dn seu llOntraclo. 

Quando a Jiquida~,;ão ~ú eleva opet·ar-sc Jl'-ll' nwt·Le, o pt·e
nrio sr. pôde ajustar por pt·azo limitado ou pot· ioda a vida do 
,;,)gur·ado, ~endo licito ús pat·Les eorlLnwlarrl.cs, durauLe a vi

. ;,;erl(Jia do contrato, substiluit·em, ele llonunum accôrclo, um 
vlano por outro, feita a inclumnizaoão ele premias que a .sub
sLituioão exigir. 

1.4.32 

Art. 1. 472. Póde uma pessoa fazer o seg·uro sobt~3 a 
pt·opria vida, ou sobre a de outrem, justificando, porém, nes-· 
te ultimo caso, o proponente o seu interesse pela preservação 
daquella que segura, sob pena de não valer o seguro, em .se 
provando ser falso o .motivo allegado. 

1.4.33 

Ar L 1.1;73 .-Se o seguro não tiver por causa declarada 
;t garanLia de alguma obl'igação, é licito ao segurado, em qual
quer tempo, substituir o seu benel'iciario e sendo a apolice 
cmittida ú ordem, instituir o beneficiaria até por acto de ul
tima vontade. Em falta de declaração, neste caso, o SeGUro 
será. pago aos herdeiros do segurado, sem embargo de quaes
quer disposivões em contrario elos estatutos da companJh.ia ou 
associação. 

1.434 

Art. 1. 474.- Redija-se assim: «não se póde insLituir be
neJ'iciario, pessoa que for legalmente inhibida de receber a 
doação elo segurado. . 

Ar L. novo -A som ma estipulada como IJeueJ'icio uüo esl(t 
sujeita ás obrigaoões ou cliviclas elo segurado. 

1. 4.35 

Art. 1. 4.75 .- Supprima-se. 

1.4.36 

Arts. 1. 4.76 e 1. 4.77.- Supprimam-se. 

1. 1!37 

Art. 1. /178. . . . de modo que só tenha direito a elle o 
segu~'ado, se cheg·ar a certa eclacle, ou for vivo a certo tem r:. o. 

Vol. IX !O 
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1.438 

ArL. :1.. 4í!l ... ; mas não se póde reuobt'<tl' a quanlia, que 
voluulal'iamen l1J .~o pagou, salvo se foi ganha por dolo, ou se 
o )Jordenlc ú menor, ou interdiclo. 

1.439 

Arl. J.-180. Não se púue exigir reembolso do que su um
prestou pum jogo, ou aposta, no Ullto de apostm·, uu jogar. 

LHO 

At·L. ·t • 481 . São equipal'ados ao .iogo, submeltendo-se, 
como taes, ao disposto nos artigos antecedentes, os contractos, 
•...... e a cotaç\ão que elles tiverem no vencimento do ajuste. 

1 . lt4:1 

~\rl. · ·J. !t82. O sorteio, para dirimir questões, ou dividit• 
cousas communs, considera-se-à systema. de partilha, ou pro
cesso de transacção, conforme o caso. 

l.HZ 

. Arl. 1. lt83. D•.i-se o uontt·aclo, de rian~'n, quando uma 
pessoa se obriga por outra, para uom o seu credor·, a .satisfa
zet· a obrigação, caso o devedot· a não cumpra. 

1.H3 

Art. 1. /1Sit. Se o fiador tivet· quem lhe abone a sol vencia, 
ao abonador se applicari't o disposto, neste capitulo, sobre a 
fianoa. 

Arl. 1.lt8G. A t'iaw;a dar-se-á por escl'iplo ... 

1.H5 

Art. 1. ltSG. Póde-se estipular a fiança ainda som con
se!ttimenlo do devedor. 

1. 44 6 

Al't. 1.1137. A~ d1vidas futuras podem -ser objecto de fi
ant;a; mas o fiador, neste caso, niio serít demandado senão ele
pois. que se fi1.er certa e lil')uida 'brio>:ar,fio do principal de
vedor. . 
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:1.447 

Art. 1. 480. 
Quando exceder o valor da di v ida, ou l'õt· mai~ onerosa 

que ella, não valerá senão atú o limite da obriga~•ão a1'ia1wada. 

:1.448 

Art. 1. !t!)O: 'As obrir.:;aoões nu lias são susceptíveis 1.IC fi
anoa, excepto .... 

Paragrapho unico- E5ta ex~;ep()ão não abrange o ~;aso do 
art. 1. 259. (Ar L. L 250) • 

i. !dO 

Art. 1. 401. Quando alguem houver de da!' fiador, o cre
dor não póde ser obrigado a acceital-o, se não Jõr pessoa ido
nea domiciliada no município, onde tenha de prestar a fianoa 

·e senthora de bens suf'ficientes para desempenhar a obrigação. 

1. 450 

Art. 1 .lt52. Se o fiador s1~ tornar insolvente, ou incapaz, 
poderá ·o credor exigir que seja substituído. 

1. lt51 

Dos effeitos da fiança 

:1 .. i52 

Art. 1. 493. 
Paragrapho unico. no mesmo muniCJ[HO, livres e de5-

embargados, quantos bastem para solve!' o débito. (Artigo 
1. 500) • 

1.452 A 

Art. 1. 4\JL INíão aproveita este beneficio ao fiador: 
I. Se elle renunciou expressamente. 
II. Se se obrig·ou como principal pagador, ou devedor so-

lidario. · 
III. Se o devedor for insolvente, ou 'fali ido. 

1.453 

Art. 1 .1>!)5. A fiança conjuntamente ·prestada a um ;;c.l 
clóbito l)Ol' mais ele uma pessoa, importa O COffi]ll'OtnÍSSO de 
solidariedade entre ellas, se cleclaradamente não se reserva-
l'am o beneficio de divisão. · 

Para,grapho unico. . .. pPla parte que, em p!'opor(.'iin, lhe 
couber no pagamento. 
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l . lt54 

A1·L. l. ·i!Hi .. Póde Lambem cada Jiador Luxar, no eontt'a
!lLO· •• 

1 . 4.55 

Art. 1. lt97. . .. ; mas só poderá demandar a cada um dos 
outros fiadores pela respectiva quota. 

Paragrapho unico. A parte do fiador insolvente., .. 

1.4.56 

Art. 1. 4.98· O devedor .responde tambem ao fiador por ... 

1.457 

Ar L. L 4.9\l. . . . e, não havendo La.."Xa convencionada, aos 
,juros legaes da mora. 

l . lt58 

· Art. 1 .. 500. Quando o credor, sem justa causa, demoi·ar a 
oxccu~:.ão iniciada contra o devedor, poderá o fiador, nu o 
abonador, (arL. L-184), promover-lhe o andamento. 

. . . Art. L 502. O Jiador poderá exonerar-se da fianca, que 
ao acto aroigavel, ou á sentença, por que fôr exonerado . 

1.100 

Art. 1. 503. ·A obrigação do fiador passa-lhe aos herdei
l'os: mas a i·esponsabilidade da fiança se limita ao tempo ele
corrido até á morte elo fiador, e não pócle ultrapassar as for~.as 
da herança. 

1.161 

Da extincção da fiança 

1.462 

Art. 1. 505. O fiador ainda que solidaria com o prb;wipal 
devedor (arts. 1. lt91t e 1. lt95), ficará desobrigado: 

r. Se, sem consentimento seu, o credor concedet· mora
l.orin ao devedor. 
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m. Se o credor, em 'pagamento da divida, acceilar ami
gavelmente do devedor obj e c lo diverso do que este era obri
ióado a lhe dar, ainda que depois venha a perdel-o por eviccão. 

1.463 

Art. i. 506. Se, feita a nomeação nas condições do artigo 
1. 493, paragrapho unico, o devedor, retardando-se a execução, 
cair em insolvencia, ficará exonerado o l'iador,. provando que 
os bens por elle indicados eram, ao tempo da penhora, su !''ii
ciente para a solução da divida afiançada. 

1.464 

Da'3 obrigações por declaração unilateral da vontade 

1465 

Art .. 1·509. Ao portador ele bo.a fé o .subscriplor, ou o 
emissor, não poderá oppur outra clelesa, alem ela que assente 
em nullidacle interna ou externa do titulo, ou em direito pes
soal ao emissor, ou subscriptor, contra o portador. 

1.466 

Art. 1. 510. O subscriptor ou emissor não sert't obrigado 
a pagar senão á vista do titulo, salvo se este l'õr declarado 
nullo. 

1.467 

Art. 1. 511. A pessoa in,iustamente desapossada etc ti tu
los ao portador, só mediante intervenção ,judicial poderú im
pedir que ao illegitimo detentor se pague a importanr,ia rln 
capitnl, ou seu interesse. 

Se, citado o detentor desses tilulos, não forem: aprosen
. Lados em tros annos dessa dal.a, poclcrú o ,juiz declarai-o~ en
ducos, ordenando ao devedor que lavre outros, em subsLi Lu içá•>. 
dos reclamados. 

1.468 

Art. 1.. 512. E' nullo o titulo, em. que o signatario, ou 
emissor, se obrigue, sem autorização de lei federal, a pagar 
ao portador quantia certa em dinheiro. 

Paragrnpho unico. Estn disposição... as quaes conti
nual'ão a ser J'cgiclas por lei especia I. 
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Al'l.. t.:íl:?. Pns~r~ a 1.313 n esio :tquellc. 

Art. 1. 513. Se o titulo, eom o nome do credor, trouxer 
a clausula de poder ser paga a prestaoão ao portador, embol
sando a este, o devedor exonerar-se-ha validamente; mas po
derá exigir-lhe que justifique o seu direito, ou preste caução. 

Art. 1. 51·1. Aquelle que, por annuncios publicas, se com
prometter a recompensar, ou gratificar, a quem preencha certa 
condição, ou desempenhe certo servioo, contrahe ·obrigação 
de fazer o prom ettido. 

f.q72 

·Art. 1. 515. Quem quer que, nos termos do artigo ante
cedente, fizer o dito serviço, ou satisfizer a dita condicão, ainda 
que não pelo interesse da promessa, poderá exigir a recom-
pensa estipulada. , 

1.473 

Art. I.51G .... póde o promittente revogar a promessa, 
com tanto que .. . 

Se, porém, houver assignado prazo á execução da tarefa, 
cnlender-se-ha que renuncia no arbítrio de retirar,, durante 
ellc, a offerta. 

L 17-1 

. . Art. I. 517. Se o acto contemplado na promessa fõr pra
ticado por mais de um individuo, terá direito á recompensa o 
que primeiro o executou. · 

§ 1. • Sendo simultanea a execucão, a cada um toca·rá um 
quinhão igual na -recompensa. . 

§ 2. o Se esta não fôr clivisivcl, confcrir-se-ha por sorteio. 

L 1,75 

Art. 1..518. Nos concursos que se abrirem com promessa 
publica ele recompensas, é condição essencial, para valerem, 
a fixacão de um prar.o; observando-se, porém, além deste, os 
·seguintes requisitos: 

§ 1. o A decisão da pessoa nomeada, nos annuncios, como 
juir. oln•iga os interessados. . 
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§ 2. 0 Em falta da pessoa uesi:;nada para .rulgUL' ll me
ril.o dos lmbnlhos, que se apresentarem, entender-se-ha que o 
promittr.nle. se reset·vou essa J'uncrjão. 

l.!i')Q 

Art.. l.r>lfl. As obras pr·rmia•las, no;; ronrmrsos rle que 
I.J·tüa 11 :u·ii;.;·n anl.•·r·ior. ~,·, l'ie:u·ãu tH·r·l••ucenllu an pr·•Hnil.lt•rtlt.:, 
se la! daw;nla I'SI.ipul:11' 11a tHrltliea•.:iin •la pr·n11Jr•,.;sa. 

1 .177 

Das obrigações por actos illicitos 

Art. 1. 520. . .. ; e, se tiver mais de um autor a offensa, 
todos responderão solidariamente· pela repai·ação. 

Paragrapho unico. . .. os cumplices c as pes~ons desi
gnadas no arl. 1.523. 

l.IJ7\) 

,\ 1'1.. .I . 5:21 . • •• n. TT, não leve cu I pa do perigo, a;;s i;;li r
lhe-1m rlir·rilo :í indemnir.n•;.iio elo prc,juizo, rtnr. sol'l'rr.u. 

J •. 'JRO 

Al.'t. 1.5:?.2. Se o J1Cl'igo occorr·er po!' culpa de lerceir·o, 
contra este 1'i1::arú com acção regressiva, no caso do arl. HH, 
n. II, o autor do damno, pam ha,•er a imp-ortancia, que tiver 
resarf!ido ao dono da cousa . 

. Paragrapho un ico. . .. aquelle em defe~a de qmm se da
mnificotl a cousa. (Art. lô~J, n. J.) 

I . 1St 
Art. I . 523. 
nr. . .. do lr·abalho que lhes compclit•, ou por occasião 

delln. (;\rt. 1.52·1.) . 
l.V. Os donos de holeis, ho~pedarias, casa;; ou eslabelc

cimentos, onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de 
cclucação, pelos seus hospedes, moradores e educandos. 

V. Os que gr'atnilamen le houverem participado nos pro
duelos do crimr, até a concunrntc quanlia. 

l.la82 

At•t. 1::521. A T'esponsabilicladc est.nhelrcida no ar·! igo nn
tecedrnle, n. TTT, allrnngc ns twssoas .iuridicns. 
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1.1j83 

At·L. l. ti:?::í. Exeepluaclos os do ar't. 1. 523 e n. V só serão 
rcsponsaveis as pessoas enumeradas nesse e no ar L. 1. 52<1, pro
Ytwdo-se que ellas concorl'f'I'Hill par·a o damno por culpa ou 
nr;:rl igPIH' ia dn sua parLe. 

L .\84 

'"\1·L. ·t. ::í:?li. O que resarcir o clamno causado por outrem, 
se esle niio ftn· descendrmte sr>n, póclo rehaver, claquelle por 
quem png·nu. o C]ne houver pago. 

L ~j85 

Al'L. 'i. :'i27. · ... sohr~ a r>xislcncia do facto, ou quem seja 
o seu aulnr ... 

Ar• I. ·I. 5:?R. . .. rxc~pln no,:; casos que este ccicligo ex
r:hr i r•. 

1 '!t87 

:\ r• L. I . ii2!l. O clono ou detentor rio animal resarcirn. n 
rlnmn.1 pol' rsle causado, se não provar: 

r. · Otw o guardava e vigiava com o cuidado preciso: 
TT. Que o animal foi provocado por outro: 
TTT. Que houve impruclenria do o'ffendido; 
TV. Ou r> n fnr:to r·rsulf.ou rle caso fortuito, on forca maior. 

1..-188 

A ri. I. ii:'lO. () clono do edifício ou construccão responde .... 
sr rsl.a pr·nyir>r rln falia· rir rrpams, mJ.ia nrcessidade fosM 
rnan i rr>sl a. 

1 ,q8!) 

A ri. I. !i:'! I. ,\rlnrlle qnP l1nhif.ar uma r.asa, 011 parl.n delln, 
rrspnnrlr pr>ln rlnmno pmvcnienl.e das consas, qne rlrlla r,ahirrrn 
nu fm·Prn lanç;arla~ ern Jogar indevido. 

1.-190 

Art. 1 . 532. O credor que demandar o devedor antes de 
vencida a divida, fóra elos casos em que a lei o permitta, ficará 
obrigado a espP.rar o tempo, que faltava para o vencimento, 
a deseontar ... 

l 
' 

I 
' 
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1.'191 

Ar L. I. 533. . .. ficat·ú ollt·igado a pagar ao rJevedor, no 
primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, 
o equivalente do que lhe exigi r-, salvo se, por lhe estar pre
scripLo o clireiLo, d.ecahir da ac~1ão. 

1.492 

Art .. 1.53!,. Não se applieal'ão as penas dos arts. ·1.532 
e L53a, quando o autor cJo>;islir da acc.ão antes de contestada 
a lide. 

1.493 

AS OBRIGAÇÕES PRECEDENTES DE OUTRAS CAUSAS 

1.494 

DA LTQUIDAç.::;;:o DAS OBRIGAÇÕES 

1..\95 

A J•f.. L !i::!7. Se n devedor nfio pudrr cum11rir a prl'sl.ac.fin 
na CS]Wf1ie ajustada, subst.ituir-se-ha pelo seu valor, em morda 
corrr;nte. no Jogar onde se exrr-ute a obrigaçfio. 

1 .. "96 

Art. 1. 538. N execução judicial das obrigações de fa?.cr, 
oa não fazer, c, em geral, :'i indemnização de perdas e damnos 
precederá a liquidação do valor respectivo, toda vez crue o 
nfio fixe a lri, ou a convenção dns partes. 

1. 497 

Art. 1.53!). ... não cumprida, que tenha valor official no 
Jogar da execução, t.omar-se-lHt o meio termo do preço, Otl dn 
taxa. enl.re a daf.a do venr.imenl.o n a do· pagamento,. arldicio
nanrlo-lhe os juros da mora. 

~ I. • Nos demais casos ... 
§ 2. • Contam-se os .iuros ela mora, nas obrigações illi

quiclas. desde a citar,ão inicial. 

1. 4!18 
Art. 1. 540. 
I. No pagamento das despezas com o tratamento elo fal

lcciclo, seu funeral c o luto ela familia. 
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Ar L. 1. 5H. . .. indemnizará o offensor ao oi'fendido as 
despezas do tratamento e os lucros cessantes até ao 1'im da 
r:onvalesr:ença, além de lhe pagar a importancia da multa no 
gr·:\o médio da pena c!'iminal em·respondente. 

§ :.!. " ... ou vi uva, ainda ca·paz de casal', ~. indemnização 
r,on;;istit·1t •'111 dotai-a, segundo a:; poss.-•s rlo oltensor·, a~ r•lr
eums[.aneins tln of'l'endirln e a C\'l'nvidade do dr~reilo. 

J ,500 

.Art. t. 5t..:?. Se da offensa resultar defeito, pelo _qual o 
offendido não possa exercer o seu officio ou profissão, ou se 
lhe dimi·nua o valor do trabalho, a indemnizacão, além elas 
despezas do tr·atamento e lucros cessantes até ao fim da con
valescença, incluirú uma pensão correspondente ú importancia 
do teabalho, para que se inhabilitou ou da depreciaç•ão que 
ellc SOff!'CU. 

1. 501 

Art. L 513. . .. cm que a morte ou lesão resulte de ado 
considerado crime ,iustificavel, se nãol foi pcrpctlrado rielo 
offensor em repulsa de aggressiio do offend ido. 

1.502 

Art. J. 5-1·:1.. Havendo usurpacão ou -esbulho do alheio, a 
indemnizacão consistirá em se restituir a cousa, mais o valor 
das suas deteriorações, ou, faltando ella, em se embolsar o seu 
equivalente ao prejudicado. (Art. 1.51.6.) 

1.503 

Art. 1.'545. . .. em poder de terceiro, este será obrigado 
a entregai-a, corr'endo a indemnizacão pelos bens do delin
quente. 

1 . 50 'L 

Art. 1. 5.16. Para se resl.ituir o equivalente, quando não 
exista a propria cousa (art. ·1.544), estimar-se-l1a ella pelo 
~eu ·preço ordinario (; pelo de affeição, comtnnto que este não 
se avantaje áqur~le. · 

:1..505 

Art. 1. 547. Além dos juros ordinarios, contados propor
cionalmente ao valor do damno e desde o tempo do crime, com
prehende a sat.isfaçiio os ,inroR compostos. 
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1.506 

Art. 1. 548. . .. a satisfazer o damno, sempre que da im
prudenda, negligencia ou imperícia, em actos profissionaes, 
resultar morte, iuhabilitação de se1·vir, ou Jerimento. 

1.507 

Art. 1. 550. . .. que deli as I·esulle ao offendido. 
Paragrapho unico. Se este não ·puder provar prejuiw ma

terial, pagar-lhe-ha o ol'fensor o dobro da multa no gr;ío ma
ximo da pena criminal respectiva. (Art. 1.553.) 

1.508 

Art. 1. 551. A mulher aggravada em sua honra tem di
reito a exigir do offensor, ... á condição e estado da offendida: 

~e, virgem e menor, fôr def'lorada. 
II. Se, mulher honesta, fôr ... 

1.509 

Art. 1. 552. Nos demais crimes de violencia sexual, ou 
ultraje ao pudor, arbitrar-.se-ha ,judicialmente a indemnização. 

1.~510 

Art. 1. 55·1.. Consideram-se offensivos da liberdade pes
soal (art. 1. 553) : 

II. A prisão por queixa ou denuncia falsa e de mít fé; 
TTf. A prisão illegal (art. 1. 555). 

1.511 

Art. 1.555. No caso do artigo antecedente, n. III, só a 
autoridade, que ordenou a pt·isão, é obrigada a resa;rcir o 
damno. 

i. 512 

Art. 1. 556. . .. neste capitulo se fixará por arbitramento 
a indemnização. 

1. 513 

Do concurso dos credores 

1.514 

DAS PREFERENC!AS 1> PRIV!LEO!OS CREDITORIOS 

1.515 

Art. 1. 557. Procede-se ao concurso de credores toda vez 
qno as dividas excedam á importancia dos bens do' devedor, 
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i. 516 

Ar L. 1 . 558. . .. pó de ver·sar, quer sobre a preferencia 
entre elles disputada, quer sobre a nullidade, simulação, fraude, 
'JU falsidade das dividas· c contractos. 

1.517 

:\r L. 1. 559. Não havendo Li tu lo legal ti preferencia, terão 
os credores igual direito sobre os bens do devedor commum. 

1.518 

Ar L. L 560. Os titulas logaes de preferencia são os pri-
vilegias e os cl irei. tos reaes. .. 

i. 519 

Art.. 1. 561. Conservam seus .respectivos direitos os cre
dores, hypothecarios ou privilegiados: 

I. Sobre o preço· do segllL'o da cousa gravada com hypo
t.heea ou pl'ivilegio, ou sobre a indemnização devida, havendo 
responsavd pela perila ou damnificação da cousa. 

JJ o Sobre o valor da indemnização, se a cousa obrigada 
a hypoLheca ou privilegio J't)r desapropriada, ou submettida 
a servidão legal. 

1.520 

Art. 1. o 563 o Depois das palavras: «ao pessoal de qualquer 
espccie ». diga-~e «salvo a excepção estabelecida na segunda 
parte do' arLo 764. 

1.521 

Art .. t.·:iGr. o ... penhor e mais direitos reacs (art. b7!l), 
clcLcrminar-sc-lla de ronformirlaclc com o disposto no livl'o 
nnf.rc~rrlrmt.e. 

1.522 

Art. L 5G5. . o . haverá entre elles rateio, proporcional 
ao valor dos o .. 

1.523 

O ar L. 'i o 56G, redi,ia-se assim: « Os privilegias- exce
ptuado o ele que trata a segunda parte do art. 754- se re
ferem s6mcnte ». O mais como está. 

• 

• 
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1.524 

A1.·L. J .Güi. Do pre~~o do irumovel llypuLhecaLiu,_ porélll, 
ser·ão dcduúdas as custas judieiarias de sua execuçao, bem 
como as despezas de eonservac.ão com elle feitas. por tercci~o 
mediante consenso do devedor e do credor, depo1s de constl
tuida a hypotheca . 

:1.525 

.Art. 1. 568. O privilegio especial só comprehende os bens 
sujeitos, por expressa disposição de lei, ao pagamento do 
credito, que elle favorece, c o geral, todos os bens não ... 

:1.526 

Art. 1. 569. Têm privilegio especial: 

I. Sobre a cousa arrecadada e liquidada o credor de custas 
e despezas .iudiciaes feitas com a. arrecadação e liquidação; 

II. $obre a cousa salvada, o credor por despezas de sal
vamento; 

III. Sobre a cousa beneficiada, o credor por bemfcitorias 
necessarias ou uteis; · 

IV. Sobre os predios rusLicos ou urbanos, fabricas, offi
cinas, ou quaesquer outras construcções, o credor de materiaes, 
dinheiro, ou serviços para a sua edificação, reconstrucção, 
ou melhoramento. 

V. Sobre os Jruclos agdcolas, . os credores por sementes, 
instrumentos e serviços á cultura, ou á colheita; 

VI. Sobre as alfaias e utensis de uso domestico, nos pre
dios rusticos ou urbanos, os credores de alugueis, Quanto ás 
p1·estaoões do anno corrente e do anterior; 

VII. Sobre os exemplares da obra existente na massa do 
editor, o autor clella, ou seus legHimos representantes, pelo 
credito fundado contra aquelle no contracto de edição. 

:1..5127 

Art. i . 570. Cessa o privilegio estabelecido no artigo an
tecedente, n. V, desde que os fructos ... 

1.528 

~ Art. L 57 L Havendo, a um tempo, credores com dircif.o 
ao privilegio do art. 1. 569, n. III, e ao desse art.igo, n. IV, 
applicar-se:..lhes-ha o disposto no art. 1. 565. 
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1.529 

:Ar~. 1. Gi.:.l. Gosam de privilegio geral, na ordem seguinte, 
so!Jrc os bens do devedor: 

I. O credito por despeza5 do seu funeral, l'eilo sem pompa, 
segundo a eondição do i'inado e o costume do Jogar; 

TI. O credito JlOJ' custas .i udiciaes, ou por despezas com 
a arrecadar;.ão c liquidação da massa; 

III. O credito pot; despe~as eom o luto do conju.ge sobt·e
vivo e dos :!'i lhos elo devedor fallecido, se forem moderadas; 

IV. O credito por despczas coin a doem;a, de que i'alleceP 
o devedor, no semesb·e anterior ú sua morte; 

V. O credito pelos gastos neccssarios á mantença elo de
vedor l'allccido e sua familia no trimestre anterior ao falle
cimento; . 

VI. O credito pelos impostos ... ; 
VIIT. O credito pela retribuição dos creados e mais pessoas 

de serviço domestico do devedor, nos seus derrllideiros s~is 
mezes de vida. 

1 . 529-:\ 

Art. l.l3i8. Na remuneração do art. 1.l372, n, VII, se 
inclue a dos mestres que, dumnle o mesmo período, ensinaram 
aos descendentes menores do devedor. 

DIREITO DAS SUCCESS6ES . 

1. 530 

Ao al't. I . 575- Subslilua-se pelo seguinte: 
Art. 1; 575. Aberta a succ:ie.ssão, o dominfo c posse da hé

ranc;.a, transmittem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos c 
testamen La rios. 

1.531 

Arts. 1. 5'77 e l.l378- i::íupprimam-se. 

1.532 

Art. t. 579- Supprima-se. 

1.533 

·Art. 1. 580. . •. dn succ~>s~ãn, qur se regulará conforme 
a lei então rm vigor. 
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ML. 1. G82. 
(T1·:uJsl'erido p::u·a o lugaJ' do al'L. I. G75, cuja suppi·cssão 

se pl'opõe.) 

ArL. I.Gl:!:l. Ao con,itJ;;e ,;u!JJ·evivente, no casam•!nlo por 
COIIJlllUII!Jão di! !11m~. ,-a!Jt• continua!', al1; :'t parLilha, 1m possu 
da her·ança com o ear:;o de cube1;a do casal do casal. 

~ I." Se. pot'l)m, o eon,iuge sobrevivo fôl.' a muJIJOI', st•r:í 
mist1;1., ptlJ'a i~so, fJlH: esl.ivc•;;,;e vivc1HIO com o mal'iclo no tempo 
de sua lllOJ'll!. 

§ ~." ... 1• nu alllninisli·:u;iio elos lwn~. EnLI'C co-ilertleiro~ 
a pJ·el'erent~ia SP graduat·:í Jlf!la idoneidade. 

1. fi3G 

·A!'L. I. Gt;L ::;endo chamadas simultaneamente a uma he
rança va1·ia;; pessoas, sel'ft indivisível o seu direito, quanto (t 
posse I! no domínio, aL1l se ultimar a partilha. 

Purugl'flpho unitJO. QualqueJ' elos eu-herdeiros pôde rc
elanHLI' a uni\:et'salidnde da hc1·ança ao LcJ·cciro, que indevi
tlnm·ente a possua, ·niio podendo este oppor-lhc cm ()XCCIJ~'ão 

· o caracter· parcial do seu direito nos bens da succcssão. 

. 1 • [i37 
AJ'L. I. 58!3. . .• 
§ 1. o E' expressa a acceitação, quando se faça por· (]c

.elaJ'acão r•scripl.a: taciLa, quando result.e de actos s6 com o 
caracter do hcrdei1·os compaLiveis. _ 

§ 2. o Não exprimem acc()iLação ela herança os actos offi
eiosos, r'omo o funeJ·al do finadn, os nwJ·amr.nto con!::cr·vatorios, 
ou os de atlminisll·nt;ão e gual'da interina. 

1.538 

.\!'!.. I. GHii. ~lll~:;titua-se por· este: 
· Não importa igualmente accrdtar:ão a cessão gratuita, pur·a 

c simples. da herança, ao;; demais co-herdeiros. 

J • 53!) 

Art. I . fiR7. )Iii o sr póde acceitnr ou renunciar a hrrnnr:n 
cm parte, soh condir;ão, ou a trrmo: mas o herdP.i/'0, a quem 
se testaram legado.~. pôde acer•ilnl-os, J•cnuncinnclo a hcrancn. 
ou, acceilando-n, rP.r>udial-os. 



A!'l. l.f>HX. O interessado un1 que o 11urduim dmda1·n ::;n 
:u:eoH.a, nu nfLO, u lwmn(lu, ,P'!dr.r{J, vinl.l! dias r)()p~i~ di! !illl'i'l.a 
a sueeus~ão, requerer.· ao .JU 1~ [l!'a:o:o l'awa~·~d. na o rnr.LII.I'' d" 
L1·inta dias, para, dentro nellc, se pi:onullr51aJ' o hcn•tkii'O Rol.l 
pena de se haver a herança por accmLa. 

1.5H 

Ar L. 1. 580. • .. o direito ele acce i ta r passa-I h o aos her
deiros a monos que se trate ele insLituir~ão aclstricta a uma con
dição 'suspensiva, ainda não vel'ificada. 

:1 .• 51t2 

ArL. 1.500. Qua·ndo o liet·de.iro pl'e.iudicat• os seus 151'0-
clores, renunciando a herança. podorfí.o ellus, com n.ul.oi'iwçfío 
do juiz, acccital-a cm nome elo J'enuncianl.e. 

J.M3 

Art. L. 5!H. . .. liwumbe-llie, pOl'Úm, a JH'OVlL do exeus~;o, 
dos bons herdados. 

:::alvo ,;c existir inventario, que a cst;usc, dcmonsl.t·ando u valot· 
Ar L. I. 501. AccrcsccnLc-se no :l'inal: <1: ::lc os crcclol.'us ac

cei!.arem a avaliação». 

1. • 51t5 

ArL. 1. 5fl.::!. Ninguom pôde succodet·, representando I ter
doiro renunciante ... 

1. 546 

ArL. 1 . 5!l3. . .. a parLe do renu ncian Le accresce a dos 
outros herdeiros da mesma classe, c, sendo clle o unico desta, 
devolve-se aos de .subsequente. 

1.547 

Emenda ao art. 1. 594- SubstiLua-se o art. 1. 504 l?elo 
seguinte: 

«E' retractavel a renuncia quancto·proveniente de violencia, 
erro ou dólo, ~uvidos os i.nter:es.sados. A acceitacã·o póp~ re
tratar-se, se nao resultar preJUIZO a credores, sendo liCJto a 
estes, no easo contrario, reclamar a providencia referida no 
art 1. 590 ». 
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i,\!'1 .. [,[inti. 
fii. SL•, e111 qualqllc•r· tlus easos l)l'UVJ~Los uo~ douH JIU

liii'J'LJS :rnLPJ~l'deJif,l! . .;, nfi.o Jruuv,•r· r!ollnteral RUI\Ccssivcl ... 
:r V. ::;;,_., I'J'I'ii'iearla aJg·u1n11. Jus llypoLitJ}SJ!S rios l.l'l'S Jlll

ntnros rtlli.f.'I'Íol'n,,, nfín iii•UYCI.' l.nsl.anwn.toit•o nouwuf!,,, n IHI
nw:rdo ni'íu uxisl.il', uu Jtfio 111:1llliLHl' a I,I!SI.arw•.nlaeia. (·ArLig11 
1.77'7.) 

Arl .. ·J. ii!J7 •... n;io appru:ecer·am lwrdeiro.~. 
PaJ·a:;J•aphn unie.11. Ji:sl.u. lleelaracfio niio se fm·tí. senão um 

nnno d0.puis rlrl -eoucluidu o iuvenLario. 

1 .. !3!í0 

J~miJHda ao :11·1.. I .::íll8- Hedi.irt-.'t: de.~ te rnodu: 
o: A declnrar;i'í.n da Vlwarwil~ da herança não ·pre.iutlienr;',, 

os !Jt'l.'dniro.~ que lcgalmerJJ,IJ se lwiJiJitarern, mas, decorridos 
t.J•inln. :wnos da rtl.Jr_,-rf.lJrn d:t succcs;;iío, os !Je-ns arr·ccadado.s 
passariío nu dnminio do JGsLarlu. ou ao DisLr·icto Federal, sn 
n « rln m.J.ÍUil » l.iver sido l.lomieiliado nas respecf.ivas einum
!-WripçüeR. ou i>IJ incoi·por·ar·iío no rJominio r.la Uniií.o, se o tlo
.1ni11i1io t.iYI'I' sir.lo cm f.erritnrio niío consUtuido em JDsLnclo. 

1 . ti fi l 

:Af'l .. LGfJIJ. Riío excluídos da succcssiío :(arLs. ·t .7JH, ii. rv 
·c .I. 7 1,8-17!)2) os herdeiro~. ou lcgnLarios :· 

J. Qnn lwuvercm sido aul.ore;:; ou cumplices ... 
H. Que a acrmsararn calumniosamentc cm juizo, ou in

eorrern.m em m·imc cont.rn. a sua lJOnra; 
. nr. Que, por violencia ou fraude, a inlli!Jirnm ele livre

liiCIII.e diHpôr· dos ~cus br:ms cm testamento ou coclicillo, ou !llrl 
obstaram a cxccuçií.o dos actos de ultima vontade, 

1.552 

Art. 1 .GOO. 1\ cxdusão úo herdeiro, ou Jegntario, ·cm rJlwl
rruêr desse~ caso~ de indignidade, será declarada por senf.~ncn. 
r.m accfio orc!ina.ria, movida. por quem t.enhn interesse nn. 
i'JUCCI}.~SfiO. 

·A rt. t. !iOt. () rndivirluo inrnJT·so cm netos cru e doterminl'm 
a cxclnsií.n da hllrancn. (m·t .. 1 . 590), n r. lia Mrti, não obsf.nnl.r. 
arlmit.t.irln, Ae n. pes;roa orrendidn, cu,io herdeiro o!!() f{\r, n~~im 
o r•-..~nln·u pnr· arln nnt.hrnLico, ou testnmcnto •. 
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~Iili 

.\!'1. 1 ,liO:! ..•. (JI.I'J du~ !JI)l)S da hi;l'lllll;n !101.1\'1~1· l"'l'e,~-· 
!J idu. 

l.Gr.i5 

.\1'1. I .lill:l. ~iiu t"•s:-imws us crreilu~ d:1 uxclu~ii"· Os dns
r,·Jid••IJI•·~ du lit•l'dPil'll I.'Xt!lllidu ~\ll!l)l)l.h!lll, l'·OIIlO ~I) 1'!11.' 1111.11'10 · 
l'u-<so•. ; .\1'1. I .LiOü,) 

I • GGG 

.\1'1. l.!ill''· •.. l•!:;alnl'.'lll.t: t>l'aLieudus tH:Io linr·dr)ÍI''' ex
l:luido: lllll~ 1111~ IJtt-lir.•l'dr:iJ'OR suh~isJ, .. iJIIillldn pl'l:.iudir·:lllos, n 
r.lil'cil" a "''llltllld<H'-1111·~ tH'I.'das '·' 1lamnos. 

:\1·1. I. liOiJ. . .• 
euuli'U a ll>:l'llii(;U, 

I . 5ri 7 

c eol•t'lll' os rl'edilus, quu llw ns~is!n1r1 

l.;:i!JS 

0\J•I.. l.!illli. O ••.xeluido do SJH!e,:ss~.n nií.o [.ni':Í rlirr·il.o no 
usul'l'l.ll'.ln ,. :'t :ulllliinsi.I'Hi.:üo do~ l11:n~. 111.11.: a HI!IJ~ l'illius 1'1111-
IH'I'"Il' llll lJPI'lllli;ll (:u·t. I.. f.il)~l), OU :'1 SIWIJI'S;li"iu I)VIJIII.ual rir:~"('.~ 
!Jr•ns. 

Da successão legitima 

l.i>GO 

·.\1'1. I. !i!li, .\c RULJ('.CS~iio J(•gilimtl ddiJl'i!-Sf! na (t['r]1)!11 EiC

;;uiulr•: 
I. 5G1 

1·:111"11da nr' a1·l . I . no; - ,\n nunwt·o V- onde se diz: 

·.\' Uniiiu ou ans Estados- dig·a-se: 
.::,\o~ ~~~ladn~. ao Distrirln Fl•deral ou :i União~. 

L. 5G? 

.\ ,., . I. Iiii\ I. Pn I' a os c•fl'l'ilns tla ;;ueL'I.'S:<:1o aos filhos le
gililll"~ ~·· ''iJIIÍI'Ili'Hnt n~ lngitimaclos ... · 

~ I." 11;1\·,.ndn fillin J,.gitilnn, on !l,•,:·itinllli.lO. ~~~ a 111•'-
ladi.• di) qtli' a ,.,.[,• r·nui.H•J' ,.,m lH•J·anca lt•J::'t tlit·,:ilo r.• l'illl1.• na
tural r•·•·rlfilJ''''i,lo na ~;on~lanc.ia do casurnenlc•. 
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§ '-'." .\0 filhu auopti"o, se concor'l'el' cum legltinlOs, f<U-·
])l'l'yenientes Ú adopção (art. 375), tocal'á sômenLe meLade da.
her'aIH:a rabiwl a cada um destes .

. 1. 563

.-\l't. J .lH.::'. Havendo iguaLdade em gráo e c1ivel'sidade eJlI
linha, a llel'allca pal'tir-sf'-ha entre as duas linhas moio pelo
lUcia.

1.564

Art. J. ÔJ3. Fallecenclo sem descendencia o filho adoptivo,
:"c lhe sohreviverem os paes e o adoplante, áquelles tocará
Pl)j' inteiro a. herança.

Paragrap!lo unico. Em falla dos paes, emJJora. haja outros
a~cC'ndentes, devol\'e-se a hel'aL1ça ao adoptantc.

i.565

.\l'l. I .li J \. Quando o deseenuenle ilkgitimo ,h'el' direilo
á~Ul~Cl'ssão do ascendente, haverá direito o ascendente ille
gilimo á. successão do descendente.

i.5ô6

.\rt. L. Gl:í. :'Ia falla de descendentes on aseendenles, 'será
dl'1'ericJa a :,uccessão ao conjuge sobreYiyellLe se ao tempo da
mol'le dI) outro não estavam desquiLados.

'1.567

.\rt. 1.61 G. Se não !louver conjuge sobrevivente, ou e!le
inCl)l'l'el' na incapacidade do aI'!, 1. ô'15, sel'50 chamados a suc
ceder os collatC'I'~p~ até o ;;pxto grfÍo.

i.5GS

.\ rL. 1. ()lS .. ,' llpI'dar6 meLade do Llue cada um da.quellcs
ltel'LJar.

1.569

.\I'L. 1. ô L!). '" a parte que cabel'ia ao pae, ou á mãe s6
Yivessem.

1.570

.\rt. J .6:>0. Não concorrendo ú herança irmão germano,
1Jl'rdul'iio etu puI'lrs iguaes enLre si os unilaterae;".
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:1..57:1
Art. 1. G21 ...
§ Lo Si só concorrerem á heran~a filhos elo irmãos falle

cidos, herdarão por cabeça.
§ 3.° Si todos forem filhos de irmãos germanos, ou todos

de irmãos unilateraes, herdarão todos por igual.

1.572

Emenda ao urt. 1.623 - Redija-se assim:
«Não sobrevivendo conjuge, nem parente algum suces

sivel ou tendo elles renunciado tÍ. herança, esta se devolve
ao Estado, ao Districto Federal. si o «de cujus» tiver sido
domiciliado nas respedivas circumseripções, ou á União, si
tiver sido domiciliado em territorio não incorporado a qual··
quer de1las.

-1.573

'O"~, DO DlHlwro DE REPRESEN'l'AÇÁO

:1. 5'74

Al't. 1. 62·4. '" quaml'ó a lei chama cerlos pUl'l3uies do
fallecido a sucut'del' em todos os direitos, em que e1le succe
Lleria, se vivesse.

1.575

ArL. 1. G25' ... mas nunca na ascenclente.

1.576

Art. 1. G26. . .. quando com i.rmão deste concorrerem.

:1.577

Al't. 1. G28. . .. do representado partil'-se-ha por egullI
~nLl'e os representantes.

'1.578

Art. 1.620. -O l'üDuneiante :'t herança de uma pessoa po
(lerá ...

1.579

b.~ SUGCESS.;;'O 'l:ESTAMEN'l'ARIA

1.580

Ad. 1. G~O. .,. alguem, de confol'lll idade com a lei, dispõe,
no todo -ou em parte, elo seu patrimonio, para depois da suJo
morte.
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1.581

309

Art. 1.631 - Ao n. T, diga-se: «Aos menores de 1G
annos :.>.

nI. Os que, ao testa!" não esLejam em sou perfeito juizo.
IV. Os suretos-mudos, que não puderem manifestar a sua

vontade.

1.582

Art. 1..632 - Supprüna~se.

1.583

Art. 1.633. A incapacwaae superveniente não invalida
o testamento efIicaz, nem o teslamento elo incapaz se valida.
com asuperveniencia da capacidade.

1.584

Art. 1.636. Nií.o se admittem outros testamentos es
peciaes. além dos contemplados neste codigo, nrLs. 1. G63
n 1.670. .

1.585

Art. 1.637. Os agentes consulares brasileiros poderão
servil' de officiaes publicos na celebraoão e... estrangeiro,
guardnc10 o que esie codigo prescreve.

1.586

1.587
~<\rt. 1. 638 .
I. Que seja escripto por official publico em seu livro

rIo notas, ele accôrclo eom o dictado ou as declarações do [0,,
indor, em presenç.a de cinco testemunhas.

lI. Que as testemunhas assistam a todo o acto. _
lII. . .. ou pelo testador, si o Cluizer, na presença destas

c do oHicial. "
Paragrap!1o unieo. "As declaracões do testador serão feitas

na lingua nacional.

1.588

Art. 1, G39. "". n (lHicial assim o declarará. aSf\lgnando,
neste caso, pelo testaclor, e a seu rog'o ...
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1 .!:i8fl 

.An. ·J.Ij~J(l, O oJ'I'irdnl puh!ieLl, ü;;per:i/'icandu· cada uma 
rlP~su~ fnt·malicladt:'s, porlnt·(l Jlfll' f,~. !tu li'Bfanwnfo. liavr•r·r~lll 
>'idn todas ohSI!I'Varlas. 

J'al'ngl'aplln wlir:n. Si f'all.at·, 1111 11iín tnr'ilc:i~>IHU' aJ;.n:11na 
dc·lla;;, "~'l':í tntllo n IPsfaJn,·tlln, t•nsponr!Prtdo 'J oJfkial vu
hlien I'ÍYil ,. et·irninnlnwnl.f•, 

J.Gno 

At·l. l.li.ll. f:,lnsirl''l':l-sP hnhilil.ado n Je.;;JnJ· pnhlil·a-
n·tc•nl.e :HJitPiln lfll'' JHtd'''' f'au•t' de• viva vor. as ~11ft$ dcH~la
J'aelies, r• vPt·il'ir!ftl', JWia snn Jc~il.ut·a, ltaVI"I'I'Itl sirln fir•lnwnf,! 
r-xn t':l <.las. 

I .'i.i!)J 

APL. l.lil~. n inrJh·idttn itlLf•it•anJc•nlt! snt·cln, snlwnr!n J,~, .. 
Jr•t·:í n ;;nu J,•sl.anli'lll.n, r•, si. n n:io S"Oit!lf•t', ll,•;;i;,nJnt::í {fllf'tn '' 
Jr·in r•111 Sl'll ln;.::u·, (ll'I'SI•itll's as J,•sl.c•muulms. 

I .GO:l 

Art. J .c.1:1. An r·r.•g-n s1í ,,.. pi)l'mif.f.,. 11 l.n~l.nnwnl.o puhlic·.n. 
CJllP llt0 s0d lido P11l illla y,;~ rlun;; y,-.~,•;., ltlllfl JH-In nf'f'ic-íal 
0 fl nul.t•n pnt· 11111:1 tlns IJ•sJ.,•nJunltas, dl'sig·nnda p('!n fp~f:vlnr; 
fnzendn-~r rl0 ludn e.it'I'Uillslnnr·inda llli'tll;iío no J.csfnmr.•nlu. 

DO ~'ES1'Al\fEN'T'O CEiln.IDO 

J . 5!1'1 

A rL. L ô 1'1 .. 
lV. Que o testndrw o rnl1·eguc no offieinl Am ]Wesrnc:;a, 

crnnnclo menos. de cinco ,,,;;tcniunhas. 
Al'l. I. íi-1-í, Íl. V- Diga-se: «que o orfieinl pernnf.,, n,:: 

frslcnnmhn;:, pm•g-únl.e an I.Pslador, ;;i nquellr! ,) sou I.N<Lamrnl;l 
r fJllC'l' qui' S1'ja approvndn, quando o lcstnclor ·niio ;;c tenha 
::wl,'r.i p:Hln Pm d''f!laral-o. • 

VT. Qu~ para logo em presença das trslrmunhas, n nffl-
eial rxnre o auto c!~ approvnção, ... · · 

VTif. ... n official ponha O ;;f•U ;;jgnal publico llf'l fr.;:
famrnln. ,. a;;sim no inslt'lllnenlo o cledm•e. 

lX. Qur o insln11nentn ou auto de nppt•ovacão ;;e,ia liclu 
pelo of'firial. nssig-nandn elle, as tesLemunltas e n lesladol', so 
~o~1hcr. e nnd('l'. 

• 



','' 
; 
'" •' 

~11 

AI'!, ·I .ô41i .... A as~i!"nnlul'n ~~~1·:í St'lllfll''' dn Jtl"opt.'ln 
l.t!slatlrll'. 1111 ti'' qlll!l'll 1111.• ''"''''PVf'U 1.1 l.l'slalllf'illll. C:\1'1. l.t.i\.'t, 
n. T.) 

I . ri(Hi 

,\1'[ .. l.li\7. Nfí·n pot1e1·;í tlispi'tl' dr, ,;r•11,; I>~•IJf; r•111 l.r-sla
mr:nltt r•i>l'l'adn IJIIPJll nfln saiba 1.111 11iin pos~n lt'•l'. 

I. úOi 

A1•1 .. I .11 IR. Pr'tdn faZI!I' lt•,;;l.amentn t•r·J·r·adn n iHJI•tln-mltd,.,, 
f•,ornl:tllln ifUB 11 PStJ'f~\'n l.ndn P o n~~i;.;nn du ~liH 111~n. ,. (fll:~, 
an I'TJII'Pfml-n an ol'l'icial pulllit:u, anil' a~ einen l.hdt•m11111i~-;. 
l'>lel'l'l'fl na faen nxLPI'Ila do Jlitpr•l, 011 do l'llvnllol'ir•, IJIIP nrpJ!dln 
,-, o s••11 lr·~l.anwnlo, t:u.ia aJ)pl·ova(:ii4.• ll11• p0dr,. 

J • G!lR 

SUJ11il'llrtll-M n nl'l. J.liGO. 

t.ri!l!l 

A1.·1. I .n;, I - fiNJ ija-sr: assim: 

«O l.~>slanwnto ;wr;í ahe1·Lo prdo ,iu ir .. qur. o fa1·:í l't!
gislrar e ar·chival' nn cnl'l,nrin n flllf' l.tH::u·. Mrk·nnndr, CJlJe 
seja r:wnr•tidn, s" IIH: niio :wllar virio exii'I'JJO flllt' n lnl'lte 
suspeito df' nullidndr· nu l'nlsirladr·. » 

J . fiOO 

DO 'rt-:S1'.1'MEN'J'() P.\ii'l'lf!T.;f,.\11 

1. (j()J ·-
A rL 1 . fi!52 ... 
No n. I dn arli,(W su·hstitua-;;;r: a pnlnvrn « n·iln » piíl' 

·« r.seripl.o c assi~nnrln-» r• suppr·imnm-M: as pnlnYrn,; rJn•• "'~ 
;;Nnwm n « f.r•slar!or» af.,: n fim. 

H. Qn(•. int.f•J'\"f•llll!Hll t:Íllt:O [(·~tr·mnnlin,;, nl(•m tln IJ•,;Inrl'll', 

I . liiJ2 

Arl.. I .fi'í:L l\rnrlo o lr~lnrlnr. pui.JícaJ'-~r·-lln (•Jll jui;(O 
o ft:Htnmt:'nlo, r:om .•. 
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1.Cl03 

• 

1.60-1 

DAS 'J'ES'l'EM.UNHAS 'l'ES'I'Al\IEN1'AH!AS 

1.605 

.A ri. 'I. li[i7. nr.di.in-sc assim: 
T-o.~ menores de 1 6 annos. . 
H- Os loucos de lodo o genero. 
HT- Os surdos-mudos c o::; r.cgos. 
TV- O l!Crcleiro instituído, seu>; :tB!li11Hll'nf,f1~ 11 dt·~r·.NI· 

rlc:n I.C>~. irrnüos o con,iugr, 
Su)JJH·irnam-se os ns. V c VI. 
Yrr- Supprimam-~c as pnlavrns: « iialvo ... rtf.•í :finnf ».· 

.. 1.606 

A r!.. ·I . ii ::iS. Toda· n pessoa r.apnz d.; l.esf.m.· pndcriÍ, mr.
diante e.<;cripto partic.uhH' seu, datado c assignado, Jar.er.· di~· 
posiçõl'g espetda~:•s sobre o seu enLer!'o, solJrc esmolas de P'li.IC:'I 
monta I' a cel'las e detet·minadas pessoas, ou, indel.r;r:rn inarla
mente. aos pobres de certo Jogar, a::;sim co·mo legar ronpn~. 
movei~ on .inias. não mui valiosas, de seu uso p11ilsnnl. (i\'r
tign 1 . SOfi.) 

1.607 

Art. I .650 ... nJ.;rão como codicillos, deixe ou são t.r~H
Ianwnlo o aulor. 

I.60S 

Art. 1 . 660. Pelo modo estabelecido no art. i.li!3R se po
dr:riio nomear ou ~ullstil.uir.· t.e;::tament.eiros. 

1.GOD 

Ar· I.. J • GG1 • Os acto::; rlestn especie revogam-se por neto;:: 
eguar~;;. r! eonsidcra:m-se l'evogaclos. se. havendo testamen~o 
postr:l'ior. dr! qunlrJI!fJJ' natureza. OR niin confirmar. nn mo
difir:a r· .. 

I. G !O 

AI'L. 1 .UGZ. Se cfll.iveJ• fl!o!Judo o codiei!lo, alJI'ir-se-ha 
do lilNWJ•i modo •1uo o ll!sl.nmonf.o cm·rado, (Ar L. :l. 65:1.) 
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1.611

DO 'J'ESTAMENTO 1'[;\nITIMO

1. 612

Art. 1. 663. O testamento, nos navios nacionaes, de guerra
ou mercantes, em viagem de alto mar, será lavrado pelo com··
mandante, ou pelo escrivão de bordo, que redigirá as de

-s-larações do testador, ou as escreverá, por elIe dictadas, ante
duas testemunllas idoneas, de prefereneia escolhidas entre
os passageiros, e presentes a todo o aeto, cujo instrumento
assignarão depois do testador.

'I. 613

Art. i. 664. O testador,' querendo, poderá escrever ell~
mesnlO o seu testamento, ou fazel-o eserever por outrem.
No primeiro caso o proprio testador assignará; no segundo,
quem o escreveu, com a declaração de que o subscreve a rogo
ilo tes lador .

§ 2. 0 O commandal1le, ou o escrivão, recebel-o-lla, e em
~I,guida, abaixo do escripto, certificará todo o occorrido.

1.614

Art. 1.665. O testamento maritjmo caducará, se o tes
tador ni'io morrel' na viagem, nem nos tres mezes subsequentes
ao seu desembarque em terra onde possa fazer, na fôrma Qr
dinaria, outro testamento.

1.615

Art. 1.666. Não valerá o testamento mari limo, bem que
fl~ito no ClIrso Clellnla viagem, se, ao tempo em que se fez~ o
navio eslava em porto, onde o testu(1or pl1de~se desembarc.ar.
e testal' na 1'6rma ordinaria. .

1.6i6

DO TESTAMENTO MILlTAn

1.617

Art. i. 667. O testamento do" militares e mais pessoal>
ao serviço do exercito em campanha, dentro ou fôra do paiz,

. assim como em praça sitiada, ou CJue esteja de communi
ra<::ões col'l.ac1as, poderá fazer-se, não havendo official publicL\
ante duas t.estemunllas. ou ires, se o testante não puder, ou
não souber assignar, caso em que assignarú por eUe a t.er
c·eira.
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j • üJ 8 

A1·L I.Oiitl ... porlt)l'(t l'nU•I' n tn;;tanlellLn rle St!LI IHIIIIiO.,. 
n•• audilo1·, tJU ao ul'l'i(:ial dt! pul.c•iil.t•, IJUt• ll11: 1':11;n a~ Yt•Zt!::> 
nt:sl.e mi~Lcr. 

i'Hl'rL~I'11JdifJ 1111ie". () autliltll', "" ., nl'l'ieial, a IJIII~Ill n 1.1·~
l:tll!t•llf.u ~~· apl'f'St!nl•~. nut:H·:í, ,.,, quniCJII"I' p:11·l•• deli••. n ltiJ;OI', 
,rlia, lrii'Z ,. illlllfl, ,.,, fJIII) lllt! r.·,,. 1IJII'i!St'llllldll, I~,;J.a llul.a .•• 

i . O I U 

A1·1. l.nnn. r.arliJtm n l••;;laiiH•nto milil.nl', dn:-:rl•• •JIW, dt!
P"i~ dellt!, " t .. Madttl' ,._,J.,•,ia I.I'"S "'''Z•·~ ~og·11it.l"~ Plll ''·'~'':11·, 
nndP p.-1:-;sn l(•sla1· 11:1 I'1Íl'fl1a rwdinnl'in, :-:al\'n S(' PSS(' IPsla
lllelll" apl'"~···nl.:ll' n,; snlt.•nillit.lndes Jll'••sel'iplas n•.t pal'agl'i!JIIÍil 
llllil'•.l d11 Ul'l.i;,:·" illllt•et•do•nl"· 

I • ii:? O 

AI'L. I .liiO. 'P.,;In111lo 0111J1t:•nlindn;; •'lll t•nndJalr•, nu fr
l'ida;;, pndl'lll lr•slat• llltnt•upnti\'nnwnln, t!OIII'ianclo n s11n III
I inm ,·nnladt• a dun,; l••slt•IIHJIIIia~, as l'"~~·.tn~ n,;;~ignndnii 11•:• 
n t•l. I . Jilii. 

l'aJ·agral'l'o llllit•n. i'i:iu IPI':Í. lllll't;m, .. rr .. ilo us~,.. IPstn
lllPnlo. sf' n lt•slatln 11ii.11 111111'1'•'1' 11a g·u"l'l'a, ,. t.:unvalt.•SL't'l' do 
ft•i' i lllt•lll o . 

ArL I. ôil. 
concliçiin ..• 

. .. 
1. G~ I 

APL 1.!17:?. Tt·r-S•'-lia poJ' niin 0i\f.'J'ipta n a,;,;ig'IH\t;iín, 
flll•' o 10;;lailnJ· fa•:n.. rlr 11m I •'t'nlO, nn q11.al dc1·a t:unlf~•;.at• ou 
t'C;;;;aJ• o di1·ciln dn ht•J'dt•i!·o. 

1. (i2:J 

:\l'f. J.ô/:3. Quando a r:lnu;;11la lP;;famenlnl·in 'fi'll' iHJsr·e
P I i\·,·1 th• i n t Pl'Jll'<•l.a(:.tír~ rli fl'c•J'C'lltf•s, J)l't>\'Uit!t:el·:í a que melhor 
a~~•·f!Ul'L' a oh;:•'I'Yaneia da Ynntnrh• rlo '""ladoJ•. · .. 

Ar!. LGi4. 
1. Qu" in;;li!ua lH•J'(ldrn, ou J,.galaJ·in, sob a -noncl ir: ii o 

captntnJ·iu dt• qur:o r·.~!P rli,;ponlin !amlwm fiO!' l0;;!anwnlo f•fll 
hrnl'fiei•J do tc·slndoJ·, ou d•:· lerer~iro. 



] r. o,.! I H' Hl' /'l'i'il'a a JII'HHII:J illl'l'i'lii, 1'1/.Íil Ídl'/11 idiid1• Hl' /1~1.1 
po~:;a H\'l.'l'iJ..n 1n , .. 

III, Qui• i'lll'lli'''l:·a a P''H.'il!il Íllt'l'i'lll, 1'111/IIIWIIi•iiilll a di'II'I'
JIIÍIIil\:lin 11!• .'<1.111 Ítli'IIJÍtllllil• li li•/'I'I!Í/'11. 

IV. IJII(' di'ÍXI' ii Hl'i.Íii'Íil dll IIL'i'dl'i/'11, 1.111 "'' 111111'1'/1/, !'i XIII' 
o \'111111' nu J,~~·ndn, 

fi ·,~l·,,·,;;·,,.~,n· • . - ' ;ff ' • 

li .. , . I""' ,..,.,·.a~i;in dn Jllul,·;;lin d1• q,.,,. J'ali''''''"• ninda 
IJII" l'iqw~ 11 ul'idli'iu du IH•t'tli•Íi'"· "" df' 111111'1'111, rli•II•J'II!Íilill n 
vul111' !.111 J,•g:udu 

i\1'1, I .1'./f'•. ,\ di:<pr.siçfll• l!f'l'f\1 em l'fll'fl/' f]n;; r·nl•f'I'H, rins 
P.-dalll•li•l:iflll'llln.-< pn1·1 Íl'llillr'"" dP r:.nr·irlarJP, n11 rJ,,, rl1• n . ..: . ..;i;;
lr.•nein pul.dil'a. "ni,('JI(ii'I'-HI'-ira ,.,.Jnl.iva Hll.< pnill'''·' rln l"l!ftl' "" 
duminiliu riu li•slndt~i' an INnpll dr• ;.;un lfll•l'if', nu do.~ r•;dn
ilf•I••I'ÍIIJI'Iilus nJJi ;;ii.IJi<, Slll\'ll Hl' HHlllif'f'SIU/111'1111' l'lofii<lfll' ifl/1.' 

I illilfl l'rn lllf'iill~ iJPnl!i'ieint· "" rl1• '-"d'·a Jrwalidarlr·. 
l':u·n · l't~nllf.t 1111i•·n .. \Pi-·d('F-1 un.~o.~.,. 

l.(i:!7 

;\1·/.. I.C/7 .• , .. ;;rtlvr• ;,r•. p1•lu r·nniPxln rln IP~Inrnr·nln. 
(IIII' 11111·1'11;< rilll'l/1111'/1 l.n;;, III/ por• f'rtdos Í /Ji•IJ!I i \'fi(' fi;;, M• f•IIfl"l' 
irlrolllil'it•í"' n l"'s..:nn r.u f'II/Ji<fl. n quP o l.l.';;lndo1· nllurlin. 

I • fi~R 

Ar·l.. l.r./0. ~~· mnii,n;; lll•i'droil'(l,.; nnii1NII' o tr;;lnlnr•nln, 
niin rlisr:l'irnillanrln a pal'I.P rir• enrJn. tllll, prii·J.ilhar·-;;f'-hfl J•f•l' 
egw,d rmil'l• Jt,rJn;; n pr•l'f;iio disponiw·l dn IP~In.d(lr. 

1 . (j~l() 

/>.1'1.. ·: .likl. :::nppr·imn-~t· n ull.irn~1 pnl'fr·, rf!ll' eOirl('l;!t un~ 
pnlnvl·n~: si Hiit• t•xi.-d.i r·r·m lil•r·dl•ir·n.-< .•• 

"\ rt.. f • G82 lf 11 i nhnn r·-Hr·-l1n.. 
r,i;ual, n r·~tr•i! ullirn()~ o IJili' I'P.'<ifil'. 
porr;õ1·; h~rcdít (H' i n~ do~ p ,. i rn e i /'é•.~, 

rli~J.r·ihuirlnmr·nl(', pnt' 
tlr•poi~ Iii' r:ornpl('lll~ n;; 



3i!i ANNAES. DO SENADO 

1.632 

Ar L 1.. CiR3. Dispondo o testador C)Uo nfío caiba no hei'"' 
rleiro :insl.ituiclo certo o determinado ob,iecto, deutJ•o os dn 
IIIWtm()a, Loca1•:í. elle aos hr.t·deiros legítimos. 

1 .. 633 

Ar L. :L, CiS-1 .... Mas; se n cousa Jegncln, nii.o prwLonconclo 
no lostador, quando tostou, se lwuvür depois llll'nado. pot' 
crualqner titulo, sua, tor(t ofl'cito a r.lisposir;fio, r:nu1n ~o rrua 
fosso a eousa ao tempo cm que elle l'er. o LcsLu.rnonl.o, 

1.631, 

Ar I.. I. G85. Se o trstndor ordenm· que o he1·drd l'n, · on 
lognl.!nio. entregue cousa do sua propriedade a oul.t•enl, nfi.o 
o cumprindo ellc, cntcncler-se-hn. que renuneinu a lim·ançn, (>U o 
legado. (Art. 1.709.) · 

1. G35 

Art. 1. GSG. Se tão sómen to em pari.(~ perteneor no !.es
tado r ou, no caso do artigo anLocedentc, ao herdcir·o, ou [l) 

legatario, a eousa legada, sú quanto a essa parl.o valcrú. o 
legado. 

i. 636 

Arl.. :1.687. Se o legado fOr de cousa movei, que fiO dr.
termine pelo genero, ou pela especie, seJ·:í. cumprido, ainda 
que tal cousa não exista entre os bens deixados pelo l.es
lador. 

1.637 

Art. i. GSS .. Se o testador legar cousa sua, slngulari
zando-a, só valerá o legado, fi() ao tempo do seu fallecimen to 
ella se achava entre os bens da herança. Se, porém, a eou.~a 
legada exist.ir entre o~- bem do tostadói•, ma;; em quan lidade 
iriferinr :'t r.!o Je:::aflo. est.l' só vall'r(L quanto {i existente. 

1.638 

Art. 1 . G89. O 1 egndn de cou11a, ou quantidade. que deva 
tirar-se de eerto Jogon.r, só val()r:í se nelle f/ll' achada, e até :i 
quantidade, que a IIi se a!)llar. 



J .Ll:Jo 

.\ri.. I ,t\!10, NulltJ Ht!l't't u 1'-'tJ;tlllll t'ullsisLurtl.n t•lll euwm 
eur•ln. qut•, 1111 data du LP.~LIIIIlt.'ttl:u, ,it't t.~r.·u du Jugu.Lnl'iu, tJLI 
tkp•.ti.~ llit! l'ui LI'HtiKI't!l'idu. 1:\l'lt.Luil.uttlt!ttl.u pt•lu LtJHLallur:. 

~ I." r.:tttttpr:u-r·w t.!~l.u luflltl.lu, t)Jtlt'tJgWidu 11 .lttJt'diJil'u IIU lu·
gtti.UI'i" U l.il.tdlt I'UHJit!eLii'U. 

§ !!," Ji:~tu legado níi.u euiiiLH'ulluttdu •.• 

J. Ll/tll 

A1·1.. I, H li:.:. Nfíu u tlueltli'IIIHiu PXJJJ't!.4Bit1110lll.u u lu~Utdlll', 
Jtnll HtJ l'l'jHiltll':'t l~ltllljii)!ISIII;ftr, till f'II!L tliviii!L I) Jt•gHflú, ljl!O 

f'JJn l'lt\)lt IIII t!I'IJtiUt', . 
~ttllsis[.il'r't tlt.• 11'"·'""' "'"d" ittl.ul-(l.'!tlrnenl.n osse Jegadu, Si! 

H divida llin l'td pu;;i,t)i'itJi', tJ o l.r·~lador a ~nlveu antes do 
JIIU.l'l'PI'. 

Lüld 

A t'l.. I. lillíJ. n f'egud1.1 do, ft,liltwuLo,:; u!Jrauge u susl.enLu, 
fi. ülli'll, '' VI!~IIIHI.'ill t< 11 il!f,;;ff, umrJtl!lllLU u lt!!;'!!LI\l'ÍU VÍVOI', HIÚ/!1 
da edut~ttt;flu, s1.1 elk J(,,. rnoJJor·. 

1 ,(i/t2 

Ar·L. I. 1\IJ/,. O legado du uwl'r·LwLo, sow fix!.Í(;úo de l.tJIIIIJ(I, 
L'll Lcmlc-í:w drlixado M I cgnl.aL'io por todl!. o. $UIL vida. 

l'arl!grapiH.I un ieo. Niío se !tr,pl i cu o tli.~po.~to ne;:;LI; ar-
l.igo .. , · 

j. (:.'13 
' 

Al'l.. 1 ,(ii.Jü. O legado pul'l.i o simples confere, desde 11 
morl.u do. l.osl.ador, 110 lngatario o rJireito, f.f'lr.nsmissivel 1ros 
seus sur5cessores, de pedir· ao;; hnwleiros insLHuidos a tiousa 
l cgaúli.. 

J•n.r·ngr•ltf•hf> liTIÍCfr, Niío r,úde, POI'IJfll, (I legaLario CIILL'[t[' 
por· autorídnlio propr·in na pM;sr; da cJous!t legada. 

1 .&H 

Ar'L. J.f;()í, O !lir'eito de pedir o Jegadó não sn !JXen:oró, 
l!lflfJWwl.o u; litigue sobre !r. validade do testamento, H, nM 
]l!gadrJs c:ondíeionaes, ou rw p;razo. emcJuanto pEmda a comlir;iio 
ou .1:I!e iH~ não venr;a. · 

f '(,.-\;'; 

Art •• J .(.(18. Desde o dla. d!r. morte do testador pcrt.encrJ 
ao Jega!.ario a eon;ja Jega.dil, com o;o; rnwf.o;:; rnw pT'flrlu:dr. 

Paragrar,ho unícn. O. le~w.clr> mn clinhrdro s6 vence .iur·os 
dei!de o dia, 1;m riu e ;;n eon;:;t.if.u ir llrn mur·a a pes;;ort ot,r· ign1.l.1 
a pre~ta;J-o. 



;; J .~ 

I .o.w 
,\J•J.. l,li!l!l, , , . lll/ llf'll~ÜII [1~JJ'infljl~il, I'~La IIII iiiiU<.']Jl\ t:UI'

/'I'J'iÍ da 1/llll'lc un L·~~ladnJ•, 

I . li.\ 'i 

Ad. 1.71111. :-;,~ u l•·r:adn r,·,,. d" IJIIaJII.idad"s ''·''l'ia;;, ''"l 
J"tl'••sl:ll''jc.~ l"'''indi•:as, dnlill'i.l dn 1111.>1'1•• do l<'sl:llh.tl' " pJ'i
'"'dr'f.l "pc~l'i11dn. "n ~~~~nlnt•io l•.'l':'t dit't•il.fl a •~lll.ln pi'l'td:ll .. ':ill, tlltln 
YL'~ I'IIIJ<'Iad11 ••ad:1 Ll/11 d11~ l"'l'ind•.ts ~UI'I'<'s:;i\'11,,, ai11•.la IJII•l 
:ml•·s dn if.•/'11111 d••ll•.• \'l.'lllla a. l'allL•ei•J', 

I .li\:; 

;\J•J.. l,'illl, :-\1'111111 Jll'l'illdil'iiS iiS Jll'f'~lii(;·OII'S, ,.,,·, /11.1 11'/'1111.1 
t_il_• l'tld:t J'll'l'indtt ~~· .Pcll_lt•t;fiu I'Xi~·it•, , . . 

l'iii'Hf(l'iijdlll 111111'11, ~1', ]111/'1'/11, 111/'1'/11 d<'IXttdils ii IIIUIII d1• 
:tlillt<'lll(•s. pilll:-:11'-~"-ltiio 1111 ''111111'\.'11 d•• eada l"'''iudl.•. Hi''lllpl u 
IJII•' u t:llllil'ill'iiJ 11:in di:<JIIt/lltii 11 l••slildlll', 

I . I; \!I 

.\t·L I. ·;o:_~, ~~· n l•·r.:·nc_ln t'l.lll:·d:-:lc• 1'111 1.'1.11/~H dt•lt'l'lllitludn 
Jll•ln r;ellPI'n. uu Jll_•la 1':-iJH.'tdt•, nn IIPI'i.IPit•o IIH':II':'t I'Ht'nlll,_•l-u~ 
r:ua.J•dand•l. pnl',;lll, o nwin i.PJ'IIHI PIIIJ·u as UOIIf.:\~11''''''~ dil "'''1111.>1' 
,. peio1· l]llalid:ll.l••. (.\1·1. I. 'ill \.) 

I . ti:iO 

Al'l. I. /0~1. ,\, 111''"''1111. l'i'f.:Til nli~<'l'\'ill'-:<•.'-llil, flllillll.io a 
"~t'Piila !'c'll' dt'iX:tda a :u·llill'i•• dt• l.t'l'et•it•n: ''· :..;p h·d.t• n rnio 
qui~<'l', min ptHll't' •'X<'l'l'<'l', nn juiz l'lllllpdiJ':'t l'nzl.'l-a f.:'\1111'
dado o di~po:::lo no a1·li:;n aulel'inJ', u!Uma paJ'Le . 

• \1·1. I.. 'i0-1 ••.. 1'~1·· pud•'l':Í ••,;eollle1·. !.111 ;;'I.'III:J·o nu ""
P<'I'i•• dt•lt•t·mir~ado. !l !n••lltm· ,·nu,.;a. ~1ue IIIH.tv••J' '.m lll.'l'ttlll;a; 
c. ,..,. Jws1a nao ·~x1sLn· d•· tal qun!Jdade, dnl'-111 a-lta dnssa 
,,Ualiilade n het·th•il·n, olJ,;el'vadn a di~pp~i..:i'io do a1·t. J. 'iO:.!, 
1111 i ma parlt•. 

'1.052 

"\1·1. 1. /11(\. ... ant.•,; th• t'X('r~;el-a, pas;;ur:l eslc 1.lit·ciL·l 
4111,.; ,;eus liL'I'deit·o.< • 

Jlaragt·apho unieo. üwa n•z ft'ila, po1·L-m, u U[H;iío é ü-
1'1_'\"f.lS'aYcl. 



A1·1, I, iiJ'i, ~~~lil11ind•• " IPsl:tdlll.' 111:tis ti•• 11111 lll'l'li"i'''\ 
Sl'/11 dP~Íg'IIUI' (),-.; tjll! 1 !tflll-dfl PX1~e1JI:II' 111'4 k\g·/11./tl:-4, ptl/' I!HII'!Oi 
I'I'SIIfll/fil'l';i(l, pl'llilfi/'I,'ÍIIII!Iillli'l/11• l!IJ <iii'' ill'l'fllll'lllll, IIJt/08 11::! 
il•'t'd"il'll~ i11sl i l11idnH, 

At·l. I. illk, ~-'•• " l••slad111' ''"lllllldl•·t· li•·Hignadnrn•·nl•·· a 
f~I'J'fll~ llt•t•d••Íl'll~ li P:\l'l'll(;iif.t d11:-t lf.·~·ill/lt.-:\ 1 ,o;(, 1'!-;,-;P,..; f'l•,.;pf!lldeJ•fílj 
I" H' ,.~, t•,..; o 

I . r;:;:; 

.\1·!. l.ifi~J. ~,. Hl~11111 /Pgadu r;,ftfl~i."lil' '"" eflll~íl p!·r·
/Pilf'll/111' n ,,,.,.f/,.ir•,, ''li l'·.~nlnr·io ru,·l. l,f;H:-,j. s(, H Pllt• in
f'lllllltin't l'llllljil'il-11, l\1.1111 l'l'.i.:l'l'.";.;fl I'IJ/111'11 11;< f'lllll'l'fll,ji'IJ;.; Jlf'lfl 
ljUUill rf<.• l.'lldll 1[111 •. ~ul\·n ·"" I.J IH.lllli'ill'ifl I'XJII'I'S81tllll'lli.f' diSjJOI. O 
(1,•8ltllh11'. 

,\t·l ... 1./111 .... l"''' efJu[u f.i,, (r,gnlnl'il,, rrfiu di;;puz•~t· di
V~'l':.O:IIIIf'Jt[f' fJ h::-;fitdlll'. 

I , (iii 7 

,\t•l .. J.i I I. ,\ 1\(11/;;f/, l'l·~flllfl. l'flli'l'gfll'-~(·-1111, f\(JIT/ OH ~1!11':1 
Hf'f~I'S!-'fll'ifi:O:, IIII fflf;:J/' I' 1-'!•d.lldtt 1'01 ff!li' Sf~ íU'fHIVH Hfl /'alft•(~el' 
" f . .,,.;lmJrJ/·, flll.'<:<illll.lo (HJ lf'!;Hl:rl'i" 1.'0111 lnd11.~ f.JS '"'e;u·gu~, f]Lll! 
1/. f.l 11 •: l'H 1'11/rl • 

1\ rl. ·l,i I'! . .\'n l"l·:ttla I' i" rrr'~ lf'!;adr.J.~ eom I!Uen.rgo, se 
IIJ'fll i e a " di;;po,;f n nn i'u·l, I . I fll. 

I • lirífl 

. \ ,., • 1. i 1::. r:nrJw,nr·;í o ,,,gado: 
f. Sr•. di![IOÍ,; rln f,r•;<f;trnr·nto. r, fr,!if.arlrJ/' rnndif'ir:fll' fi f'.llll."f\ 

l•·:.::ada. nn ponf.r, dr· .ilt niin t1·r· n. f,",r·rnn nr·m lltr• r·nhf'r n rl••11n~ 
1 n iwH;iin rp ''' r i n ltn. 

lf. ::;;, i; l.e,;tadrH' nlir•nnr. r,,,,. rpHdrtllf'l' l.il.llio, trr, Indo, 
"" '"n pnl'l.r,, a r:n11~a !Pgnrln. l•;m l.al r:11sn, r·.adw·rii'Ú 11 if.•gHdP, 
nt•: onrh: ,.lfa r.Jrdxo11 rJ, l"''''·"rre•·t' an l.r·stnrlot', 

fJJ, :-:,, fl f:(JIJ>!H. fll'/'1:1'1•/', IIII f'r\t,' l'VÍI.'fll, ViVo (1[/ lrt(JI'i0 () 
l1.·,;tador, sr·rn ntlr•a rln lr•!t'rif'it'o. 



ANNAES DO SENADO 

1.660 

At·l.. i. 'i:J.l. . .. sulJsisLü·ti quunlo ús resluules, .Pm·u
·enndo par·l.o un umn, valerá quant.o ao seu r·emmwsccnto óJ 
Joe;mlo. 

1.íiCi1 

,\1'1 .. 1. 7Hi. VedJ'iua-sc o rlir·oil.o de acur·usl!or· Bnl.r.·u uo
lll'nleir:os quando estes,· pelu. musnm tlisposiçfíu do u-m td.~La
menl.o, siio uon.iunlarnentc chamados ;i ilur·all\i:t ern quinliür:s 
nfin rJel.uJ•rninndos. (Art.. J. 7'17.) 

.f>arngl'n.plr o uu i e o. Aos c o! fJgaLa!' i os !Jompel.il·;í. l.n.nr lwrn m;.!/J 
tlir·,dtn, fiLlllndn nomeados con,iurüarnenL(' n. rrspl)ii.o do uTrnt 
:,;,·, rousu. detel'minadn P eerf.a, 011 qua11do nfí,_. sn possa rli
;viclir o ob,iecLo legado, sem risco de s•J delel'iorat·. 

1.662 

.\t'l. I .7 J li. Cossidcra-su feita a '-li~LI'ii.JUÍf:fío ela~ )Jades, 
ou quiu!Júcs,- pr_•lo teslaclor·, quando csl.u dc~igna a eatla UIIJ 
J;los llomcaclos a sua quota, ou o uhjudo, que l)HJ deixa. 

·J. GG:J 

Al'l .. L7J7 .... , uu della fú1· ex"luido, n ht·m assim ~e 
n eondição. sob a qual J'oi instiluido, uão se verificar, accre3-
cer;i o seu quinhfío, salvo o direito do substit.uto, á part.e elos 
cohcrclciros conjuntos. (Art. J .715.) • 

'i.661Í 

Art. l.7l8. Quando se ufw efl'ectua o direito de twel'esc-er 
nos temws tlo at·Ligo anlecedentc, transmitte-se aos herdeiro~ 
Jegitimos a quota vaga do nomeado. 

l.665 

Art. 1. 719. . .. c encargos, que o oneravam . 
Para,cn·apho nnico. Esta disposição applica-se egualment~ 

b.o colegatario, a quem aproveite a caducidade total ou par
()ial do legado. · 

i . (\66 

Art. :l. 720. Não existindo o direito de accrescer ·ent.r.:! 
os colegatarios, a quota do que faltar accresce ao herdeiro 
ou lcgatario incumbido de satisfazer esse legado, ou a todos os 
herdeiros, em propor~-iio dos seus quinhões, se o legado se 
_deduziu da llcL·tuu;,a. · 
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l.üGi 

At·l, I. i21. Leg:~rlu 11111 SL' usui'I'lll!lu nurJ,iunlunJI'lile n 
dÍI'I'I'~liS .i"'BSOHS,,,. SÚ J/ii'S J'ui /egatJa !:CI'[U pU!'[ C do ll~I.I
J'l'ttc[IJ. 

l. Gül:\ 

,.\,.1 .. l. i~:!. ('J.'t'<il!.';/'et·idu jlut·u o al't. 1. i Hl, r•<ll'Ul;l'llid''J 
uuico). 

I • Gü9 

1\l't, J.72U .... ()(I /C'~larlol'. rJur• n;'1(• for~rn ... 

1.G70 

A1·l. I. 7'!í. S;io ab.;rdu[arnr•nl.o irH'1lf11tZf•;; rlr• ndrruit•ir· pol' 
lo,;/:wH•nfr, 11s individuo;; niío enncebidn;; atr; ;, m!H'tr· rio lr•,;
ladr•r· .. ~afl·o ;;r• a di;;po;;içfír, deslr• ,.;p rr•fe1·ir· ;í pl'ole r~vNI
Inal de pP;;~oa;; pot· clle rll';;ignacla;; e r•xi;;;tl'~tr·;; ao abr·ir-~r.· a 
.-:;uc:ee.ssiio. 

LG71 
Art. :1.7.2:5. 
I. A ['úSSOa que a 1'1•;:11, (•;;r·r·i•Vf•U (J lr•,.;[a/llf'flf(l (:11'1,.;. r. (j.'fl, 

n. I, r.r;;;z, n. J, r.rifiB, l.filili, nr·m rr con,iu:;,r.•, r'u o; seu,; 
~t .. <CNidr•ntc·~. r!l';;;cendl'ntr~ r• inniios. 

"\r-t. l.7Zii. n. TT-Sitfipl·irna-sr•: «~alvo» atr finul. 

r .672 

:'f. TTr- Ar•.er·r•;;r:Nilr•-;;r• ;. nií1i' fliH/r•nrlo a inr·npaeirlnrlo sr•t' 
all'!,tnda rlfli;: annos rlr•pois !la rli;;;;olur;.iío ela ;;oci('cladr• con,iug-al. 
(Al't.. } .1?~·). . . . . . . . 

TI•. O offJC:nll publiCO, ctvil nn rntltlar. nem o cornrnan .. 
rlnntr•, nu o e~crivã(l, prr:mt,,,· crnrm "" fizer. nssim eornn 11 
rJurJ J'iz(•l', ou ~ pprov~1· o trsl~mrn to. 

1.673 

"\t•l .. I. 7:?1i. Sãn nu lia;; n;; dispúsil)t'í''" •'lll fnYOI' rll' innn. 
pazes (m·ts. J'./2} e 1./2;;'>, ainda quando :>imulcm a fóJ·rnrJ. 
ele· conü·a('.to on,~J'osfl, ou os ])eneficirrn ro: interposta pessoa. 

1. 67-í 

"\o art.. 1. 127- Snpprima-sc. 
SuppJ•ima-s·~ o titulo «Dos h cordeiros Mc.cssaL'ios .-. 
~.~ o 
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:!..675 

AJ·l. l. 728, Substilua.:se pelo seguinte: 
O testador poderá dispor de todos os bons, aiucla qu.:: 

existam ascendentes ou descendestes successivos. 

1.676 

Art. 1. 729. Supprirna-se, 

1.677 
!A.rt. 1.'730. Supprima-se. 

1.678 

Ar L. :l.. 73'1. Supprima-se. 

1.070 

Ar L !1.. 732. Redi,ia-se assim: 
Para exclui.r herdeiros de Unha recta ou collateral bas

tará que o testador disponha ele todo seu patrimonio sem os 
os contemplar. 

1. GSG 

Artigo aclclitivo. A clausula da inalienabilidade, temporaria 
ou vHalicia, imposta aos bens pelos testadores ou doadores, 
não pocleri't em caso algum, salvo os de expropriação por ne
eossidacle ou utilidade publica e ele execução por dividas pro
venientds ele impostos relativos aos respectivos immoveis, ser 
hwaliclacla ou dispensada, pena ele nullidacle por actos ,iucli
ciacs de qualquer especie; sendo igualmeste prohibida, sob 
n. mesma pena, existindo aquella clausula, a subrogação 
dos bens. 

:1.. 681 

Art. L 733. Redija-se assim: 
Quando o testador só em parte clispuzer da heranoa, en

tender-se-ha que instituiu ·os herdeiros legitimas no rema
nescente, 

1.682 

Art. 1. 734, Supprima-se. 

1.683 

Art. i. 735 .. Supprima-se. 
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1.684 

}.rt. t .73ü. O l.eslndor póde 3ubstiluir outm. pessoa ao 
herdeiro ou logatario noJJ1eado, para o caso elo um 011 outro não 
(i·uer·cJ.' ou não podO!.' acceiLaJ.' a lleranc;a, ou o legado. Esta al
ternativa .;;o presume ainda que o testador sú se r·efim it um 
elos dous casos, 

·1.684 A 

Al'L. '1. 7:37. 'l'ambem l!Je é Jieito substituir muilas ... 

1.685 

Art. :l. 738. . .. quando não l'ôr diversa a intenr;ilo mani
J'estada pelo testador, ou não resultar outra cousa ela natureza 
da eonclil:;ilo, ou elo encargo. 

1.686 

Art. 1. 739. . . . entender-se-l1a mantida na segunda. 

1.687 

. Arts. 1. 7-10 ü 1 . 7-17. Subs'Li tuam-se os textos desses ar·
tigos por este: 

«Fica abolido o instituto elo :fideicommisso. » 

:1:.688 

Arts. 1. 7-18 a '1. 752 inclusive. Supprimam-sc. 

1.689 

Art. 1. 755. A revogação produzirá seus effeitos, ainda 
quando o testamento, que a encerra, •caduque por exclusãn, 
incapacidade, ou renuncia do herdeiro nelle nomeado·; mas 
nfio valerá, se o testamento revogatorio fôr annullado por 
omissão ou infracção de solemnidades essenciaes. 

1.690 

Arts. 1. 757, 1. 758, ·1. 759. Supprimam-Be. 

1.691 

ArL. 1. 7010 .... para lhe darem cumpriuH!Dlo fis dispo-:
sicões de ultima vontade. 
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1.002 

Ar L. J. iü 1. Substitua-se velo seguiu te: 
Púdc lamllt'll1 o testador·, não huYcridu eonjugo, conl.'iar· ao 

ic~Lamentciro a !JOSse e a adminislr:a1;ão da JreJ•atu•n. 
Pamgr·aphu unico. Qua!.quer lll.!rdeir·o póde, ~.!llll'el.anlo, 

r.l'llUC!'Cl' JHll'Lillm in~nwdiata ou cl.evolw;ão da. hel'Utll;a, lntlJi
lilando· o testamcnlcH'O com os uwJos ncee~:;arws para o ctun
primculo tios legados ou dando caUt;.ão do ppeslal-os. 

·1. Q!J3 

:Ar L. .I • 7d2. Tendo o tcslamcn lo i t·o a posse c ... 
-J:1 aJ·agraplw uni eu. Se lhe não euwpdir a 110S~e e a ntl

Jllini:;Lrar;ão, t~s~i:;Ur·-llw-il. dit·cilo a exigit· do~ ltct·deit·os us 
wcios de ~.:umprir us disr,osi~.:ões te::;tatncnltli'Üts; c .. , 

1. Qfl.! 

A1·L. 1. 7G:L , •• JJÜde 1'ü(jlli.!t'c•t·, as,:;im ··euHIU u .i ui~ [H.'•t.ll.! 
0J·d1.111ar tle ol'l'ieio ao detentor tio lcstumculo tlLW o lüvc a ro

. gis Lro. · 

1.Gü5 

Ar L. 1. 'iGL ::ÍLtlJsisliu.do :;un rcsvonsulJilidudl.l .. 

i, GO.G 

:ArL. L 'iliG .•.• u::; t!l.lspe~as Jeilu::; culll o tlcscnlpculw cil.l 
seu cargo .JJ u c~ecw;.iio do testamento. 

L Gll7 

Al'l .• .I. ilili .•.. remOVI!t'-Sc-ha u fe~f.ameuteit·o, pcrclewh · 
o .i)rcmiu tldxuclu velo LcsL;lc!or .. (At·t. 1.773.) 

1.G9S 

Ar L. J. 7G7, · Cumpdc ao teslalllen lei r·u,' collJ ou ·sem o 
concut·so do invenlaria:ntc ·e mais lll'nlciros Íll.>Lilu idos, pro
·J.Juguar a validade do Le~Lumcnto, 

1.GD!l 
' . . -~ --·-· 

. Art. L 708. Além das attribuicõc::; exaralla;; noS"ar·t(g~):-J · 
nnteriol,'cS, lertl o teslamentcit·o as Cil.lC lhe conferir o testa~ 

· dor, nos limites da lei. 
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1.700 

A:·L. 1. 7G9. Não concedendo o testador prazo maio:·, c:um
JWil·:t o testamenteiro o Le3tamenlo e fll'estar;i contas 110 lap;;o 
d1\ nm UlUlO, contado da acceilação da testamentaria. 

Pal'agruph o uni c o. .Pó de esse prazo fli'OI'Of:\'fll'-S•\ pm·,lm 
nnnol'!'endo mol.ivo cabal. · 

1. 7.01 

ArL. L770 .... do r:a;;nl, o, rm 'fnlln drstr.. nn lwl'deiro nn
mr.ndo lWio'.iuiz .. 

l. 702 

Ar-l. 1.77'1.. ... nem ,3 delegayr.l. Ma~ o testamenleiJ'o 
pôde J'azet-se l.'('P J'esentar em .iui:w r '1'6.J•n deli e ined i ante JWO
em·nrlnJ: ·com poclet•es r.spec.iacs. 

1. 703 

Al'f .. -J .772. HaY•:ndo simultaneamcntn mais de um l.r;:;
f.:nnen tüi r·n, que Lünhnm aeeüi lado o eaJ•go, podeJ'tí. e ada (IIm! 
CXCJ'flt!l-o, om falta ele out1·o. :\las todos 'l'il~nm solidnJ•innwnto 
ohrigado3 a dat· ennta dos .hon;;, que llu•;; 'l'o!·em ennfin;do:<. 
salvo se eada um l.i\''"'. pPlo trsLamcnlo, J'unc,;õcs clistinc.fas, 
e a ellas se limil.aJ', 

., 1t -• 

:1.704 

\. 1 J'"''"''' - '. ~ "l'v •. ,II·L ... [\ llll1 J)l0n1!0, fJUoo, 
honvür taxado. scr:L.. difl'ieuldndll nn 
nwnlo. (A rl.s. ·.1 • 7fiü e 1. 77ií.) . 

-1.705 

~.; o f.rsl ndor o não 
execuciio do frsf.n-

A1·1 .. 1.7'1:1, par•ag·,•npho unieo. Snmw.ima-3c. 

1. 706 

Art. {, 775. ncYCl.'I.Cl'•lÍ :í. hcrnnçn o [WCJJ)ÍO, CfllC o testa
mento iro perder· .. POJ' ser J'Cnfovido, ou não lcl' etJinpPido o 
te.~ tamcn to. 

1.707 

Do inventario_e partilha 

L 70S 

J\vt. L7'ii. Pi•or,cdep-so-hn no ilwcnfnr·ío (I p:u'i.ilhn .ini.li
cJncs. nn :fórmn elas leis em vigor .l~(l .domicilio elo fnllr.clclo, 
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observado o .que se clispGe no arL. :1. GO", cJomec;.anLlo-~n ckni.J•n 
em um mez a contar da ab01·Lura ela sucec!s~ão o.l uJI,inmndo-:.;u 
nos Lres mczos subsequente.:;, praw este ultimo quo o ,iuiz po
clerú dilatar a requerinwnto do inveni.(u•inntc•, JIOI' n1nLivo 
justo. 

Para~rapl10 unieo. Quando;;!! exclndue o ulli1nu pi'll~u df'sl.u 
artigo, e poJ• culpa do invent:u·ianto niio sn ;wllaJ' Jinda a paJ'
tilha, poclee{t o juiz removei-o, ~" algum IJel'dc•iJ'u o J'c•r,•JII'J'"I', 
e, ~c I'C:ll' teslamonteim, o pl'ivaJ•{t do fli.'Cmin, :J, que ·lnnl1:1 di
l'Oilo. (Al'L. 1. 778. j 

1.70!! 

A1·t. 'i .778. No invenLaJ·in srwfío dnseripLnH nc11n illdivi
dun(.'iin n elareza todos os benH da IJOJ':Jnr;.:i ... 

L710 

.li: meneia ao ar L :1 .• 770- Suppl'ima-:;~c. 

1.7H 

ArL L7h0. o oiOI'floiro pôdn I'Nj1H'I'f11' n pnl'iillill, PilliiDI'fl. 
llw se.ia defeso peln tc~Larlor. 

§ L" Podem-s" J•eqnc.'J.'OJ' J.:11nhrm ns fJf'SSinnnJ•io~ r• cn·c-
dorc~ do llcrdci eo. · . .,_ 

~ 2." Não ohRI.a :í. p:u·tillla o estar i.11n 011 •JJHiiH lcul'rieiJ·os 
na po.;;se de certos beni\ do espolio, salvo :;u •da Tnut·Jr) c:lu 
proprictario houveJ•em dceorJ•ido l.rinta annos. 

l. 7i2 

Art. J. 782. Será sempre ,iuclieial a parl.ilha, se os hCJ'
dciros divergirem, m;sim eomo se algum rlel leR :fr)r rnenor·, ou 
incapaz, 

1.718 

Art. 'i. 78:~. No partilhar o R bons, obse'rvnT-SO-Ila, quan lo 
ao seu valor. nat11rcza o .qualidade, a maior igualdade pas
sivei. 

i. 71-i 

Art. I . 78·1. Supprimam-se a.;; ultimas palavras: «com
tanto quu nfio pr~judiquc a legitima elos herdeiros ncces 
sarios. '1' 

'1. 715 

Art. 1. 785. . .. ou não aclmiLLir divisão com moda. scr<'t 
_vendido cm hasta publica, dividindo-se-lhe o preço, , excepto 
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SI) um. ou tnaiH het'(lcit·os requot•et·om lhes se,ia nd,inrl!catlu, t•o
pondo el.lu ou olles aos ouLt·os, utn cliuheil·o. o qLw pam esLes 
HOlJl'lll'. 

1.. 710 

Ar!.. -1. 78tj. Os hcl.'doiros em posse dos h cus da herança, 
n ea!Ju1;a do uasal o n invenLarianLe siio obrigados a Lt·nwt· no 
anot·vo IJR l't·uel.os. que desde n abet·l.m·n da SltccessiTo pcrce
IHit'am, I.I)UITI di t·cil.o ao reembolso elas despezas neccssarias o 
ul.nis, quo fi1.eram, e respondem poJo darnno, a fflH\ por r]r,lo, 

1111 Iili I pn., do mm causa. 
1 .. 717 

Ar·L. ·1. 787. Qnanclo pado ela heran(ia •ConsisUr em hen;; 
t•ernol.os r.lo. Jogar do invrmtar·io, Jit,igiosos, ou d() liquiclar;iío 
rnowsa, ou diffieil,' poderá proceder-se no pra1.o legal {t par
l.ilii!L dos onLro:;. reservando os aqui indicados para uma ou 
rnni.;; sobrcparLilhas sob a guar·rla e adm inisLmr,:ão do mnsmr, 
nn flivct·so inventariante. a apra1.irrwnto da maioria rlns ber·
rleiros. 

L718 

Art.. 1. 788. O herdeiro .que sonegar bens da herança, nií.o 
os dese['evendo no inventario, quando csLe.iam em seu poder, 
r•n. eorn seieneia sua, no de mürem. o que os omit.tir na col
.la(;ão, a que os deva levar·, ou o que deixar de r·est.it,uil-oso, 
per·rJer<r. o rlireito, que sobre olles lhe cabia. 

1. 719 

Art.. 1 .. 789. Além da pena commmada no artigo antece
dente, ~e o sonegador fC.r o proprio invent.ariant.e, remover
;;e-ha, f.lrn ;;e provando a sonegaç1i.o, ou negando elle a exisf.en·
cda rios bens, quando inrlicados. 

L720 

Art. 1. 790. A pena. de sonêgados só se póde requerer e 
impôr r::m ar,ção ordinaria. movida pelos herrleiros, ou pelos 
c'rNlores ela. herança.. · . 

Paragrapho unico. A sentença. qnE\ se proferir na acção 
de .;;nnnga.dos movida por quakruer elos herrleiros, ou ·crertoriJs. 
aprovei ta aos demais interessados. 

i. 721 

Art.. 1. 'i!H. Se não se restituírem os hrms sonegados. por 
.fá. os não ter o sonegador fim seu poder, pagará elle a impor
t;mcia dns valores, que occultou, mais as perrlas e clamnos. 
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:1.722 

AI'L l.7fl2. S•i so pôde a,.guir· de ~orwg~t:~o no inwnl.n
J•inni.P dr•pois do enr,c•r·r·ada a d••:>r:r·ipc.:iin do~ bens, c•nrn a dt'
•dam!,'fiO, por· elle J'cil.n, rll' niin existir·c•n1 .nnlr·os por· inw•nla
l'inl' e p:u·tír•, l' an hcr·dt•ir·o, d•'pnis ti•• por: t!Sfu c.lc.~t·l:n·ndu no 
inn•nfnr·io CJtW os nfio possue. 

1. i2~ 

~\r· I. •. I. All't- Suhsl.il.na-se p,-.Jn .~f'g'll inlf': 

«Si n ltrr·deir·n l'tor• clt•\'r•dnr· ao n~pnl in, .~un · di\' ida .~Prt1 
pal'l.illtnda i,;ualmenl.n nnl.r·r' l.ndos. ~alvo Ri a mniol'in con
R••nl.ir.· r;ue o dr•hífo sr,ja imp1rLado iniPir·amPnl.,~ 110 qninlriío 
elo drvodor· .. » 

·1. o i~ !i 

.. \r·!.. I ,80!> •. , : nHlR. ofrdl.a 11 pnr·l.ilhn, st'o r•nspmHlcrn n!l 
li!'l'deír•o::; endn qual Prn pr•opm·•:fin da pni'IP que nn l1rq•rnv;u 
Jllf''f'ollhf', ' 

f.72ô 

:\ 1'1.. I , Sf)!J - :\r:e r·• ·.~c·t.·nl.l'-iH' n iWgui nl.c: 
« § t:• Qnnndn. rlm·nnf.r• n in\'enlnr·in "' nnl.eR rla pnrtill1a 

.r,·,,, l'NJliPI'ido n pagamnnl.n d•.• di\'idns c:nnsl.:wles de dneUIIWil
fM. 1'1'\'e;;l.ídnR dn fnr·mn lidnrl••s h•;,;·:II'H, ·ennslíln indo pr·o,·a lom~
tant.n dn nhr·ig·a~'<lo n ltr.tll\'1'1' iwpugnar:iin, qu•~ SI' nfín fundo na 
nJJr,gn•;.ão d•' paganwnlo neompnniJUdn dP prova Ynlinsn, n .iuiz 
mandaJ•{t l't~RI.!I'\'111' •'lll pndnr• do irl\'f'llf.nrianLc nwn~ 'Rtrf'fi
ci•~llles JiUI'H- ,;;nJw:iin rio dt'•hil.n, ~nhre nR .qunes ,·,.nhn n rr•e.nhit• 
npp01-tunamenle a ·~xeelll:iio. 

§ 2." Xo ~aso figur·arln no pn.m:;raplln nniJ•c:edPnl.f!, n ei'Ninr 
>"•'l':í nh1·igadn a i n iein I' n ne(.'.ii.n ria nnlwnnc:a dr•n t.r·n do fii'OZO 
d•• :311 dias, ;;oh pr•nn·d•• ,;n fnr·IJ:ll' dr.• m•nlmrn cffpif.D a nllnrlídn. 
proYirlenr.ia.:. · 

1..727 

A1·t. I .80ri. "\;; d•'~"I~~'Z:l$ fun•Wnl·ia~. ha,;a nu nfí.n lll'r
rleil'O;; legitimo;:, :::a h i l'iio dn mnn I" da lrcr·anca. 1~Tn.s as dr su r
fra:;ios J10l' 'almn do finado s•í nhl'igarãn a licran{:a., qunmdn 
oNlr.•nada;; •'m f.,,;;f.nnwnto ou endit1illn. (:\rt .. J .ôfíR.) 

1. 7:28 

Art. 1,807 .... a parto do co-herdrirn insolvente cHvi
dil'-sc-hn cm propore-fio rn tJ·e os domais. 

r 
I 



·1.729 

1\l'i.. I.RLIH. Os Jegnlal·ios "rl·t•dot•p;; rln iiL'I'Hllt'n pnd<>1n 
0xigi1' lJ"" dn pali'ÍIIIOIIlo dn l'nJJ,.eido sr.• disei'ÍillÍIIO o du 111•1'
dPÍI'n ''• 1'111 ·t'Oilf'lii'Sn enm os ei'Pr]OI'f'~ de~l.o•. ser-ll11'.~-l1iíu Pl'f!
i'l'l'idu~ "" png·a1ne111.o. 

1.730 

A1·L. J,Hfl\l, ,'flflguda n J'llll'l.ilhn, i'ÍI'fl o r!il'eilu de endn nrn 
r.ln.~ lll'l'rlroi!'O,q f'.ÍI'L'.lllll~t'l'ipln aos ]H•IJR rio RC'U quinlliío. 

I .73'1 

Arl.. I ,810, ..• no cn;;o dn evit•tjÍtn riM ]lron;; nquinhontlos. 

J .732 

1\1·1.. 1.811. f:rs.~n esln nhrigru,iío mutua,· havendo con
veneiío Plll r•.onl.l'fl r·in, r! l.orm n;;;;i11Í !Ícont.l•r,rndo n rwir·eiío ,,,,. 
r•rlipn rir o t.•vitfo, n11 por fnt'fn posff'J•ior ;í. pari ilha. 

Ju·t. 1.812 .... : ma;;, ;;i algum r]Pllf';; ;;P ncJ,ar in;;oJvrnlt!, 
r•(),:;rr•nr]Priín r•;; rlr•rrlllis t·o-hf'T·rlf•ir·i,;:, na rm•;;rnn pr·opor·r.,iír•. pr•Jn 
pnr·fp (]p;;;;r•. mr.no;; n ríunfa qur• r·orTt·.~Pt.•ntlt'r·ia no indf'mnir.ndr•. 

J • 7.'!4 

Ar·t. J .813 .... fló é· nnnullnvrl relos vido;;,.. rlflfcif.r.;:; IJIIP. 
'invnlirlnm em gnrnl o;:; neto~ juridir·M. (:\rf .. 182, ~ li", n. V.). 

1. 735 

Arl.igo novo. O f:orlign i:ivil I)Tif.rnr·;í rm vigor rlor.r mrzN: 
rlr·roi;; rir· offirdnlrnnntn pilhliendo, 

·f .-73t} 

... f:OIÜ\B'J'D•'nt~~ ;);:; matm•ia~ dP: diJ'eifo c·.ivif u•gulflll:t~ 
'hfoM .• ~ o~MJig,,,.- Wal(i•N/o Lr!al.- Oli1:f!il''a Vollar/rífl. · 

· .FiNt .~oht•o; a nw~n: paJ'a ;;ow rli~C11t.irlo nn se;;;;iío ;;r·guinlr, 
rl<'pois de pnhlieado··no Dinrio do Con(trtJ.~.w. 

N. 5t,r>- 1 f.ILZ 
I 

:Exnminnndo n Pl'OPO~io}i'ío rln Cnrnnrn rlo.:: Drputnrlo.~. nH
mero 206, elo CON'entA anno, nutoriznndo a Mncessrto ele um 
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anno de licença, com o ordenado do cargo, a José Braz de Si
queü·a, fiel de pagador da segunda Pagadoria do Thcsom·o 
Nacional, verificou a Commissão ele Finanças que o poLicio~ 
nai'io instruiu o seu requerimento com documenlos compro
batorios ela allegacão feita sobre o seu estado de saude, que 
lhe t:• bastante precario, c por isso aconselha uo Senado que 
adopte o mesmo projecto. 

Sala elas Commissões, 24 de dezembro de i912 .. - F. Gly- . 
cm·'io, Presidente interino.- A. A:e1·edo.- Bueno de Paiva. -
Urúano Santos.- Tavares de Lyra, 

PP,OPOSIO.:tO DA CAMARA DOS DEPU'l'ADOS, N. 206, Dl' HH2, ,\ QUJ' sg 
REFJ,RE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
At·tigo unico. Ficá o Presidente da Hepublica autorizado 

a conceder um anno. de licença, •Com orclenaclo elo caJ"go, para 
tratamento de saude, a José Braz de Siquciru, fiel de pagador 
ela Segunda Pagacbr:n. do Thesouro Nacional; revogadas as 
di3posicões em contra Pio. 

Gamara elos •Deputad<)tl, ·!7 de dezembro de 1912. -Saú'inn 
Bw•l'oso Jun'io1·, Presidcnv:.- -:lntU'Mo Simeão dos Santos Leal, 
1 • Secretario. -.Raul ri c JJ m·aes V e-i(! a, 2" Secretar·io.- A im-
primir. · 

ORDEM DO DIA 

LICENÇA AO DR, NOVAES DE CARVALHO 

3• discussão da proposição da Gamara dos Deputados, 
n. 153, de 1 91.2, autorizando o Presidente da Republica a con
ceder ao ministro do Supremo Tribunal Militar- José de Novaes 
ele Souza Carvalho um anno de licença, ocm o . ordenado elo 
cargo. 

A.diada a votação. 

CREDITO SUPPLEMENTAR AO MINIS'l'ER!O DA FAZENDA 

3• discussii.o da proposição da .Gamara dos Deputados, 
n. 1.69, ele 1912, que autoriza a abrir pelo Ministerio da Fa
zenda os creditas supplementares ele 35!l: 055$900 e ele 3:868$, 
este á verba Hl" e aquelle á verba 18", ela lei n. 2. 544 .. de li 
de janeiro ultimo, para dar cumprimento ao art. 97 ela 
mesma lei. 

Adiada a votação. 

\ 



INS'l'I'l'U'l'O BEJAMJN CONS'rAN'l' 

3" diacusúo cin propusi~ürJ da ·Gamam dos Deputados, 
n. :l70, Lic 1!H2, que autoriza a alJl'ir, pelo i\liuisLel'io do Inte
rior, o m·edito exLt·aor·dinario de ~i :i:í~7$G:H, para pagamenlLl 
das g'l·aLificn()ües acldic.ionar:s de v ida3 no pessoal do!Jenle do 
InstiLuto Bejamin GonsLant .. 

Adiada a votaçüo. 

I -. HEPAH.'l'IIJAO DE AGUAS ]!; OBRAS t>UBLICAS 

3" discussão da proposioão da ·Gamara dos Deputados, 
n. 1.80, de 1!H2, Ciue autoriza a abertura do cr·eclito de 13 :200$, 
sur)plementar ú vet·ba 9" da lei orcamentaria v i "·ente r) ara ~ . o ' 
attender ao pagamento de diarias a que tem direito o pessoal 
technico da Repartição de Aguas e Obras Publicas, ele. 

Adiada a votaçüo. 

·CREDI'l'O ,\O MINIS'l'EIUO DA AGHICUL'l'URA 

3• discussão da propo~11;ão da ·Gamara dos Deputados, 
n. 187, de 1912, que autoriza a abrir, pelo i\Hnisterio da Agri
cultura, Industr·ia e Commercio, o credito supplemcntar' de 
1. 401 : 157$022 ú verba 1 !1'\ rubrica «Material », para attendel', 
no exercício eorreuLe, ús Jespezas de installaf:.ão e cus
teio de varias estabelecimentos c serviço de ensino agr·ono
m~. . 

Adiada a votação. 

DREDI'l'O DE 127 :660$. AO MINISTERIO DA V!AIJ.~O 

3" cliBcussão da pi:opo&ição da ·Gamara dos Deputados, 
n. 176, de 1012, que autoriza a abertura do credito ele, 127 :660$, 
supplementar · á verba 2"- iGOrreios -, art. 33 da lei orça
montaria em vigor. 

Adiada a votaoãr,. 

PRESCRIPIJÃO A FAVOR DE D. FLORINDA GIL 

2• discussão. da proposição ela Gamara elos Deputados, 
n. 1.37, de 1.!112, .que releva a prescl'ipção em que possa ter 
incorrido D. Florinda ela Conceição Gil, filha legitima do te
nente do Exercito Emiliano Gil, para o fim de receber o meio 
soldo c o mon Lcpio deixados por seu falleciclo pae C· cor
respondentes ao pm·iodo de G de setembro de 18!18 a 22 ele de-

. zembro de 1906. 
Acl i ada a v o ta ç;'h~ . 



,\NN,\E:'I DO SP.NADO 

r:rmn.~NÇ.\ DE .\I,UfOUI~f. 1m PIIOPHIOS NACION.\ ES 

:J• df.,nus:::;ão da pr·oposidío ·du .,cnnHH'a •.los Dt-'pulnrJog, 
n,. .2·1:1, dr. :I!:IJ:!., del.er·minnr~d'? CfiiiJ os f'uncci.onm·ios. f'Nlt'I'HI).l, 
f~IVIS OU llllflf,lll'üi>, [jlll' l'ü~ldll'f\lll l'lll fJI'Of)I'IOR lH\1\IOII:lf'~ flll 
rom pr·edin nlugndn pt>la União fiquem su,iPilos nos pag'lllliOIIIns 
ri•.• IIIIUl luxa'' dando onLI'ô\i-1 pr·ovidPrwins. 

Adiada 11 vnl.nc.:ão. 

r.r.nnr •. ll\fi~N'I'Ar::\n Dll p,1no~:-.r l>N'I'OR Pon P.II1Til no 'rTmsounn .. . 

3" r.Ji.,r.u~são dn ]'ll'npnsic.ão da .r:amnr·a rJns nr•pqlrttltlfl, 
11. -Iili, dn 1\112. q11r• r·r•~:nrla as rnlldi()<1t•f! fin pngnnwnln :í.s Jlf'R
Rnns I'Rlr·nllhns an qu:ulr·n do J'Lllll'innnli~mo f<~ch·r·nl. eh·il nu 
mililnl', r d·:'1 nuJ.r·as 'J•rnvidPnrias. 

,·\d inda n voln~iin. 

O Sr. Presidente -l\'ndu mais lmvendn a J.r·nlal', vou lc-

D••signo pa1·a m·d•-'m dn dia dn Hng'I.Jinl.e: 
Vnlal,.'ãn 1•m :1" dis••ussfio dn pl'nposil,.'.ão da Gamnrn rios 

JYrpuJ.ndos n •. 1 <ii, ti•' J\112, J'I'S'Uln11do ns enndit;úrs. do png·n
menln :\s ]Wssoas f':'<Lr·nnhn,, ao f]llndi'O doi> 'I'LIIll"~innal'ios pu
hlie.os, civis on miliLnt•rs, n dando onLr•nfi ·JII'<Widencins (':rnn 
Jlfll'•~r:er da Cout.m.isslio rh~ Pi'llllll~'"·~· o((,•rf"':,nlllo rmwudrts .iii 
OJiJli'VI'IIIlas 1'1/1 . .2" dÍ.W!IISSIÍO); 

• Yota~:io <'lll :~· discnssfin da JH'11JW"'i';fio dn Gnmn'r·n dos 
n.'pntndns .n. 21:J, d<-' Hl12, rlel•~r·minnndo quo os Juneeionnl'in~ 
fedcJ•n,~s que J'<'Sidir•em 1-'lll pmprins na<1ionnes 011 nm predinfl 

· nlngndos P•~lo GnveJ•no, fiquem sujrito:o; nn pagamento do uma 
tnxa (l'llln JlOI'CCt!1J' (at'OI'Ill.•t:l r/ir Comm.is.wio de Pi11a11ços); 

Vtll.a,;.ãn <'lll :1• di.~•·n:o;sfio da. pr·opo:o;ic.:fio dn •Cnmnt•a dos 
D<~put.ndns n. I iô', de 1!11 :.!, anlnriznndn n Pr•t)Sidento· da fiepu
hlit~a a abrir'. pelo l~l·inisll'l'in da 'õia~:.fin, o CJ'ndito suppl•~·· 
nwnLn1· ci·~· 12i :<iOO:l\. :í "'~'·ha 2.• do nl.'! .. 33, da lei ot'l,.'amentnl'in 
vigonl.t~ (r:mn parr:cer (avoravd da Cow.mJs.w1o de Pluançag); 

Vot.ncão •'lll :J• rlis<lussfio da pJ:npoi>ic,:.fio dn Cam:ll'a doR 
Deputados n. 15:1. dt~ '1!112. nnl.orizando o Pe•~sidenl.o da Hopu
hlicn n cnn<1edcr um nnnn de lic~L~nça, com ordenadO', ll:U'a l.ra
lnmrnto dr saude. no D1·. ,To,-;._; Novnes de Souza CaJ•vnlho. mi
ni.~tt;o t.ogndo do ·snpl'<'llln 'l'r·ihunal l\lililm· (com Jlm·ccc·r· (a-
1~ornncl rfa Com.m.i,~scio rfc Pi11nnças); 

Yotacão 1-'lll a· di8C.Ui'i;ãO da proposit;fio da -.Gamara dOi! 
.Drputndos n. 1 G!l. de Jfl] 2. nulol'iznndo o Presidente da .Repu
hliea a abrir. pelo l\lini:>tcrio da Fa?.rnda, os CJ'odilo:> snpple
nwnl.aJ•cs dt' :l5fl :055$!100 c de :~ :888$, e;;lü :í. Yerba :18" c 
ai]n•'ll•'· :1 18' da I<'Í 11. 2 .. 5.1-1, d11 lt de ,janeiro do COJ'J'enlc anno, 
Jl:tJ'a dal' c.umprimrnto ao n1·t. !li da mesma lei (com pr.u·ccl..'1\ 
{avM·a•·el dá Commi.ss1io de Ftnanl)a.n; 

, 



SC:ss:\o gst: :!i 1m IJEZIDifliiO DE 1012 

Vult11:iio éin · :J• tliscus::;fio da pt•oposi~lio du Uun:iat·a dus 
Deputados n. J70, de HJJ~. ttul.ol'il'.UIIdo o Pre::;idenle du llcpu
lJJiea a aiJJ"il', pclu i\lin.i:;Lerio do lnüH•iul', o et·edilo exlraordina
l'iu li•• :!I :ri:!.i'$1i:JI, pnl'a png·nnwnlo da~ g'l'alil'ien~:ü•!s aclclieio
nac·~ deYidas no ·l"'~~ual dun•nl.•) dn l11~1.iLul.n H••11,i:unin f!on~lanL 
.(com )lf.l/'1'"1.'/' f'III'IJI'III'I'l tio Com . .,is.~tio t/1! Pillllll·('as); 

Yuta..:ão ''ln :J" di~eu~~ãu da JH.'UJII.I~i•;iíu da Cuilllll'a du~ 
JJul,)ul.ados 11, JXO, rio 1\H~, atilut•i:t.aiidu u i.'t'l'~idenln da Ht•[Ht
lilica a aiH'il', twlo i\li·ni~l.nl'io da Vitll;iío. o el'l!dilo suppl•·m•)H
tat• di) I:: ::!llll$, pam aLL••III:il't' au pag'!IIIIIJIII.u du diarins a que 
1.1!111 dir•.dlu u 1w~~oal l.••elin ii! O da H•Jpnl'l.i~ã'-' dn Aguas u OiJI'fiS 
l'u!JI ieu~ (com Jlfll'l'l".'l' /'llt'lll'tll't'f. r ln Gu11wdssúu de Pina111;as); 

Yulaçiíu · 1'1'11 :l" ti iseussão da Jli'uposit•iío da Cau1::t1'a do~ 
flt•puLadus 11. JX7, d" I!JJ:!, aul.o1.'i:t.a11du u Presidente da .IJepu
Jdiea li al•l'it•, pelu Mini~l.t·t·iu da Agl'iiJLillunt o el·edilo ~up
plellll'llial' dP I .. 'd)J: I i'íi'if;\1.2:.! :í \'f!i'IJa IIHlli.'l'ial, pal'a aLI.endet· 
:ís df!~l~'':t.a~ d•J •·sLa~H·Ieeilll!!lll.o f) eusleio dn Yal'io;; f),'<labeleei
lllenl.ns '' Sl!l'\'i(;os dn "IIHino n:;l'onulllil·.o,; (!:um JIUI't!Ct'l' {ovu
·ravd da Co11unis.wío tlt; PiiHt/l!.'lls); 

Yolal;i'ío '"" ;!." di;;eu~;;ão da l>l'l'f.IU.•i•;:io da eallllll'a tios 
JJepulai.lo:; 11 •. J:Jí, do ·.I !li:!, t•f•lenuu.Ju da vresel.'itH;;io f'lll (jllfl 
Uvcr ineorl'ido .J) • .l!'Jm·inda da Conecit!iíu tiil, vam o l'im de 
pod•:t· t•ee,:IH·l: o 111eio soldo u 111011tepio deixados !JOI.' Sf)U J'i
nado pae c eot·respondentes ao l"'''iodo de ü de sdembJ·o du 
H!!J8 a 22 di) de:t.emiJJ.•o rk J\J{J!i (coffl, JIIU't?CI!r {avumvel drl.j 
CoJnmJss{w tlu Phtml!!aS) ; 

·. 
:3" dism.1ssi'io da pi'OfiO.'<it;ão da Calllara dos Deputado;; H. J [1), 

do l!JJ:!., :l'ixanclo a deBpe:t.a do i\finisterio da l\lal'inlia pa1·a o· 
excrcieio de :1 !H3 (com. JWrecr:r 1fa Commiss1iu de Pinwu;as so
l,iJ'e as cm e ndas a.p·rr:s~:Hlatla.l) ; 

2' di~cussiio da ['I'IIfiiJSi•;iío da Camara do.> IJepul.ado:> 
n. ·J!li'í, til; HH:!, .rixando a despe:t.a do :'vlinisl.el'io da Agricullurn, 
Industria ~~ Commnrcio IJHI.'a o exer·cicio de :1.913 (com parecer 
da CouànissíJo de FiuançaN o{{ereccudo cnwndas); 

.conlinua1;i'io ela 3" discusHão da proposição da Camara dos 
Deputados n. 197, ele 101~, fixando a de~JIC:t.a do J\linisterio da 
Par.enda ·para o exercicio de 1013 (1:orn }Jarccer da Commi.ssao 
de FinWI!'as e emendas app!'ovadas crn ;l• discussão); 

.2" diseussiio da propo:;it;i'io da Carnara dos Dveulatlo~ 
n. 135, de l!J12, autorizando o Presidente da llepublica a abrir 
o ~.:1·edilo extraordinario de J :27l$!J30, para pagamento a An
tonio Jos1} Ferr·eíra e otltl'O, em virtude de sentença ,judiciaria 
;(com pareecr {aeoi'avel da Com.m.iss!lo de Finanças); 

2" diseussão da proposil;ão da Camar·a dos íDcpu(ar.los 
n. 1ü5, de 1!Jl~, autol'i:t.ando o Presidente da Hepublica a aiH·ir 
o credito extraordinario de J2:31!J$858, para pagamento a Al
:varo Al\·es de Sou:t.a, em virtude de sentença judiciar·ia (com 
2Jarcccr (avom~)el da Cpmmlssáo de Fincm!:as); 



'· 

I 

ANNAI~S DO SlmADO 

2" cli:;eussüo da JH'Oposi(!ãei tln Cun~:u·a uos tDepuLndos 
n. 1'78, elo HH2, auLori~aJHio o PJ•esidouLo d:t llopuiJlien. a aiJI'it• 
o credito oxl.t•aoJ•clinario do 7 :GG!I:j;()00, ]J:ll'a. cweoJ't'OI' nu pag-a
mento clov.ido a Ji'eane.ideo do ::ll't Bl'iLLo <!III vii'Luclu do Holll.oJ.f\)!1 
.i tHlic i ar ia (com. zJ(J:rr:r:el' {avomvel. dn Cum:m.is.w1o ri•J F i11a:11ças) ; 

2• ·ri iscussú.o da JH'O pos i ~.fi.• f ela Ca.IIH\.J'U. do H JJopul adnH 
n. ·JS::J, d1J ·1!1:1.2, auLor.ixando o l'J'uHidenLu eln. Hepultliea a aln•it• 
o crcclito oxl.t·:wJ·din:n·iu du J :SH:JIJ;:IIio, JIU.J'a al,l.cJnucH' au paga
monto dcv.ido a D. IM:u·g·at•i,la elo Awvuelo l\laia n a uui.J.'OS, eon
J'orrnc foi r.lopJ'erl:u.lo pnlo .iui~ J'oriiJJ'ai "" :IGRI.atlo ela l'at•uliyba 
( r:orn J)(1.1'rJee ,. f'u:l! o l'a.vd du. Col//(/1/.i.~srw dtJ F inau(!as) ; 

2" discu:;silo da pi.'OPOSil)fi.u• da Uama1'a duH !DIJJIU LHLlus 
n. 181,, du 'l!H2, :.t.uLorixa11du u J'J'cJ:;ielm!Lu da Hopubliea a aln'it· 
o crodiLo exi,J'ILOI'dimu·iu du !, ;lili!.llfl'77t'>, pu.J·a ~:~aLJtd'amt• n pugu
rnonl.o rJovirln a Vet'ILIIO Alnn1:1u GnJfiiiH elo J\IIJJeidn, 1'111 vil.·l.ude 
do sonl.en(;a .iuclit:.iat•ia (t:o'/11, 1Jfl'l'<:rJui' /'riVUI'a'oul riu l!o/1/,'/ll.isslio 
de F'inanças) ; · 

2" cliscussfi.o du. prõpoHivfío da UnuHU'11 do:; tDopuLudoH 
n. J85. de ·I!H2, auLoJ·i~ando o PI'e:;idunLe dn. n.upu!Jiica a alH'ir 
o m·cdiLo exl.raordinurio de :.J~!l*:J20, pura pagnmenl.o a J!'ran
cisco ;rosé J!'crroira de Aeau.io, 0111 vii'Lurlo de senl.uuça ,iudi
cim•i:t (cmn Jw:recc1· f'a:oorrwe/. ria ()om:mJssiio de fi'humças); 

2" discusi:lfi.o da. pt•oposicfí.o da Gnrnam dos IDcpuLuclos 
n. J8G, do J\112, :mLot'Í7.nndo o Pt•osidtJilLo du Jlopuhlimt a u!Jril' 
o cl'cdil.o oxl.ruordinario elo 222lfll1!18, pm•a pagamonl.o a D. Um
bolina Augusta do BarroH PimonLcl, eomo ·rcsl.iLuicfio de im
posLos cobrados i.ndevidarncnl.o a :;ou finado mal'ido (co'/11, pa-
1'CCúl' {avora:ocl da Co·m:111:isslio de Pinaur;as); 

2• discussão clu JH'Oposiç.fio da CaiiHI.I'a dos ID'opul.ados 
n. 1.80, do 101.2, autorizando o Pro~:~iclenl.o ela Hupubliea a abrir 
o credito cxl.raordinnrio do :UJ :G00ljlld5, dc~Liiutdo ao paga
mento clov.ido ao Dr. Carlos Balbino Dias o outro, com rosLi
tuição do direitos de transmissão de propriedadu (cO'In por 
1'CCC1' (avom.vcl da GO'Inm:issão de Ji'inanças) ; . 

2" discussiío da proposição da Carnuru. dos 1DopuLados 
n. :102, do JOJ2, uutori~undo o ProsidenLc da llcpulllica, a abril· 
o credito SUJ)plcrncntar. do 7'0~ :GG2lfl200, para pagarnonl.o aoe 
operarias elos arscmics do Marinha du Jtopublica, rolnLivamonLo 
aos domingos o dias :feriados (coni. pm·ccm· {a:vora·vcl rl.a Gom
mi.ssão de F·inanças) . 

Levanta-se a sessão :ts O l10ras c !tO minutos. 

182• SESS.:tO E~I 25 DE DEZEMBRO DE 191>2 

PRES!DENCIA DO SH. PINHEIHO MACHADO, VICE-PHES!DllN1'g, E l"Jm
REIRA CHAVES, 1° SECRETARIO 

A' 1 ho1·a da tarde, presento numero legal, abre-se a sessão, 
a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, li'·errcira Chaves, 
Araujo Gócs, Pedro Borges, Caudido de Abreu, Gabriel Salgado, 



l:mssÃo mM 21í nm JJI~?.mMBno um ·tllt2 

Tndio llu iiJ'a~i I, Laut•u ~udJ••\ U l'i.lilll<~ 8antus, 1\lel!dos du Al
JIIuida, l'i''"·~ 1•\!J'I'tdi'il, 'J'av:II'•.'B do Lyt•u, \\'all'l'eilu Loal, Ji;pi
taeio PP~HIIH. Hig'iSIJJUIIdu Uull~;-alv,_~R, Uun~~~n.Jves .l•,ui'J'Oil'll, ltay
llllllld•t d•• ~liral!da, liuillll!l'llll' l:aii!Jifl~. Ulivn.im Vnlladiiu, IJtli~ 
'Vit!ltl!lt, Nilo .l'P!):tlliHJ, ~:'t . .I.•'J'I.'il'''• ,\leilldu Uuallltllltl'll, I:'"'"" 
!ln Paiva, t:c•t'IIIIJ.'dll ~lulll•!iJ'u, .l.•'•;lieillllu l't;JIIIlt. AIJ'J·edu JDJlis, 
.li't'IIIJIJisuu 1 ily'~"''iu, L••ut"dtlu !lu J:ulliiit•s, l:ra~ Alll.'Hiltt•s, i\. 
J\~i!I'Pdu .. l~ts,·· illtll.'i..iniJu, Uu!II!I'Uso !"!ll'IJLWS, J•'olipp•! 8el11niiiL, 
.JieJ'eilio Lull, Al11lun .UnpLisi.Jt IJ Viel.ut•.inu 1\lonloiJ.'U (38). 

JJuiXIIIII 1li) IJUIIIJ•Ill'f'I)I!J' I!IJJII JJHUS!I ,iusl.ifientla us Srs.: 
1-tilYot·io Nery, .lullal.lias i'eliJ·osa, A!'i.lllll.' Lulllos, .ros•' J•}JJ;.r,cldu, 
n i]JI; i 1'0 C:Oillill l ves, (ltH'VHS i o .Pas;;us, l•'rnne j S(;() Sú, 1J'lHJTII!\Z 
Acllioly, 1\u!.ollio tlu Souza. Cunl!IJ J'elirnsu, Hibeir·u ilrJ J;rit0, 
Gor11es JliiJ8.iro, CueilHI e C:ttHIJ"''• .rosé Mareellino, n.uy Bat
ho~a. t:PI'IIfir·,Jinu .:1-lontPi!'ll, M!lniy, .f.<'reir·e, João Luiz Alves, 
Lutrl't!IHJIJ Dnpl.ista, J•'ranr:iseo i•orf-ella, Augusto rle Vn.-:eon
cellos, C:nr11pos Salles, Gonzaga :ra.vme, Met.ello e Alencar Gui
HH!r·iies (28). 

JD', I ida, pus lu ern rJ iseussii0 e, sem dehate, approvarla a 
acta da sPssiio anterior·. 

· O Sr. 1" Secretario cl!i C01J!.a do seguinte 

jijXP:fi.iDTENTE 

Offieios da Carnarn elos :Deputados, de 25 elo corrente, re
me!.t.enrlo as seguintes proposir;õcs: 

N. 233-HH2 

() Cr.ngr·r:s~o Nar:ional rlf:cre!.a: 
,\r·r .. ,-." () Pt'esirlento da J:.er•tlhlir:rt r' mJf.orizarJr, a dos

fldndr:r· pf:ln :Vfini~ti·r·io da .Justir;.a r. Ne.goeios ·Interiores. r:Mn 
o.;; ser·vir;m designados nils seguintes vnrhas, a crunnlia dr~ r·éi., 
10 :100~. omo, e 1,7. 080 :!-IH5:)998, papel. 

:1.. Snbsidio do Pre· 
sidente ela Repu-
blica ......... . 

2. 811 bsi di o cfo V iCe
Presidente d a 
Republica. ..... 

:i. Gabinete do· Pre-
sidente rla Repu-
blica ......... . 

:.. D.espeza c o m o 
Palacio do Pre
sidente da Repu-
h li c a ..•...... •' o' •• 

o o o o' o' o o o 

. , ....... . 

............ 

• o •. o· O o o I 

Ouro Papel 

• o o' o o' ,-·o o' o o 120:000$000 

•' . , ........ . 35:000$000 

. ... - ....... . 76:800$000 

·-··········· 151:440$000 



• 

5. Subsidio dos Sena
dores- Au
gmentado c! e ... 
:H.\ ::!00$ vor ter 
o dcct'clo nume
ro :!.Gü3, de 10 de 
janeiro .de 1912, 

· fixado eni 100$ 
diat·Ios o o;;ubsi
d ir.1 do:; Senado
res u Deputados 

G. ::icercl.uritt do. Se
nado - Dimi -
mliclu du réis 
JO: 771 $ OG!t e 
nwdifit:ada a la
)Jclla da: pro
posta peia se
guinte: 

Seut·claria do Se
nado -· Pessoal: 

1 diredot· eont réis 
12:000$ de orde

nado c ü :000$ 
· da graLHicação. 

(Hesolur;õcs elo 
Senado de· 30 de 
,iulho ele J 891, 
JO de· maio de 
1908 e 20·de se
teml.a·o ele JOO!J) 

:l. Yi~e-direclor· c o m 
1 O: 000$ ele or
denado e·5:000$ 
ele gratii'ica(ião. 
( ltesoluções do 
Senado de 27 de 
agosto de 180.1. c 
Hl ele maio ele 
1008. Delibera
\.'ÚO rJo Senado 
de -JS de agosto 
de 1910) ...... . 

1. are h i. vis la com ré is 
S: 000$ de orde
nado c ·í :000$ 
dr. .graliJ'icacão. 

~~~~~;z;~wif~o J2dd~ 
.iunho de -1000 e 
lei n, 2. z,z1, ele 

. . 

Ouro· J?avel 

· f I I I I t t f ·········'• 703:200$000 

18:000$ 

...... 



. . 

SESS:\0 EII! 2(í DE DEZE.L\IDRO DE 1 Ü 12 337 

:w de dezembro 
de H.Hl\J. Delibe
raviío do Senado 
do 18 de agosto 
de lOtO) ...... . 

1 bibliolllecario com 
S :000$ ele orde
:nado e t,.:OOO$ 
de g'!'aLificacão. 
( Resolw;ões do 
Senado de 14 de 
dmwrnb r.· o de t8!)8 
e Ht de maio de 
I!W8. Lei nu
fiJCl'O 2.221, de 
30 de dezembro 
de 1 !)09. Delibe
ração·do Senado 
de · :l8 de agosto 
de 1910) ...... . 

7 ol'riciaes a G: 4.00$ 
do ot·denado e 
3:200$ de grati
ficação. (Reso
lul.'ões do Sena
<lo de 30 de ju
lho de 1891, 18 
de dezembro de 
1906, Hl de maio 
de t 008 e 12 de 
.iunho de i!JOO e 
lei n. 2.221, de 
30 de dezembro 
de 1909) ...... . 

4. redactores de deba
tes a ·~ :800$ ·de 
ordenado e réis 
2 :'-0.0$ de. grati
ficação. (Reso
lução do Senado 
de 28 do dezem
bro de 1011) ... 

I redactor dos An
n a e.\' , . idem. 
(Idem) . ; ..... 

1 conservador da Bi
hliotheca, idem. 
(Resoluções do 
Senado, ele 30 
ele dezembro de 
1908 e 1 de ju-

Vol. rx 

Ouro Papel 

. ....... . 12:000$000 

O O o O O O O I 12:000$000 

O O O O 0 O 0 I G7:200$000 

O I • O O O O o . .28:800$000 

O I e I O I I O 7:200$000 

22 

·-



:m; .-\ÍSN.\1~8 llO SICN.\IJO 

III IO d1~ .I !)O!J C 
lei 11. :!.2:!1, Llc 
:w de dczcmiH'O 
do I!JO!l) •..•... 

-L auxiliar· da reua
n(;Üo das uet~as e 
11 o:; A '/I: a a e s. e0111 
:.1 : Jli~lJ; de ·u l'llrJ
nado n ·I :'3Hl!lj; 
d1• g1·atil'icar;iíu. 
( Jle~O llii;.Üt•S d U 
Senado de 7 · Lle 
n o v e rn b r o ele 
I !l II e de :10 
do dezembro de 
l\lll) ........ . 

1 Jl(ll'le iro da sce.I.'I!
I.tu·ia, oo111 rr~is 
.1 :801JiJ; d1! or·du
mufo I! ;!;.iOO!li 
tle gora. Li l'ie.:u;.üo. 
(llesoiLH;11cs do 
Serrmlo de :JO de 
,iullrn dn JS!l!, 
1.ln 18 r]n maio 
d1J JDU3 e de dc
zcmln·o d1! I !1 II) 

1 po1·I.eir:o rln salão. 
id1•J11, Cirkm) ... 

J a,iuda11Le do pcli·Lei
J'n da 1\1!1.' l't'La1·ia 
com ~~ :SitO$ de 
ordonndo c róis 
t : !J:?.O$ de grati
fil:twão (.idem). 

1 a,iudunk do por·Lci
rG r.lo ~a 1 ã o, 
idrJill ( id1•1\1) •.• 

~2 conLillnos a. :3:Hi8$ 
de ordenado R 
1.:581,$ de gr·aLi
ficac.ã.o. (Reso.:. 
hu.:ões do Sena
do de :30 de .iu
lho ele 18!lf c 
ID de maio de 
·I !lOS. lei numero 
2.221. de 30 ele 
d P '1. I~ 111 ]i I' ll 01) 
J !Hl!l, · lkl illc•rn
~Cl<:s tlo Senado. 

••••• o o • 

o o ••• o •• 

••• o •••• 

. ...... . 

••• o o o • o 

• o • o •• o • 

Out•o 

'i :1200$000 

oi:7~.21j;000 

7:200$000 

7:200$000 

rí:7G0$000 

Q:71.iOlJ;OOO 

' . ~ , ... 

Papei 



Para 

de l8 de agosto 
de HHO e o de 
n o v e m b r o de 
1011) ........ . 

i:rratificacões ad
cliclonaes : d' c 
Hi o/o, ao vlce-
d irecf.or, n. u rn 
oHicial, ao au
xiliar da· reda
C!)Üo das actas ·c 
dos .Annaes, ao 
pot·teiro da Se- : 
c: r c t a r .i a; de 
:?.0 o/o, a dous 
ofJiclucs, sendo 
a um· clelles até 
:?.7 de .iullto, ao 
ajudante do por
teiro ·do salão c 
a u 111 continuo; 
de 2f.i %, ao di
rector. ao biblio
f.lier;:âio, n um 
oJ'J'icial :üú 27 

de abril, a uin 
oHicial, a parti.~ 
de 28 de julho, 
ao conservador 
da bibliotheca c 
a um continuo; 
rlt~ 30 %, no nr
cliivista, a um 
oJficial, a partir 
de, 28 de abr.il, 
ao porteiro do 
salão, ao u,iu
danll! do portei- . 
r·o da Secretaria 
c a um continuo 

I o O I o I O I 

·-s~·' . 

-, 

O I o O t o t o 

il)i~t'l'JJSados uo servJ!)o: 
' ' 

1 director. (Resolu-
cão do Senado 

· de 12 de maio 
de 1 !JO!J e lei 
n. 2.221, de 30 
de dezembro do 
Ut08rJlO anno).. . _ .... , , ~···· 

• .. 
.. ,l 

... 

57:02-i;JiOOO 

' 

-

~ ....... -· 

:.l3 :7ti·í$800 288:850$800 

• 

:1.!1:500$000 -. . . 



~ ·10 ANÍ'UJ>S DO 

:t director. (Delibera-
cão do Senado 
de 29 de ago;,;to 
de 1910) ...•... 

ol'ficial. (Resolucão 
do Senado de 1 
d1~ outubro de 
1 oon c I e i mmw:. 
I'() ·.:!. ~21, de 30 
de d uzernl.n·n du 
1 OO!J) ......... 

1 pol'teiro d1~ salrto. 
(nesolw;ü.o d.o 

Senado de 12 ele 
dezembro de 1\J03 
1.~ ~~~i ll. 2.2!2·1, 
di•. 30 de deY.elll-
lll'fl du l !)09) ... 

1 ~ontiuuo. (Rcsolu-
cõcs do Senado 
de 2.8 de ou tu-
hro de 1!J02 e 22 
de .i u n lt o de 
1 nos e Ioi num e-
l'fl ~.-2;!1. de 30 
dn c.l eze 1 i 11J t·u de 
·I !JO!l) ......... 

1 C·llllLi IIUO. (Rcsulu-
(:fi I) do t;;cnndo 

'"' 17 d1.' Sf•Lt'lll-
hro de L!) O !i c 
lei n. ~.22·1, de 
30 di! cle:r.embro 
de 1\JO!l) .•...•. 

1- continuo. (nesoln-
cão do Senado 
de ,, 

de ;:etr.m-,, 
bl'O de 1\)08 c 
I e i n. !! .22.1., de 
:~o de fle:r.cmhro 
de I 909, c l'f!SO-
lução elo Senado 
de !) c],. novcm-
hro ·.de 1\111) ..• 

Mall!l'ial: 

Tmpressões e .. publica
;ões dos debates, . 

........ 

. ....... 

........ 

O I O I 0 O 0 0 

........ 

O I 0 O O O 0 0 

SllNADU 

ÜUl'O Papel 

23:400$000 -

12:000$000 I 
" l 
'•' 
! 
I~ 
•I 

3:800$000 

3:000$000 

3:300$000 

1,:752~000 6!):752$000 

3'58 ;602l!l800 

,; . . 



· 0111'0 Papel 
r.1n tdnt'.n lllt'ZP:-1, 
a I:!: ;,oulj!OOO .•. 

Scrvi(;o t.ru:linn·a.pliicu. 
de J'edar:~:.iio daR 
ar.l.aR 1\ l'lWÍRfío 
rins dnha l.us, e111 
·1..:! nu:~zes, a J•i'dR 
trí: R Hilfltiôíi por 
111 n:t. •.•.... o ••• 

Ob,if!elo~ dn nxpedion
Le, livl'nR, ,iOJ'
nans, almanaks, 
ronvisla~, enea
rlemaçGo.~ r• pu-
h! ien(;õn;; ..... . 

r.onRPJ'Vaçiío r, lirnt-.rza 
ilo r•rlif'ir!io n rio;; 
movro is ....... . 

f;:tlnl'io~ rln I:! ~,.~rvt~n
l.rs, flr d o 11 ~ 
r h111/ r r ('I/I'.~ ,, rl (• 
rlnns n.i u uan Ir·;; 
dr• r.h.r~tl.frr.ní·.~. a 
:J :900$ por' nwz. 

Par·a n IugnroJ tln r1nRn 
ft/1;{ f]OIIS pol'f.r.i
I'OR, a I :200* a 
nada um, r para· 
grat.ifi eaoiio ao;; 
dou,;; ajudantes 
de r•ortriro, a 
::lGO$ r~ ada um .. 

01•gan iznçiio f' puhl icn
f)iill rloR Annar.~. 
ri,.. He7 a lRG7. 

C n R t.r i o ,.. r r• pa r·aoií o 
do;; 011 t.omovoi;; 
dn .Pre.~idnnte e 
do Vir:f•-J>re;;i -
dente ........ . 

Rvent.ual's ...... o •••• 

r.nn;;umr• de a.gun .... . 
Tnxn. rl0 csgnl.o .... o •• 

. o o .. o .. 

• ••••• o • 

• • o ••••• 

••• o •••• 

• •••••• o 

li2;fi0Ulf!OUO 

tR9;800$000 

fi :OOO!flOOO 

.Hi :800$000 

::1:1 z.o*ooo 

:1();()(1()ljl00() 

11 5 :000$000 
::17:000$000 

:-f96$000 
IIG$1 18 

7. ::;nhsirlio rio.~ DerJUt.ado;; -"\ugmflnl.ado 
de 7::!0 :ROO$ l)Or t.er o dP.crflfo n. 2. 5G3, 
do~ ·1 O de ,janeiro dP. Hll 2, fixado em 
100$ d iaJ•ios o subsidio do~ RrnarJorrs 
e Deputados ......•........... o ••••• 

8. SeGrt:taria da Camara dos Deputados,, . 

1:!0 :7:J2$ I f 8 

2 o (j 10 : fl()0$000 
!l99;439$!l1R 



.\!-õ~Al\f; DO SENADO 

'Augmonl.nda do H ;.iOO:fi na consignncâo « Pe.ssoal » para 
ymg·amenlo, dut·nnte o exeJ·cicio, elo augmento de vencimonl.os 
dos 2"' o!'l'ieine~. 11munuenses e poL'Leiros, á razão ele 1 :200$ a 
rmcln Ulll, I) a dous a.iucluntes ele pol'teiro, (t do !l60$ n cuclu um, 
em virlud~J ela delibet.•açrto da Gamara de \25 ele dewrnlH'o de 
1!)1'!. 

Diminuída de 2 :IJOO$ nos vencimentos elo che:fc da rocln
<:t,fio ele clebal.r~s. por supprPssão da sua gt·ati:l'icn(;iio esprcial 
de 200$ por mez. 

A' rnt,sma consignnvão (Gratificações addicionaes): 
Augmenl.ada ele 5:253$600 para pagamento de gmLifica~ões 

addicionaes.: de 1.5 o/o, a um 2" ofl'icial e a elous conlinuos; 
de 25 % a um eonLinuo da di:fl'erençn da mesma gratil'ieucií.o 
rle 25 o/o a 80 ';'/o sobre o vencimento e o augmenlo deste ao 
porteiro do salão; de 25 % sobre o augmenlo do vcncimenlo 
rle outro pcwteiro; de 30.% e ·20 %, respecUvamenLe, soht•n o 
augrnen l.o de Yerwi men los de cada um dos n.i udautes de JWI'-
1.('ii'O, Jicando a rel'er.icla eonsignut;.ão asgim redigida: 

Pm·a pagamento do gralit'icae,õcs addicionaes, sendo: do 
:w o/n, no sub-dirccl.ol', archivista, um porLeiro, um a,iut.lanl.n 
rle pOl'leit·o e um conLiuuo; do 2fí %, ao conservador da bihlio
lhcea, porteiro da scct·el.aria c a seis continuas; de 20 %. ao 
lribliol.heeario, dous clicf'cs de seeçiío, um. ·L" ol't'ici'al, 11111 :dn
dunte rle portci1·o e a dous continuo;:;; de :lfí %, ao supei·itllcon
rlenl.r! da reclac(.'fío rlos debates, dous :L"• off.ic.iaes, um 2" ol'fkial 
c oil.o eonlinuos. 

Augmcnl.acla de G :·180$, de accôrdo com o art. li" da in
rl iea~,;ão approvadn pela Gamara com o parecet• n. :5t da Com
mi!'siio do Poliein, em :1911, para o pagamento ele 20 %·, de 
nildicionues, nos tres redactores dtl _dehates, que .il\ eol1lplr
lal'am 17 annos ele sorvit~O. Dl'. Gm·va;;io Snraiva, Dr. Primi
l.ivo l\l'oaeyJ' e Eugenio p'Jrito, :í ra;.:ão do '1. :1,-IOlj; a cada u'n1, e 
rle Jfí % ao che:l'e da J•cclucriãO, que .i:.'t complelou ·J O nnnos do 
sel'viço, no valor ele 2 :1G0$0QO .. 

Augmenlnela de (i :t.80$ para pagamenl.n a rsl.es qual.ro ro
daclores de debutes, na mesma porcenl.ngem, dn .gr.·n.t.ificaçiío 
rpw deixaram ele receber em HH2. . 

..... 
Augmcntuda ele. G :720$ para pagamento ao. Dr. Dermevnl 

da Fonseca de 20% de gral.i:ficação ndcliclonal, a .contai.' da 
rlala em .que foi dispensado .elo serviço, sendo 3 :StLO$ rnrn o.~ 
exerci·cios de :1.011 e 10112, e 2:880$ para o exercício de 'lfll:l. 

A' consignação « l\Tat.er.inl »: 

A suh-consignncão « Conset•vncão c limpeza elo edifício e 
· elo~ monis, etc.:t, redl,in-se assim: Gonservnciio e lirnf1C7.a do 

edirieio e dos moveis, comprchenclielo o salnrin clo!ó~ se1•vonl.es, 
srndo IL set•wnles a 3:000$ cada 11111 e nm dispensado cltt 
ilrr·vit;o por inc·npucidarll) pllrsicn n 1 ;800$000, 

I 
' I 

I 
ti 

! 
I 

I! 

I! 
ü 
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\ 

.. 

3t3 

;:\ugmcnlada, c~ ta mesma sub-consignnção- cortseJ·vn<:fio o 
limrmm do edil'ieio, etc.- de !! :100ij;OOO. 

Suptwimicla a ,;uh-consignar;ão destinada nos YCIHJimcnln;; 
rle u111. f!llC.at·t·egado do se1·víc;o de ot•ganizn~·ão dos documrnt.os 
J)firiamenlai'üil, visto f'ssc J'unec:ionario cslat• incluiclo na eon
signar;fto « P<•ssoul ::., diminuindo-se assim ·; :200$000. 

"\ugnwnluda. de lO :OOOij; a sub-eonsignnr:üo rerr~t·ente no 
ennlJ•ado ]HU'a a puhlicar;;ão, r:lll volumc•s, rios lrubalhos rr~l'e-
l'•'lll.I~S a cl o cu men los parlamcn lnt·es. · 

:\Lodil'icada a ruhl'ica « Set·vir;o dn sl.enogr:wldn,. 7 :ROO*», 
pm·a « Set·viço de l'I!Visão elos c.lPlmlPs, enlltpi.'Phr•Julrndü 11111 
c~liel'l\ n r!illt:D f'(!Visot·u~. (!I :OOOili », nug·nu•ntnda a I'Ci<ftf'r•l.iv:\ 
dPSJII•ztt de 13 :2001j;OOO. 

n. :\;judas de CU!!I.o nos rnemht'O:i do Con-
gl'esso Nacional ................... , . . :n;; :000$000 

1.0. See1·et.arin de Estudo-Diminuída de ii*, 
na consignal)ão do matei' inl, nn ve1·bn 
p:ll'n. dial'ias aoR cinco porleit•os
Augmcntatln de 12:000$ poJ.' ler iiidn 
elevada de 1.2 :000$ n 21 :OOOili n gt·n
til'icacão dos mi n islro!'l pnt·n. rl!prr
senlacão, tí vista. elo disposto no ar
tigo 12 da lei n. 2. 5!tlt, de 1t de ja-
neiro de 'l!l-12...................... 71·G :ií7~·';;118 

11. Gnbincle do ·consullor gef·nl da Rr!pu-
bliea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·I !l :GOrí$000 

12. Justiça. .Federal --·Augmen Lndn. de ré is 
J li2: 720$ para ntlendeJ• no nccrcscimo 
de 50 %. ·lO o/o. c 30 o/o dos vcnci
mrntos elos ,iuiws fcdcraes e dos suh
stitutns. dr :wcr)i•dn cnm n a1•L. !l• rla 
ll'i n. !!.iíH, dn ·I de .inncim dr 1!112. · ·l.!l0.'1:7!l5$iil8 

1\fnd i l'ir~ncla c~nmo se segue 11 lnhella da vet·lm do ma l.••l'ial 
p!\l'll n P.11p1'r•mo '.l'l'illllllnl ·Frde1·al . 

. .llfn.terial 

Ohjedos lln expellienl.r', inclusivr duns mn-
chinns do cscrcvm· ................... . 

LiYI'OS, .iornacs, revistas, almnnnch c cncn-
dcmacão para. a hiblloLllecn ........ . 

Acqu isição c concerto de moveis c rcpostcil·os 
c outros ob.ieclos .................. . 

T'l . " : tlmJnnc.to ............ · ................ . 
F.nm•giu elecll'Íca para o ascensor ...... ; .. . 
Tclephon.e .............................. . 
JmprPssõcs e publicncõcs ................. . 
Dcsper.ns eventual';; c dr~ prnmpto pagamento. 
e•) H!'<i~Íg"llal.l.ll'll~ dn Dim•in. Of/if!in.l. sendo 

quatro pnrn n Secretaria, c JO r:ol-

,. 

5::100$000 

7:000ij;OOO 

3:000$000 
000$000 

-1;500$000 
80$500 

3:000$000 
·l :OOOij;OOO 



' 

lr!er,ril•s dn Lrds, st•ndn I ri para o Su
pJ·r;JIIO Tl'ibunal r• 1/IIIH pal'a a :,;e-
et·nl.aJ· i:1 .......................... . 

•ruxu de esgoto ........................... . 
Cunstuno dB agua ....................... . 
i\.ugrrwntada de 35:000$ pa1·a cODlJH'rt !le mo

biliul'io do suliio de honra do Supremo 
:1'1·ibunal Fndei'Ul. 

·I :1 • .TusLiça do Districto Federal.- ·Elevada 
a !i!l :OOO:j; a eonsignaçiio de G7 :500$ 
fiUJ'a os pt·omol.ores puhlieos · (ü) e a 
·l·S :300$ a consignacão de ··H :1\00$ 
JHll'a o;; adJuntos ele promotor· (7) .
Supprimicla a eonsignacão ele :10:000$ 
par·a um pt·omotm: publico e Lambem 
a de fi: 000$ J)at·u um acl.iun t.o de pro
motor. - Su pprim ida a eonsignação 
do :3:GOOlii pai·a.um Psct·ivão dos Feitos 
da Ráudr' Publieu .-. Supprimicla. as 
c:onsignações de JO :71it.$' para · dous 
u~r:J•iviiP~ n as duas immndiata;; ele 
11 : 0.:?.0$ n :3: li O O$ para qua Lro ol'f.ici::ws 
rle .iusti~.a.-Augmuntarla dr) :n :ô71a$ 
para ;:;nl.e PfwJ·ivii.e~ e1·imin:ws a 3:588$ 
rlo ut·dr•n:vlo n :1 :7fJ.'t$ rlP gT•nl.ifir:aeii.o. 
- 'A.ugrnont.ada ele 2ri ::!00$ JlUJ.·a :l-i 
ot'J'ieian;:; de .iusl.iça a J ·:200$ fie or
drnnclo e GOO$. de gratifir~ar;iio .- Suh
stHuida na ennsig'naç,ão do mal.erial 
as vnl'hns de 2G:t,OO$ e 2:1,00$ para 
altlg"UPis do salas ou ca.~as par·a pre
tor.·ias, por estas rulwicas: .Para seLe 
prr.lol'ias urbanas a ;200l!l mensar.s,. 
1.ô :SOO$: para ires pretorias sulmrba
nail a I 00$ m ensaes, 3:600$. Levada 
a vr,·ha pn1· inl.cil·o ;í eont.a da Uniiio. 

1.1. A.iurlas do rmsl.o a magistrados ........ . 
1 !l. Pol i1:.ia rio Disl.ricto · PNleral.- Dimi

nuida de um rlia l.odns as verbns dos 
cl iarisl.as, por não sor bisexto o anno 
( ,wo gual'fJas c i vi;; ele ·J" classe e 600 
do 2•, c o pes:-:;oal ,jornaleiro da. Policia 
l\Taritima) .- Diminuida de 2 :~00$ a 
Vtll'ha para. nove escriviics em dispo-. 
nihilirlnde, por Ler sido um dclles apro
Yf!il.ado em outro cargo.-· Diminuida 
de GO: 000$, para 1 O: 000$, no Mate-

. l'ial, :í. vm·ba. rmra conservação do cdi-
1'icio, de 10:000$ para 8:000$, a vcrha 
pat·a >mslr}nlo dos presos do Deposito 
'da Polir: ia.- Diminuidas de um dia, 
pol' nüo srlt' j)iscxl.o o nnno, as cllaria~ 

liS0$000 
I. :IIi$ I I fi 
108$000 

-

I . :180: 0!17$118 
10:000$00(1 



' 

• 

pnm n.!ittH.•III:u;-~n do 1"'-~~·•al da i'P
Iieia: :\lal'il.i11m.- Jll'dttzida :t :JOO:OOO:l: 
a vur·ha Plll.'ll dilig1;11eia~ polil!inr~;;.
DirnintJida do~ I~~. na J\OitsigTwr;iío du 
pe;.:soa.l snm IIDJlluar;ão da .Eseola P J'C
rnoniLut·ia Quinze dn Nnv1,rnlH.'O, as 
Vl:t·ha;; das diarias rle oito en::<;omma
dnit·as, pot· não set: hisnxlo o anno.
l~xr:luir.la a \'1!1'11:1. dos J'fd'or•madns da 
Tlt·igmln. Policial que passa rara o Mi
nit;l.cJ'io da Fn.zencla e 'l'oil.as nas ou
l.t·as vet·has da mesma brigada a~'> ai
LN·ações cortLidas na Lahella que 
aeompanhou a proposta. - Levado 
l.udo á conta da Unifio. -Diminuída 
d11 t.O :000$ na suh-e.onsigna~:ão r.h.: 
100 :OOO:J; para ob,ieetos de expediente, 
li v !.'Os, assignaturns de ,inf'nne~. eLe., 
ria vel'l)a material. . . . . . . . • . . . . . . . . . I'Zí. ~:I" : RfH $1 ?:J 

.t r,. 

: ·17. 
JR. 

1!1. 

r.asa rlrJ Conceçfio. -Diminuiria rle !,G!f;, 
·da,; 1:nnRignar;õn~ pat·a dial'iaR, f>OI' nfiro 
st·t· hi;;g1•xlo o·n11110 dr Hll:l. ..•. · ... . 

C:ttrtt••la. N:11:ionnl ..................... . 
:\1'1:hivn N:wional. -Dirninnitlo nm dia 

na V(il'ha. 110 püssoal .io.t•nrtleit•o, pol' 
nfio Rf!l' hi>'t'XI.o n anno ............ . 

Assisl.emda a alienados. -Diminuída drj 
·112 :200~ de accórdo eoin a lahclla que 
aeompanilou a pr·opo;;ta.- Augmen-
l.ada de 1,00 :OOO!f; para inst.allação das 
novns colonias ..................... . 

20. Di r·•Y~toria Gm·al de Sande Publica.
Diminni!la;; de J!í:3 :!í20ífi as duns t•u-
hr-ir~as «Serviço drl Prophylaxia da 
FnhJ'(\ · AmarrjJla » c « Inspeel.oria de 
J::;olamenl.o n Dnsinfecção », fundirias 
r•slns duns ruhrieas nm uma só com 
a denominação « Tnsper:toria dos Ser-
viços de Prophylaxia », com a dota-
ção dn : . 828 :000$, observada a se-
guinl.e labella- Augmentada de réis 
la:J :200$ para pagamentos elos serviços 
prr;;l.arln~ por I R auxiliares academi-
eo:;;, eorn dirril.o;; adqui1•idos em con-
em·;;o, e CJue pnJ' isso devem ser con-
;;m·v::üJo;; ·nos r·espectivos eargos. Sem do 
r_oxelúidn;; ns auxiliares ncarlemicoR que 
.i<í t.enham feito exames da 6• st'íric 
mediea. Esta mNlida ser;\ posta em 
vigor, sónwnt.c em·qnnnt.o existir o 
11.elu111 servi.;o em que fôr encruadracla • 

:1frí:í:il$10fi 
:::. : I 00$000 

IR!! :'iRUf;IIS 

2. ~ 13 :I, I fl~;-J 78 
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iiiS(H!dnr• (rrrPdir•.o),,,,. 
HJirnini~l.r·nd•n· , ....... . 

!.! ajurlarrl.•·:o; do adrnllliK
trndor· a 7 :~Ofi!J1, ..•• 

1 :drnnxar·i 1'11 •..• , •••••••• 
!.! I"" I!SIWÍ plill'lii'ÍII.~. 1\. ,.,ql< 

/1 : HOO$ ..•. I o o o ••• o 

~ 2M' ('~I! I' i pllii'O I'ÍHH, 11 f'I'~JH 
:I : ()Of '* .. I I, I I I ••••• 

1"1 fiiiXiJiHI'P.\4 di' l'KI'I'Íptll, ll 
!.!. : /lf)O* .. I • o o I I • I I o 

:! njrHiarrLil/4 d1• allllnXIII']I'p, 
n :t: f\00~ o I I I O O I I I I 

I! f'lll!lll'l'l'g·utlos 1.IP i:ll'll\:lio. 
:1 !I :OOO$ .. o I I •• I ••• 

·III eli•!l'l'l-l di' IU\'11111~. 11 r••'•IM 
:l:tifl(l$ ········••·• 

~ IHH'LPil'nK , ... , •.•.•... 
!,!. l'.i'liiiÍIIIIIIK, 11 I :HI.HI!jl, ••• 

l'•',\',~tlfll 8111111/.lt'l'/10 

I t: •\ OOl\1000 
H : 1, OOl\11.1011 

I!, : qOOl\1000 
i\ :!H H ll\11111\J 

\I! i\illl$1100 

7 : ?.IHll\111110 

I '• : ,'i()Olj\11110 

'i : 2fHI$11\111 

•I '2 : OriO!jlllfiO 

:111 ! 11001\101111 
I :Hil01j111011 
:I : 110flljl(lflfl 

J),•~inl'o•i'flll'I'S do! I", !!" IJ !I" r•.lli~~P~; 1-(UOI'dns 
df' I" ,. :!" rdii~KP~. lllllllliilllid.H!'I,- molnm 
ri:.;l.nK, l'ngtrl~lil~. l'l'llol'f'K IJ n,)urlnlllil~, 
r•nelii'ÍI'118, rnnçoK '-'" l'll\'111h11'içn, nnr·~ 
pilllo•il'll~. pPdl'!~ll'll~. llli'BI.I'l' l'.nl'l'l'l'il'f.l, 
11fl'io• i:H·~ t' 11 (I l'o•llrli:l.l~~. ~1'1'\'l'llii'K I' 1.1'11 ~ 
halhndol'l'~ ooltllltotlltltllllltlot 

Mn.lrJl'io/. 

Con;;rr·vnr.:io r aNttli!:lil;iio rJr, 
Tnatf•t~in 1 •.•..••.••• 

Su~t.~nt.o r f•'T'l'ngrn~ de nni~ 
lllUí'B ....•...... , .. 

Dr· si n fcctn nles n mnter·ln i 
pa1·a desinfccr.iio r 
exptH'gos ...••.•.•. 

Coml•u~t.iv(•]. lubl'ificantcs. 
illulllinar.iío. expe
dient .... n~~eio, c rwen-
tunes ............ , 

100:000~000 

t-10:000*000 

so:ooo~ooo 

:10:000*000 

181 :200~000 

·.t. ~too :ooo*ooo 

2!10:000$000 
--·----1.s2s:ooo:;;ooo 



~nppr·irnidn~ rrn -l\lnler·lnl (l(l!'HI- n~ 
\'l!l'lras IIHí :llfiO!Jl JIHI'Il 11 !Wf!liiRi()iiO l(p 
lllltll liurehn 11 ~·arrur• Jllll'll n Sl'l'l'ir.:n iln 
Jrr;~pPt~l.nr·ia iln l'nJ'ln III! l\lnrrríns r l(p 
1111111 t•lltlllll'rJru;iin pl'lll'itln tlP um ap
JI!II't:•llrn Jllft~·IUIL Jtltl'll IJ f!JCSIIIII fJOL'lO, 
n tlP Iiii :IIIIIIIJ; Jllll'll Ht~qlliRit~iin r]e IIIIIIL 
lnrrelm 11 l'llJI(tl' J!ht'll. 11 Sl!r·vicn rln llr
~JWelol'ia l.ln Pol'l.o III' l•'nl'l all'zn. Olt
~r!l'\'arln;:; n~ nt!l.t·ns peq11enns nll.er·nl;üe~ 
eonslnnl.r•;; iln lnhPlln rrur• rwnrnpnrrlrmr 
rt pr·opr,;:; ln; no rru e nii n Ttl'e,j urli cnr·Prn 
a;:; RIIJ!f'l'I'Ssiír·~ ;wirnn. DNiuzirJn rln 
verba- MniNinl- rln :":N·vi(\(1 de Po
lit!irt ~nnitru·in n rln Prophylnxin elos 
Pol'tos-n qnant.ia dr• IR::.>ríO$ ftnrn 
1: r· a U r i enr;.ií o a o~ rn Nl i e o~ n.i n cl n n tr•s 
pr•ln vi;:;ita no~ navios NJtr·nrJo;:; rí rroi!l· 
rrn pr,pfr, dn Hin rir; .fanriro a !'íO!f; por· 
nnitr•. Ntrno P~tnvn no nr•f;.amr•rrtn para 
HH! ...... , ....... , .............. . 

:q. ~r·r·.r·i•fnr·in 1Jn Cil'rr;:;Pihn ~llfli'r'ir,·r· rli' F.n-
:;inr, ....... .- ....................... . 

i!'!. f;11 hvPrti;.t'ii•;; a Tnst.it.ü tns (!,, :F~n~ i no-
:\n~:rnrntarla dr: nO:OOfl* para o Tn~li
ltrl.rt "P.IN~trr,-'rrr-,lmier' ri~ Por i o A lr
~t'l<.-,nrrluziela da vrrhn i]r•st.inada 
:í Fáeulrla'cle rl,.. :\1'Nlicina do Rio r],.. 
.rnnPil'o a qnantia ele :!0:000$ pm·a a 
enrr··,·rnaria rln g,vm:cnlogin ,.. r.i-rrrr·gin 
do HM:rdt:al rla: -Gnn1hf,n ............ . 

f•:;, r.:,__,,l!a Nnc.ionar rlr· Brlla;; c:\r•tp~ -·- r.orn 
as allr·r·aoi'i()~ feita,;; nn: lahrll:\. qtrl' 
aNtm pr~ nhrm a rn·nposta, 1 o: 'iOOljWOO. 

~~·i. Ú!~~iÚ.Jifl' Nac~i'o11nl' rl~''· ;\fn~i~a ......... . 
2~i. f!1.~rihrl•~ 'f:nnjürnin r:on"t.nnt- Augrncm

larla;; rll'l 3:~::í!l)$ pm•a gratificar,õe~ 
arlflir.itmfles ........................ . 

2f .· Tn:'l:iluln :\'nl\innal dn ~m·dns-!lfndos
A ngml'nl.acla r! e ·f :·.foO$ di~ llt\CI1i'lio cnm 
a lahnlla qn·~ aeompnn hnn a ·proposta 
elo· novrl'nn· ... ,· ... -................. . 

27. F:ihlinf.hnra· Narionnl ............ · ...... . 
2R. !-lnt'c!nt•ros Puhlirln~ .. : . ............... . 

!'ll'stnearfns de~tn Yl'f'l.Hl' as quantias ti•• 
!\>:000$ pm•a a manutfm~.fín rins JnflflO
res a cm•go dn Hr;nnlhimPnto Orpha
nalnJ:ric'o rio Rnrn r:nnsr.o!hn, Pi'J'nnm~ 
h1.wo. r r!P tn :000$ p:n·a· auxilio n 
~n.nfn• C::asa dt>· :\Jü;m•innr·rlin., illl· r.irlodn 
tiro· 8nnln Ama1'11. no F.slailn rln Hnlrin. 

M1 

f, I : (10R'$0flfl 

:H7 :R12-~?:Hf 
.',;·).', :2:17*11::; 

I (\!l: :K!/Jfll I R 
!í70: I l:?.lfl·ll R 
100:000$000 



3·t8 

~!D. 0111':1~- nirniuuida dn JOO :OOO:j;, lln ae
dll·do 1111111 a p1·orwsla- :\'ciiJ'I!:-llll!lllnclas · 
11a ~~onHÍI-nHlf~.ão <s: Con:·H!J'Vat~ãn, nceroH
nilltus n J'PJHll'fiS, el.e.»-, as palnvr·us: 
« ÍllillusivP a IJOJIIJiusii.o da :mscola Na
IJiiJllal de Bellas A1•!.es 11 das o!Jrns ·das 
Cnlnn ins 111.1 ·A'I it•nado;; ~. neslaeada 
desln. vn1·ba a q1mnl.ia dn ·lO :000$, n.l'im 
cl•; ansilia1· a c:ouclusfio rins obras tln 
111'1111111 iliHinLo OJ•phanologien tio Bm11 
ConsP.lllo, ern Pcranmlmco.- Augmen
lmlu c!tJ triO :OOO:j; [Hll'a eoul.inunçfío das. 
niH'as do Tnslilulo Oswalclo Ceu:r. .... 

30. Coi'PO de Bombeiros - 1:\ugmenlada dn 
. I 1, :!WO$ pat·a soldo de 20 pr:u;.as ng
g·1•egadas.- .mi evada de 7 :000$ a 8:000$ 
a c\onsignacfio « Expedi1!nLe da Sem·e
l.aJ·in, Cnllladol.'ia, paJ.'a aLI.nndnt· a des
pe:r.ns IJI'llll pulilillll~·ões 110 Din.l'in 0(
(i,itrl ~. Elimi11atla a qna11t.ia rlu ,.,~is 
:::>. :77::.!*77::.! di' 11111 dia de soldo, dapa e 
g1•n l.i fi,~ar:iio rl•' lll'acj:u; JIOI' ufín s111' h is
st>xl.n n :lllnn du 1!11:1. l~Xilluida ]101' 
PJli.J':ll' nn OJ\\anwnt.o da .Fazenda n 
Vt'l'll:t 1lns rnt'ol'111lldns. L1.\\'ada l.iHla a 
"''"lm :\. Mnl.n ria União .....•... .' ... . 

!li. s~~~·vit~.o rl•~itn1'n.l. .................... . . 
:1~, Pl·oi't•iluJ'a~. just.ic;.a e nutt'M r.lespo:r.as nn 

T•'l'l'ilol'ÍO do Ac~J·e.-Diminuida de 
:300 :000~ a vtwha l\latm·ial, suh-con
signacão- para serviços publicas o 
nhJ•ns no 'l'm•J•it.orio do Ar.l'l\ e suhst.i
luiiln a lnhrlla sl'\guinlc: 

I .JGO;OOO*OOO 

2. 277 : I (\:1ljHl80 
I00:000$000 

,\[\ ~1'1 N I :'1'1'11.\Ç;\0. .1 U:'11'1 G.\ H OÚ1'11Ml lli~RPI~Ir..Úl Nt1 'l'lm1111'(1111 O DO 
.\('}J\1\ 

1)t!pm•tam.rnln rin Alln Am•c 

Pc;;sonl: 
1 pref,,ito, grai.Hkacfín .•.. 
2 inl•'ndrnl.l'\s n I:?. :000$ rk 

snhsirlio ....... , .. . 

Mnt,winl: 
A,jwln d1• c:nsl.n do p1·ofP.it.o. 
GJ·nlif'ic·.ar)in :tn Jtf'Ssnnl rln 

src·l't'l.fll'i:t. ll·nn;:;por-
1r•s, de .. nlJ••J'lUJ'ft do 

.. 
:H\ :000$000 

21,.; 000$000 

~::íOO:];(lOO 

'. 



vnradour·os, oonsLru
e(;,fío dn pontes, in
:;f,allu'}fío do dcsl.acn
lllf'llLos, l.l·an~:~porLc 
til.~ llll'll.lif;,i)es, u(,c,, 
polieiunwnl.o, alu·guel 
de harraeõns para a 
HUI}.I'nl.aria e dentais 
r·,~parl.ic.•õcs adm i n is
f.l'n.l.ivas, moveis, ex
p,:diente, u Lcnsilios, 
SI~I'YIJII l.f~S, p I) S SOU I 
das larwhas ll ulilllen
üu;fío do cn e s rn o, 
1\frrni.lusl.ivf'l, luhr.•ifi
e!llli.•.•R, asseio. maLe
l'ial pal'a as lanchas, 
J'crl·amenl.as, aeccsso
l' _i O ~, eOIIHOI.'Vaçii,O, 
concertos o cvonl.uncs t,OO: OOOlf;OOO 

De)JarlanM:nto do A.rllo Purús 

Pessoal: 
t pr·t:fnif.o, gr·nf.il'iear;iío ...• 
·f i nl.endt.•n Lt·, subRid i o .•..• 

~lal.erial: 

A.i uda de r:u~f.r, rio prefcif.o. 
GraLifi cação ao pessoal c 

mai~ rlm;pezas, como 
nf) Df:partamento do 
Allo Acrf.i ......... . 

/ 

;rn :000$000 
I~:OOOlf;OOO 

:!:500$000 

I,OO:OOOlf;OOO 

· .Depm•lw)t.IJ'II1o do Alto Juruó. 

Pessoal: 
I Jll'•:feil.o, ;;rat,ifieação .•.• 
J intendente, .Rubsidio ....• 

i\laf.•jrial: 
:\.iuda de custo r/o ped'ciLo. 
Gratificação ao pessoal e 

mais despezas, como 

:16:000$000 
1:.!:000$000 

2:500$000 

.'f02:500lJ;OOO 

402:500$000 

M:l: OOOlJ;OOO 

·I 02 ;•ijQOl!JOOO 

ol50:!iOO!f;OOO 

·18 :OOOlJ;OOO 



' ' . . 
. v· H· Al'\N,IIiS IJU RI·:NADO 
• ,,c, 

1111 .DIJpar·taruenlo do 
.Alto ·Ael'O . ........ . ·lU O: 000$000 

1Jr:parlr.tlllt:nlu ele Pm'a'ltai-'IÚ 

.Pessoal: 
J llt:CI'eil.u, g·l'al.il'jeal;fí.cJ .••• 
1 inl.endmrLIJ, subsidio .•... 

l\l.al.erial: 
A,juda de eusl.o tlo prefeilu. 
Gr·aLiJ'.imu:;ii.o ao pessoal c 

Jllais uespezas, como 
no .Depart.anrento do 
Al.Lo ·Acr:c ......... . 

:;ü :000$000 
.12:000$000 

2 :rí00$000 

HIO :000$000 

7'ri /1'/1,1/rt.l t.lr.: A Jlpellaçúo 

.l'ussf.la I : 
(i Lk;;erllh:ti.'H:irlOI.'US :t 1.'1\is 

to :000$ d1~ orduuado 
·~ 2Q: ooo:;; de gTatifi-
(~al..'·" n ............ . 

.Aos pres idcnles dos Lri
lJUnaes. gra.Lificar.;iio 
de ·2: .wo:;; a. cada um. 

:2 pl'tH\\Il'adoJ'cs gera e s a 
8 :000$ de ordenado c 
113:000$ de gratifica-
ção .............. . 

2 seeret.m·ios a il: 000$ de 
ordenado c 12:000$ 
de f!'l'UtifictWÜO ..... 

:l o l'ficiaes .a 2: ;,o O$ de or
den:~d9 e_·'l :SOO$ Lle 
gl·:tlJfJear.;ao ....... . 

2 amanuf)nscs a 1 :600$ de 
ordenado c 3:200$ 
de gratificac.ii.o ..... . 

;?. L'Sf.'.riviies a 2:000$ de Ol'
{]enado c .i :000$ de 
gntificacão •.•.•••• 

.i officiaes de .iustic.a a réis 
1 :000$ de ordenado e 
2:000$ de gratifica-
~ão •...•.••.•••..• 

HW :000$000 

" : 800$0()0 

lll:000$000 

3ü:000$000 

l<l. : ·í00$000 

!):600$000 

12 :OOO:j;OOO 

12:000$000 

~02:!bll0$000 

~50:ti00$000 

.jl) :000$000 

4.02 :Tí00$000 

·Í50 :rí00$000 

, 

·' 

3J6:800$000 



.. 

llhiLcl'ial: 
A.iudas do eusto . ......................... . 
Aluguel do ea;;as, llloveis, ubjeeto~ de cxpe

dieuLt!, publieat;tjr•s, asseio, despezas 
m iudas 1.! eventuaes ...........•....• 

Cullltl/'t:lt tio JUu lll•tmcu 

Possui.ll : 
1 ,iui~ de dit•oitn iL H:OOO$ 

do ordenado e 11. li :000$ 
de ~;raU ricacüo . .... . 

2 jui~e;; municipaes a réis 
G: 000$ de ordenado 
o J2 :000$ cln grati1'i-
CIH;iio , •. , •••• , , • , , 

] Jli.'OrnoLOL' a G :000$ de 
Ol'dt!!!Utl,O,. rJ ~12 :OOO)j; 
d1! gTatr f lmu;.ao .. ... . 

I adj uo Ln tftl promotor a 
·l :000$ rio onlcnado 
e R: 000* do gl.'fltifi-
(~a(.~ii o ............ . 

· <J uJ'I'ieiat\S dt! ,iustiç.a a r'{liS 
i ~200$ de gral.i fica-
Ctto .........•...... 

'Matnt·ial: 
Ainda~ de eu~l.o ...•....•. , 
A lugurll de ~.:asa;.;, moveis, 

oh.i•:elos ele expcdicn
lr!, pu !Jl i car;üns, as
seio, dnspezas rniu
da~ e cvcntuaes ....• 

Comarca. rlt: Xap·tu·y 

1 .iui~ rJ,; dit·cilo a 8:000$ 
de ordenado c d 6:000$ 
de ;:n·atificação ..... . 

2 .iuizc,; municipaes a réis 
G :000$ do ordenado. 
c J 2:000$ ele graLifi-
cação ............ . 

i promotor a 6 :000$ de 
ordenado e ·I 2 :000$ 
de gratifit:a(!ão ..... . 

:!..'J : OOO:jHHJO 

::!li :oOOlj;OOO 

12:000$000 

il:G00$000 

:J : noo::;ooo 

1~:000$000 

21 :OOO)j;OOO 

-iJ(i:000$000 

Jl:l:000$000 

7:G00$000 

21:000$000 

318::300$000 

va:GOO$ooo 

IG:\JOU$000 

1 00 : G00$000 



.. ,. 

.\NN.\ES UO SENADO · 

adj unlo de promolol' a 
.1 :OOO:j; de ordenado 
e 8 _;OOU$ de gmW'i-
eacuo ............ . 

::! oJ'J'ieia(•s de :JusLioa a réis 
J :200$ de gJ"aLil'ir.:a-

.~,:-tu? ................ . 

l\lu.Lel'ial: 

A .i wla:; de IJUHI.o .. , •••••• : • 
Aluguel de 1:asas, movc1s, 

oJ.,,iccl.os de expcdien
l.e, JHtlJ li cacõcs, as
seio, despe1.as · miu
das e even LULIIJS ..... 

1.2:000$000 

~i : liOO:j;OOO 

::J: !IOO:j;OOO 

.U2 : OU0$000 

CO'Jnarr:a r.lu Scnua Jllaclu:rr.ri·ra 

.Pessoal: 

t juiz ele 11ircilo a 8:000$ · 
de ordenado e .J li :OfYO$ 
de gmLificacão ..... . 

:) Ju.i;~;os n1unieipaes a róis 
. G :000$ de ordenado 

e .I~ :OOO:j; de gmLifi-
I',J:u.:.ao ••••••••••••• 

1 pl'emotor a G: nuo* de 
· ordenado c 12:000$ 

ele gmLil'icação ..... . 
3 ad,iunl.os de promoLor a 

r. :000$ de ordeundo 
c 8:000$ de graLifi-

. e<.tção ............ . 
5 officiaes de ,iusLiça a róis 

1_:200$ ele .graLifica-
f.:·tl o ............... . 

. 1\Ial.el'ial: 

A.iudas dP ~~usLo .. ......... . 
Aluguel de casas, moveis, 

. ob,iecLos de cxpeclicn
tc, publicac.ões, as
seio, despezas miu
das c cventuaes ..... 

'72:000$000 

·18 :OOO!J;OOO 

3G:000$000 

(j :000!000 

G : 500ili000 ., 

12:000iJ;OOO 

!J3:600:tl000 

15:U00$000 

10!J:500:j;OOO 

:15.6 : 000!1\000 

1.8:500$000 

174:500$000 



SEss:i.o Ellll 24 DE--pEZI!:IIlB!lO DE ·19_12 
í 

Comc(rca ile Cru:eiro ilo Sul 

Pessoal: 

i juiz d1~ direito a H :000$ 
de ot·denudo ~.: 116:000$ 
tlu graLiJ'iea,;ão . .... . 

3 jui~cs rnnuicipaes a réis 
G :000$ de ordenado 
e J.~ :000$ do graLil'i-
eacao ............ . 

l pt'OillULOL' a ü :000$ dll 
ot·deuado ll 12:000$ 
ele gJ•atiJ'ica(.'iio .....• 

1 ael,iunto de promotor a 
IJ :000$ de Ol'denaclo 
e 8:000$ dll gratiJ'i-
eaf}ão ..... _ ....... . 

3 ofl'iciaes ele jusLi1,1a a l'IJÍ.~ 
I~ 200$ de graLil'i!m-
cuo O O O I O O O O I I O O O O O •. 

l\IateL'ial: 

Aiudas ele custo .......... . 
Aluguel de easas, Inoveis, 

olJje~.:tos ele eX'pedien
te, pu!Jlical,,ões, as
seio, despezas miu
da~ e even Luaes ...... 

Comarca de Tarau.acâ 

Pessoal: 
-

1 juiz d1~ dircilo a 8:000$ 
de ordenado·e ·J 6:000$. 
de gratifiéaf)ii.o ..... . 

2 juize:; municipaes a réis 
G :000$ de. ordenado 
e 12:000$ de gratii'i-
cação ............ . 

i promotor· a li :000$ de 
ordenado e 12 :000$ 
de gratificação ..... . 

I adjnnto de promol.ot· a 
-i :000$ de Ol'denado 
e 8 :000$ de graLiii-
caf.~iio· ............ . 

Vol. IX 

::.1 :000$000 

:Jü:000$000 

18:000$000 

12:000$000 

3:600$000 
---'---·--

::1:900$000 

1'2:000$000 

'24 :000$00(.; 

.. 
36:000$000 

18:000$000 

12:000$000 

3!í3 

93:600$000 

i5:900$000 

109 :500$000 

; . 

..,. 
• 



-
• 

3!)4 

:; ul'l'ieiar•;; dr! ,iuslir:a a réis 
J _::?UU$ du graLil'icu-
c;uo ............... . 

i\ la leria!: . 

Aiuda:; tle cus lo .......... . 
Aluguel dü casa:::, moveis, 

ui.l.icclos clu expcdieu
lr!, JIUbl ieaçücs, as
seio, dcspe~us miu
das c cvenLuacs ..... 

i\l'alel'lal geral: 

3:G00$000 

3:900$000 

El :000$000 

Para scJ•v i!{os · publicas c 
obras no 'J.'crl'itorio 

do A:crc.. . . . . . . . . . . . 1. 000:000$000 

33. Ins Li tu lo Oswaldo Cruz ............... . 
3·i. E\"CtlLu·ucs ........................... . 

'l.,otal .......................... . 

.03:600$000 

15:900$000 

iUD::J00$000 

8.-77/j:S00$000 
331 :Z!i0$000 
150:000$0QO 

IJ.7.!JSD:D95$!JDS 

§ L" O C:o\'erno manlerú as sulJven!{úcs c os auxilias :ís 
casas de c:u·idade ou iJJsLil.uir,,üus de philantropia c prcvidcneia 
social, nssociar;ões scientiJ'icas, hisloricas, JitLcrarias, artisLicas 
ou oull·as cseolas, J'aculcla{les, academias úU insLiLutos, nii.o 
fundados J)r:la União, nomeadamente declarados no· ol'(;.amcnl.o 
do Inlcrior para 10.12 (lei n. 2.5·1~, de lt de ,janeiro de 10:12, 
a1·L. 3", lcllra 1, e art .. !\") c que no referido exercício tiverem 
rr.•clarnado c rcr~ebido a respectiva quota. Dentro de tres mczc8 
contados ela clala da Jú·cscnte lei, o Governo expedil':í. urn 
regulamcnl.o gcl'al :l'ixanclo as normas para tornar effcctiva a 
rm~star;ãn do ftwoe e estabelecendo as neecssarias medidas para 
a eonvc•nir~ntn l'iscalizar;.ão elas dcspczas poJ:vl!]ltura feitas pOJ: 
c~ la eousiB\l:l\:ÍIO. No segundo semestre do exercício, ouvido o 
:\linist.er·io da Fazenda c consullados os interesses clú 'J:hcsouro, 
pnrler·ão ser· at.l.cnclidos pelo Gover·no outros pedidos de au
xilio;; c sulwcnr.:õcs daquclla naturer.a, que satis:l'acam as con
rlir;.üt'S que :!'orem p1·cscriptas no regulamento, dando-se prcfc
reneia nos Estados que ainda não gosarcrn subvcncúcs ·dcsRn' 
t;L'.llCl'O. Pam o eumprimcnto elo disposto neste artigo porJcr:í. 
o C:ovcr·no abrir.· os nccessarios crccliLos. 

§ 2." O Govet:no, por intcrmcdio elos ·Ministerios da Fa
zenda c elo 'rntcrior,· entrará cm accôrdo com a Prefeitura do 
Districlo Federal para :l'cchamcnto das rcspecLivas contas. ~'1. 
União cuslr~ar:\ J.JOr inteiro os servi<.:~s de Bombeiros, Policia e 

I 
I 
I"' 
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JttsLi1;u lm:al, rclumlo deJ'inlLivamentc pum iHtlcmuizw;ão de 
pal'l.u dessu lh~SJH!W, cujo ruslo lhe cabcrtt, o JH'Oduclo da eo
J.JJ'auço. do imposto de industl'las c JH'oJ'issõc::;. 

A ProfciLUl'U obriga-se a l!l:det• deJ'iniLivamentu ú Uuião a 
J'azeuda ele l\lauguinhos e outros lel'l'euos ua ddade, elos quacs 
cat'll';a o Govemo Federal. . 

OIJL•igat·-se-!Ja, outrositn, a Jrwsma P1·el'eitt1ra a coneol.'l'Cl' 
Llu utua só vez, em JOJ3, eom a quantia Llu 200:000$ em Lli
Jiituii.'U pam a· t:un~lruee.iío de wua l\luternidaelc lll:Odclu na 
Capital Federal. 

§ ::!. " ·Auxilie-se, com a quanLia de JOO :000$ a l'eali:me.ão 
du uma :l!:xposiçiío c Congresso de Imprensa; cout:urso !itlc
mrio e com pt·cmio;; pct:uniurlos em commemora()iío ao :!5" an
niVL'J.'stu:io da aboli(;.lio da cscravieliío cm i:J de maio dtJ 1!113, 
Jli'Uil1UVidu~ pela ASSOtliação da Imprensa, pel'!nittindo o COlfl
fllll'l!duwnto dos ,jol'!lalistas e iuclustrines esll'angciros, cu1n 
J'muq ui a al l'andcguriu, de ae~.:urdo com o disposto no art. S!J, 
ns. ü a 8, da lei. 11. 0.51d, dr: .'1 de janeiro de 1012. 

§ .'J .• " .Ficam equiparadas as. di ar ias elos l'emadorcs c :l'o
guistas das cmbm·r;a,;ões da Suudc Publica ús elos 'Air:;enuos do 
<3uet'l'tt e da l\lal'inha, sendo lambem extensivas aos l'Onmdore::; 
~ gratll'it.:a1;ão para i'urdamento o etapas cm uso nos arsenacs. 

§ :3 . " .I!' h~ um c qui pm·aelus as clial'ias dos patrões c mar;lt i
H is las elas embarcações ela Saudc Publica t\s elos Arscnaes de 
G ucr1·a e de Marinha. 

§ ü." O Gove1·no promoVCl'Ü, elentro do oxcrcicío, a mu
elan1;a ela Colonia Correccional de Dous Rios pura urna ilha 
situada dentro ela IJallia elo Hio de Jancii·o ou para terrenos 
lucalizados uos suburblos elo Distrielo, alienando, por venda 
ou tt•ocu, uqucllc proprio nacional para a acquisição de outro 
(Jue sil:·va ao Jim dc;;ejado, c devendo pedir ulteriormente ao 
rJongJ•os::;o o ~.:rcdllo vrcciso para as novas inslalla~.õcs do csta
JJeleeimcalo. 

·§ 'i." A União uuxiliul'li., alé o maximo de 100:000$, o 
Estado ele l\lallo Grosso a reulir.ur·, dentro deste excrcir:io, o 
sa11uanw11to ela villa de Santo Ai1Lonio do l\ladeiro., à margem 
ela Estrada ele Furi·o l\luclnira-•MamoJ.'ú, cntenelendo-sc a esse 
nspcito com o govet·no elo mesmo Estudo para execução im
mecliala das obras que :torem ,iulgadas ncccssarias, abrindo o 
neuc::;sal'io crcclito c podendo inslallar alli, por conta clclle, uma 
Inspectoria ele Sauelc, a que serão a1'1'cclos esses trabalhos .. 

§ 8." A União auxiliarú, com a quantia de 200:000$. 
a!Jrindo para isso o neccssario ct·eelito, o combaf,c contra a 
ankilostomiasc, sendo essa quanLia entregue ao Estado elo Hio, 
cn jo govcmo forrwr:crtL gruLuilamcntc àüs Estados c munici
ptlliclades que lh'o solicitarem o medicamento específico contra 
essa molcstia c as insll'ucções impressas sobre o respectivo uso 
e sobre os symptomas do mal. 

§ n." O Governo poderá rcvigomr o saldo elo credito aberto 
pc!rJ cleet·elo r r. H .. 'JH.'J, ele 2H de cleZI!/Ilbro de lll'lO, para a.:1 
plmls da E~colu ;Nacional .dQ B_qllas Artes_,_ · 

... 
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§ JO. Continúa cm vigor o disposto no decreto legislativo 
11. 2.379, di.! .~ de janeü·o ele '1911, m\ parte relativa ao C1)digo 
Penal. 

§ 1 t. :Fica l'l!vigoracla. a autol'i~a,:üo conoeLlicla velo dc
rt·elu legislativo n. ~ . .\30, de ~3 de agot;lo de l!Jll. 

:\rL. 2." :Fica o Govemo aulorizaclo: -a) a mandar eonta1.· no scerel.al'io da l!'aeuldade de ~ledieiua 
ela Ballia, pa1·a lodos os d'i'oitos legues, o Lcmpo ern que excre.rm 
o cargo de medieo do ExereiLo e o ele clirectot· do museu da 
lllL:~ma Ja-r:uldadc, aiJonando-sc-lhc os J•espcctivos addicionaes, 

. llll a!JeOrrJo eom o (]Ull pt•ese,·eve o n. 1 Llo ar·L. :37 llo Cocligo 
de Ensino, que ·Jmixou com o deet·eLo n, 1. 15!1, Llll 3 de de
r.embt•ci d1~ 18\J:.!, appi'ovado pelo dccrr~to legislativo n. 123U, do 
7 de dezembt'O de '18\Jia; . 

b) a ]Jromover c a animar o Llc:wnv.llViincnto c a difl'usiío 
du en~ino pl'imario, podendo Jllll'a esse l'im l'uudar escolas nos 
t.eL'I'iLot·ios l'edcmcs e enLendet·-se eom os governos dos Estados, 
r.jusLando os Jlleio~ de lll'ear e manl.et· csJJOia:'l nos ,LJ;istricLos e 
puvoar;úc:'l onde não existam .ou L'lll que sc.iam insur.J'i,;icnLes, 
subvenr;ionat· a:; us1;olas .J'unlladas 11elas municipal idades, asso
ciações e pal'Lkulares, expedindo o neccssario regulamento, fi
xando as bases c as condir;ões convenientes c abrindo o ncccs
sario credito; 

c) abrindo o pt·cciso credito a auxiliar os Estados ·com a 
sul1venc1ío annual ele 20 % Llo que despenderem eom o ensino 
pl'inlat·io, leigo e gratuilo. . 

Essa su!Jv(>JWão será ,,]evada a 25 o/o, desde que a impor-. 
tnncia despendida pot· cada Estado corresponda a 10 o/o, pelo 
menos, de sua I'CcciLa .. 

A suiJven(!flo de que se Lmta set·(t llOLl-~;edida aos JDsLttllLlS 
que a solicitarem e que assim se obl'igarflo a prestar ao Governo 
ela União as inl'ol'rna(!úes que !'orem por esLe julgadas neces-
sarias; . 

d) a auxiliar, até á quantia ele 'lOO.'!i mcnsaes, as asso
cia~:.õcs est.r·angeiras ou nacionaes que se destinarem a minisLL'ar 
a insLt·uc~:ão elementar, não nodcndo excedet· ·de 120 :OOO:jl a 
vet·ba destinada a esLo auxilio . 

. Pam recebet· a suhven(!ão alludida, t) uecessal'io provar-se 
a eompotencia real elo pt·ol'essor no conh1~cimonLo da lingua ver'
nacula e que as li~.ões de todas as di~cipliua:s, inclusive o ensino 
obrib"ltLOL'io ele geographia e historia. elo Brar.il c instrucr;ão 
dv.ica nacional, se,iam igualmente minisLl'udas no .. mesmo idioma 
nacional; no emlanLo 1:om a factildade de leccionarem quaosquer 
linguas esLraugcfms; 

· c) a abrir os credil.os noce.ssario::; para a trasladacão para. 
o Bl'Uzil dos restos morl.aes do ex-impm·ador D. Pedro II e da 
ex:-imperaLri..: D; Thereza ChrisLina, prestando posLeriorúienle 
contas ao Congresso da respectiva .despeza; · 

f) a ampliar,"com a somma ele 200:000$, a Provedoria da 
Santa Casa de l\1iscricordia, nesLa Capital, assumindo c lia. a 
obrigação de despender outro tanto na mesma .edificação da 

• 
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MaLrwnidacle i\fodc~lo no.~ l.el'rcnos vi~inho~ do Ho~piLal Geral, 
CJUI~ llte J'orern pl'O!Wios, asHiln 1JOI110 a obri.gac;fio ele l!llsle::u: o 
SIJt•vit;.o respeeli v o; pal'U o qual !'i rn o ... C:ove1·no J.•'edeeal ai! t'll'Ú 
desde logo o el.'eclit.o pretliso. 

Camai'U dos Deputados, 2G dn dezembro ele Hlt::;. -Sabino 
Bn,•;•oso, P1·esiclen te. -A. Shuc•io dos <;auto.ç Leal, rl" Sr•cre-
1.al'io. -ltrwl de Mot•aes \'eioa, 2" SecJ•ctal'io.- :\.' Commissfto 
ele Finunuas. · 

N. 23!; 

O Congi'PR~o Nacional l'l'solvc: 
~<\rligo unico. Fica o P1•esirJenLc da fiepublica autor·izado 

a c!onceclm• \10 dias de li·ccnça, crn pt•orogação, com vrncimento;;, 
ao S1· .. Tosé da Costa Nunes, 1~on rer·enlc de 2' classe dn EsL1·ada 
ele Fel'ro Central do B!'uzil; rl•vogadas as disposi(;i.íes em enn- . 
Lrario. 

Camara dos Depu Lados, 2.1 ele <l'ezembro de 191:!. - ::íalritln 
Baaoso :rm;io;•, JJresidente. -Antonio Simeão dos Santos Leal. 
1" See.J•elal'io. _. -IIa.u/. de Jlm·aes reiaa, 2" Secretario._.-"\.' 
Commissão ele Finanças. 

N, 235 

J :;ong1·c~.~o Nneional deercln: 

.<\l'tigo uni<:n . .Fi1;a n Pl'csidente da ncpublica atllorizado 
n concedi.!!' n Ciecro Pm•rJi t·a de :Mmeida, cserevent.e de. z• r:la~~e 
da Estt·ada fJe Fet'I'O Ccntml elo Br·azil, (;0 dias de lic~enc;a, eom 
o1·'dcnado, r.m fll'OJ;ogac;ão ;i qne Re neha go~ando; revo.gadas n.~ 
d isposiçlie>~ em con t.mrio. 

Gamara elos nepuf.ados,. 21, de de7.emhro de 1012. -Salúnn 
Bm'l'oso htrrior, Pt•esidcntc. -Anlm'l'io Shnr:tín rln,ç Saillos Leal. 
1" Seei·elario. -Raul de Mm•ac.~ Vei(fa., 2" Secr·rta.rio. -A' 
f:ommissão- de Finança;;; . 

. ,. .. -. 
O Sr. 2" Secretario"íwor:ede :'r lei l.nra dos sr.gu inlr.s 

PAfillCEfiES 

N. 5-li-1012 

A Commi~são di' Polirda, tendo mmminado a indicaeão do 
Sr. Scnadnr Sá Freire, rcgnlnndo a discu.~são r. votaÇão rlo 
pro,iccto do Codigo Commcrcinl, ó de parecer que .o;e,ia appro
vada. ., r,.l, 

Em 2ii de dezembro de 1 01Q. - Piilheirn Macharlo, Pt·r.;;i
dont.e.- Fm•re·ira Clt.a1Jc,ç, 1" Ser.retarlo. -·Arau.io Góe.Y 2" Sr.

, ct·et.ar;io,- Pedro Au.rm.çto .TJnr(fcs, 3" Serwct.ario.- Crmdido 
Fcrrc,r!t. de AIJ?'C11., 'I" ScprctArio, 



- --- . 
l\NN'AES PO SENAPO 

, .. , 
[(JNJ)!CAQÃO N. Ü, DE :! Qj 2, A QUR SE nEFI"W: O PAnEC.El\ SUPTI.A)' 

Inclic:amos que na iT!scussão e votação elo Pl'O,ioeto do Co
'di:;o Commereinl so,iam ob:::ot•vaclns as seguintes disposições 
CJ.'egimenl.aes: 

L" Tmpt'cRso c clistl'ibuiclo o pro,iecLo, serú iniciada sua 
'discussão na proxima sessão da actual legislatura. 

2." No inlerreg·no, a l\resn .l'm·;í. enviar exemplares elo pJ·.o
,ir•cl.o ·;ís sogu intcs cor'JIOl'n()fícs c aul.ol'idaclcs, convidando-as n 
l'C•nwi.LeJ·em no pl·n;.:o ele seis mc~es ;í. Ser:.relarin rio Senado aR 
:e11w11da;; o olJRcJ·var.,fíes que ,iulgnrom convenioúles: 

a) SupJ·emo •rribunal Federal, ,iui~cs sec·cionaes, CJue igunl
mcnlc :o;erüo eonviclaclos a manclaL' al'fixar edil.aes e publieal-os 
~ws folhas ol'riciacs, avisando do prazo os interessados que quei
ram :l'Ol'l11ll lat· emendas ou ohset·vn'"õcs; 

u) ~t:ribunaes Supet·iores do Disl.ricl.o Federal c ,juizes; 
c) :l'ribunaes Su pm·iores dos Estados; 
d) J<'aeulclades ele Direito; 
c) Pref\idenl.es dos Estados; 
{) Associaçúes com morei aos. 
lll Instituto da Ordem do;; Advogado;; 13rnzileir·os e i:;unos 

:Cor'[IOt·açúcs dos Estados; 
. h) .Tur·isconsult.os hmr.ileil·os que ,julgue couvcnicnf.c ouvir. 

3." Iniciados os Lmbalhos da sessiio legislativa c f.cnni
mado o JH'azo ele seis mezns, o Presidente elo .Senaclo dcelaJ'aJ•{t 
que, estando cl.isf.ribuido n JH'oJecto. :f'ieaJ.'iÍ. snlJJ'e a me;;n, afim 
<le rccebo.t· as emendns, duJ•n.ntc 20 .dins, tct•minados os quaPs 
o pro,iucl.o, eom cf\sns emendas o as que se ref'ere o n. 2, dcpoiR 
'(le impresso, scr;í. f\ubmeLtido a uma eommissiio do nove mem-
bros. · . 

1,,• A Commis;;iio ;:;cr;í .nomencla pelo Presidente do Senado 
.c olegerú na !H'imeir·a reunião seu pl'csiclonle e um rclaloe. 

5." A Commjssüo pqdei'i.Í. ouvi1.' no cleeurso de seus Lra
]lnll.JOs, além elo auf.OJ.' elo Ili'O.iodo, n quem mais entender cpn-
;venwn te. . . 

G." O parecer sobro o pi.•o,iocf.o SCJ'i.Í. apresentado no prazo 
. 'de GO dias e contemplado na ordem dos trabalhos 20 dias rlcpois 

<lc publicado, podendo esses prnxos srt• pt·orogaclos, morJianlu 
l'OPJ'esenLaçfío da Commissiio c volo elo Senado. 

7 ." HavcJ•;í. uma s1í discussão e votação elo pro,jocto·, por 
,:l.itulos, podendo ainda ser aprcsonf.aclas omcnclas qüc, clepoif\ 
de cnccJ.'J'acla a cliscussfío, iL·ão :1. Commissiío dos Nove pnra 
·sobre e lias elaborar parecer. · · 

8.~ A requct·imcnto ele qualquer Senador e voto do Senado 
a cliscussfío poclerií. ser feita por capitulo:>. . 

o.• Nenlmm Senador ·poderá :!'aliar mais de !(]uns vezes 
·so])J'C eada· l.itulo. ou capitulo e o Relator Lros vezes. 

'10. A rcclncção final elo pt•o,iccto, conf'orme o vcneirln, 
scr;í f'eila pela Commis;;~o elos Nove, lambem competente pal'i\ 
emiLlir• parecnr solH·e a:; PmerHlns CJUC porventura venham d!\ 
()amara. 
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H. Nos casos omissos, srt·iio nppliendas ns clisposir;õr~ elo 
Rogimonlo ('llJ Yig'O!',, 

Sala das sessiJes, .1 o de rlr7.ombt·o de J 012. -Sá p,·ch·c.
Mf'll'llo.- G. Compo.ç.- Gr~IWI'oso ;1/arltnes.- F. Mrmdr:s rle 
Aluwid'a.- Tava,•us du Lura.- A impt·imit·. 

N. fHS -- 1.012 

llcdrter;lio (inal rias. cnwnrlas do Smwdo. â JH'OJJOsir;!Ia r/a Gamara 
rios DI.'J"i'll.lar/os. u. HJ!I. r/e l !1/ 2, (i:uuu/o n despc:.a do M-i
·nislr!rio da. Gue/'1'!1- para o r~:,•e''''ir:io de -I .'li :1, 

Ao at·Li:;o unieo 11. fi-.-Fnbl'iea do Polvora som }'umaça 
do Piquoli•- augmonlada do 7 :200$ pam pagamento dos ven
cimentos do um 1." chimico conll'aetado. 

Ao mesmo artigo n. S- Soldo o GmLi l'icaçõos do Officiaes 
- HrJ::;tnhele~•a-so a vet·ba da pt·oposla do Governo, .~uppl'i
m idas as palavrns- gr-ati fieações pot· MJt•vir;os espeeiar,;; o 
r!xi.J•aordinnJ'in::;- eOJ'J't•JJclo pm· eon.ta da n·J·l:m a dinria de -1$ 
aos a.:;piJ•:lfll(•s n ·o,q addivio11nes rle 20 % c :?.li % aos offieiaPs 
das Sll:ll'll içües do Amawnas, PaL'tÍ, ?IT a L lo G. rosso e TeJTi Lo1· i o) 

do Aere. 
Ao mesmo ar·Ligo n. fl- Soldo, Etapas e GraLifioar;üe~ a 

]'IT'a(;aS do pr·ol- augmcnlada ele 2. 008:000$ para j)agalllCíilO 
do mais ". 000 praças de JWCL, sendo: 

Soldo o gt•alificnç.ão.......... SG-l :000$000 
.,~L p- 2.0'r!r·.ooos,·ooo . •. a a, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 

Ao mesmo artigo n. 12- :\lnlot·ial- Consigna,:ão · « drs
j'lo7.ns e;;;po:•eines », sub-eonsignn!:tío « FnrTngen~ o foJ•r•agens:~ 
-augmentada elo 100:000$000. 

Ao mesmo nr·Ugo n. 12 -l\Tnt.ül'ial-Con;;;ignnção «farda
mento»--- nugmenlada do líOO :000$000. 

Ao mesmo arligo n. ·12- MaLcrial- Comd::;·nn!:iin 4i Ar·
.. ;wnaes, depositas e Í'ortale7.ns »- augmenl.urla riu 50:000$000, 
fieando assim· disLdlmida a dolaçiio: . 

Arsenal do Guerra da Capital Fe-
:d 1~1.,a 1 .......••...•..•.••.. 

Arsenal de Guerra de Porto Alegre. 
Ar·sonnl elo Guerra dr! l\fatl.o GJ·o~so. 
Deposilos o fortale7.as .......... . 

.· -

250:000$000· 
:1 00 :000$000 

R0:000$000 
70:000$000 

500 :000$000. 

Ao mesmo al't.igo n. 12-- Material- Consignncão « Dcs
peznR ospeci aos »: 

Supp1~itnam-so as J)n.lavt•as « dcspe?.as miudas. eLe., nt6 
100:000$ », conservando-se as dotno'les da. propos La, 

-
• 
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Ao mesmo artigo: 
AcCJ·<•s,wnte-se onde convier: 
Clusst!S inactivas D. ·J 52 :572$090. 

Ao .§ 1", Jett.ra f: 
Suppl'ima-se. 

Ao mesmo pat•agrnph(}, Jettra {I: 

Acceesecnleni-se n;:; pnln\'r:as «alugueis dn ~asa».' 
Ao mesmo paragrapho JclLrn j: 

Acc:rescenü•m-se · depois das palavras-. -_ Allo Purús- as 
seguintes: «e 'l'arauac:.\ ». 

Ao mesn1o pnrngrnpho: 
Accrescente-se onde convim·: 

li' ' . 

A abril;· credilo supplemcntar· :í verba 5"- Arscnaes, de
·positos e for·talezas- para att.ender :í. despeza de que trata o 
art. 25 da lei n. 2.51,1,, de lt de Janeiro de HH3. 

Ao ~ 1,": 
SupJH'ima-se. • 

Ao ~ :1 o: 
Redi.ia-sc assim: 
Correrão por conta do saldo apurado do CJ'edito a que se 

refere o decreto n. !l. 528, de 2-l de abril de HH2, art. :1", 
Jettrn i; além das despeznfl eom material bellico, as decorrentes 
ccim a compra de machinismos e apt)nrelhamentos das offi
flinns dos nrsenaes de guerra do Rio Grande do Sul e de l\Iatto 
Ül'OSSO •.. 

-
Ao § 12: 
_snhstUua-sc J)CJo seguinte: 
Subsistem em vigor Ofl arts. 130 ·c ·131 da lei n. 1.. 860, de 

IÍ de .ianeir•o de ·I !108, revogados para todos os effeitos os ar
tigos 20 e 2·1 do deercto n. 2.·2!10, de 1.3 ele dc?.cmbl'O de -1\J·I O, 
o qunrsqucr cli;;posiçi'íeR cm cont1·nrio, -

' 
.. -, ,'-

1 
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Aecrrscontem-sr os srgulnlrs Ji:ll'agJ•apl!os: 

§ . Co1~tinün r.m vigor o al't .. ·1 O•, lrtl.m 'i, da !ri n. !?.rí·l·l, 
de q de ,)Ullüli'O dli Hl12. . · 

§ . Viea. o Gow•1·nn aulrwizadn n vrndrl', mr.dinnle COII
cu!'l'('llllla pul_llicn, sob a hn~t! de !tOO :OOOi); a lr.gua de sesma1·ia, 
o campo naewnnl de Sa~·enn, no Estado do Jlio Gl'flllf1n do Sul, 
rcseJ•vando, pol',:m, uma :'u.·ca, que Jil't:vinmcntc .~CI':'t demaJ·cada, 
para cnmr1o ele manobrns, e applieanclo o seu producto na 
comp1•a de invornadas par·a os {!OI'PO~ montados. 

§ l!'ica o GoYerno autorizado a despender ·na Yigencin 
dr.sla !ri al1! a quantia de 21. GOO :OOOl!i afim de prm·rl' :í. drofo?.a 
nacional .. ahl'inclo para is.so os crrdiLo;; quo sr forom lol'l1ando 
JWcrssm·•os para as despezas com a acquisi~.ão de at·lilharia, 
fuzis, obuzeiros, muniçües, conclusão dn Villa i\Iililn•·. con
Rlrucção de •qua1'teis 110 Rio Orando ·dO Sul, rm S. Paulo, em 
Niethei'Oy o batalhão de r~açaclort•s, nesta capil.al c nos outro5 
Estados onde fo1·em pJ•er:i;;os, terininação das J'ol'lificar;ões ·da 
Repul:ilica e paJ•a provimento de dr.posil.os ele mobilizar,:.ão. 
comprehend ido;;; faNlamen l.o, rquipamr.n Lo, !JarJ•acas, material 
de transpm't.es e de sr.rv ir. o de saudc. · . 

§ Fica o Govr.l'no autorizado a rever o rr.gulamr.nto do 
Depa·rtamento da Adminislra(:ão da Sr.cl'elaria de Estado da 
Guena, adoptando o .wstema do Jornücimento em massa, po
dendo l'é•LiJ•ae. do Thesouro as quantias necessm•ia;;; a: es;;;e sr.r
viço, clf!nl.t•o das vr1·has eonsignarJaR no orçnmrnto, dr;;;de ·que 
haja diminuição ·de despezas. 

§ Pica o Pt·esidenle da ncpublica autorizado a ·reor-
ganizai',. sem augmcnto ·de despezas, o ensino milita~·, obser
vando, quanto aos collegios militares do Rio de .raneil'o,· Porto 
A l egl'e c ~arbaccna, as segui n l<'s bases.: · • · 

a.) ser:í. mantido o cm·so de adaptação, qi.Jc ·não podP.r:t 
excede~.· de dou;;; anno;;;; 

. b) o cúrso geral se1•:í de quatro annos e, com feir,:.ão emi~ 
nentement.e pratica, J•eduzido ús ma terias indíspensa.vcis; 

c) o numero de alumnos do Collcgio :do Rio de .Taneiro 
scrú de GOO e o de cada um dos outroR dous- Porto Alegre e 
Burbacena -. de 200, ficando absolutamente prohihida a am
J)Jiação desses quadros, sejam ,quaes forem as :razões allogadas: 

rl) o numero de alumnos gratuitos deverá corresponder a 
·quinta pm·lc do ef.fedivo realmente existente em cada um :dos 
co!legios, não podendo ser exeedido em hyptllhesc e Rob Qi!'e-
texto algum; . · · · 

. c) não pod('l'iín ser tt•ansferidos alumnos ele um para outro 
Cl)llegio; . 

f) o co~po : · ~r.nle ser:í escolhido dentJ•e os ncluaes lentes 
em disponibil idac< · e, nu .falta, será nomeado sempre i":n~ CO!)l
miRsii.o; não tendo em nenhum dos casos direito a grat1ftenr;ues 
nddicionaes de e:-.ercicio; _ 

a) ns novns ;natrlcu lns do Collcgio do Rio de .Taneit•o se~ao 
Rnspensas emquanto o numero de nlumnos não ficar reduz1d0 
no qtHldro nornml, de confol'midfl.de com as leitrns c e 1(; · • 

. . " . . 
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h) no~ nctunes alumnos ser:'t permHt.ifla n conclusiío ·do 
em·s~ pelo r·r•g-ularnento em vigor·; . 

·t) n Collr!~·io flc .Po!'Lo A~e.grc r,odcrú ser tl·nnsfor·mndo 
rm .escola pr·atrr:a do e!1srno mllrl::tr st o Govcl'no .iulgar· eon
"·"r:_rr.nte, lwando, por·en.l, entrmdrdo que nfio poder;:í razel-o 
srn11o. de~l.ro d~ respectrva dolaciío oJ·çamenlnrias; 

:!) nao Sf'r•ao. cr•earJos r~ovo.". log:ar·es nem augnwnLados os 
Yenemwntos dos luneeronarros .Ja exrslentes. · 

§. Fien ~ PJ•csidcnlr. ela Hepubliea :lulor·i?.ado a "f'evrr, 
n.Hm·m· .e. eow:;olrdar os J'('l·mlnmontos e lleLos r·clat.ivos ao en
~rno mrlrlaJ•, r:ornLnnto fJllO ohseevo ns ;;rguintc.~ clisposir·õcs 
j 11 nrlnmeulaes: " 

I. O ensino militar eompJ•r.hcndcJ•;í, c;ssonrinlrnontc: 
a) ns rscolas regimentaes: 
ú) a de sar·gontos e nl'Lil'ices: 
c) n ~cln cavnllar·ia o infantm·ia (throriens); 
d) a dn adilhal'ia .o engenharia (l.hrorieas); 
c) a do 'eslado·-rnnror; 
f) c;seolas pr:ntiea.~ das l'OS[1i!CUvo:s armas COl'l'rspondenl.rs 

ás CS()OlUS theOI'ICUS, 
TI. S(}rít ·dr. rigor o ensino pratico nos corpos, inclusive 

conf'c;rencias para a divulgar;ão de theor·ias esseneiacs. 
ITL Ser;\, licito :is prar;.as de serviço nos corpos a admissito 

nas rscolas, segundo as condicües ·que o ·regulamento prescrever. 
JV. Não poder:.t exceder, na reorganiza(~fio desl.e serviço, 

tis verbns ele despeza votadas na pre;:;enl.c lei, podendo dis
pensnt· o pessoal excedente. 

Sala das Com missões, 25 de der.embro de 1012. - 11'al(rr>do 
Lr!al.- Oliveira Valladlio. · 

Piea sóbre a i\Ic;sa, para ser discutida nn se;:;siío srguinle, 
clrpois elo publicado no Dim•io do Conares,ço, · . 

E' novamente lida e posta c;m discussão a ·rodncçiío :finnl 
ela prnposi(:ã.o da Camam do;;; De.putados, n. 73, de ·ISDG. de 
necôPdo com as emendas elo Senado aeceitas por. aquella Cnsa 
do Congr•esso, determinando que os ofricines do Exm·llil.o c 
dn Armada, no exe.r:·cicio de mandatos Jlopulm·Qs, não poderão 
accumular vencimento al~:;um milHar. · . 

O Sr. Francisco GlY.cerio -Sr. P!'('Jsiclcn te, antes ele aprc;
fiCnLar o reqerimenLo que; vou ler a honra de o:fferccr ti. de
cisão c despacho ~de V. Ex., se,ia-mc licito dirigit· aos meus 
nobres co)legas e a Y. Ex. os meus mais ardentes votos J1aJ·a 
que Lenhamos bôas entradas no nono novo c tenhamos um 
Natal de felicidades ..• 

O Sn. l\IBNoÍ>s oB Ar.l\mmA- Agradecido a V. Ex: 
O Sn . .FRANcrsco Gr."'."Clmro ... pelo menos ·que a'u'-ifiiío, n 

fraternidade o a bôa vontade ;;;e,iam o apanagio dos sorvidm·cs 
da PnfJ•ia c dn Hopublicn nesta Casa . 

. Feitos mc;u;;; eu mprimon tos, S1·. P1•esidon l.n, eu dcse,iava 
;r.:~uerer a V:. Ex. qu~ se dignasse ·Pô:t: na ordem .do ·din .da 
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Mssiio do aJ!lanhã n pl'opos_il:iio. tla Cnmnm rl.oR Dopul.ados rjnf! 
manda :eonLJilUfll.' fJIIl ;;1m JIILniJ•o n pleno Ylg'OI', eomo lid ela 
n:!pultlwa,. o rlne!'ui.O n. L Gí:l, de :J l de J't•YI!i'eii'O de JH!l-1. 
E o CJ uc Lm hn a Cli%Cl', . 

O Sr. Presieente- O desejo de V. Ex. serú ;;nlisfeilo. 

. O Sr. A. Azeredo (Jwlrr. rmlmn)- Por.:o a Y. Ex., S1•. Presi
drn LP, l'tlZI'I' i nell1 i,. na Oi'dem dos nosRos li'ahalhos da :'Ws;;fío ele 
allmnliii a proposil.•fín n. 21 O, da CaiJiill'ft dos Dr!pnlndos. 

O Sr. Presiclente- Sn Lisfai'Ci o pedido de V. Ex. 

O Sr. Pires Ferreira (2wla o l'fl.cm.)- Hcqu e i t'O a V. Ex., 
Sr. l'l'csidenle, n. bondade de .manda!' inl!!uil· na ordem do dia 
da sf!ssiio ele amanl1ii a pt·oposir:fío ·da Camura rios Di!Jmlados, 
n. :lU, deste anno . 

. O Sr. Presidente -·ro 11l'O,ieelo a que V. Ex. ·.,e l'ei'ero tr·ata 
de mteJ•esse pai'Lieulal'. A l\lesa sú 110det·ú .ineluil-o na O!'dnm 
do dia si o Sl!lltHio nssim delibemr. 

O Sr. Pires Ferreira começa pOP pedir li. l\fesn, easo ello 
oecupe po1.' muito tempo· a tJ.•ilmna, pet·missiio pn1·a falai.' sen
tado, atlondendo ao seu estado do snudo. (0 Sr. Prr:sideutr: 
attenrle ao ]lClf.ido.) 

' Pal'a eonl.inuat· sou discurso pede o orador que se lhe for-
he(;a un1 dict:ional'io pol'Luguez, o que eslive1~· mais em uso, e 
ant.ns que Sl!ll pedido s0ja salisl'eito pede ú illusLt·e Commissiiü 
de Hedacçiio 1 h o infot·me quem redigiu o pal'eeet· em discussão. 
Não vê nelle dcelarado quem foi o reln Lo L', si o illust.ro Senndor 
peln. Parahyha do Nol'Le, õu si o illustl'e Senadot· po1· Sel'gipe. 

Emqunnlo, por1ím; niio tom explicações, vao lêt• no Si!
nado uma disposição do Regimento da Cama·ra, que rí a ~eguinle: 
' Art. :I 17 .. As emendas que Yi.cl'om do Senado n. qualqtwr 
pt·o,iedo da· Gamara dos Deputados, tm•iio st\nwnle mna dis
cussfío que corl'esponclCJ'tt :í 2", em ,qualquel' pro,ioclo, debn
tcndo-Ro uma por uma, mas sem lhes :J'azer rmenclas. 

O al't. :1:\í do Hegimento do Senado diz n mesma cousa, 
isto 1\, l'I!S(Wila a oulJ•a Casa do Congresso elo seguinle modn: 
« .\s emendas ela Cama1:a doR Deputados a pt•o.ieeLos do Senado 
1.e1~iio umn. sô diseussiio, que fJOI'J'eStJonder:i ú segunda de qnal
qum· pr.·o,ieeto e seriio discutidas uma 110r uma som podel.'em 
ser alteradas :1>, · - . 

Si a uma proposicão da Gamara ·dos Deputados 1i 1 i cito 
ao Senado emondm·, som com lUdo, J'awr ·COm que essas emendas ... 
façam cor·po eon~ :: mat~r.ia principal da propJ?s!ção, _si ·0 ,ju~f.o 
que o Senado re,1e1te ale ·t.n totnm. essa propos1çno, nao e ,(usLo 
que o Senado, tendo rc!'neltido uma proposiciio sua ú Camat·a. 
que a emendou, venha pot• sua voz mnendal' a emenda dn. 
Camal'a. . . 
· Foi o que so deu. E' preciso fa:wl' um pccrueno hisf.m·wo 
J1ai'a rruo a opiriiii.o puhliea :fique bem orientada sobre esse 
attenlado contra o n egilnrmlo das duas C' asas 
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Hn .J2 ou ·I.G :mnos, n C~J)1apa doi~ Dennl.ado::; aprl'senLon 
um PI'O} relo J'ü/I'L'flll L e nos m 1 I Jl.arrs de mar· o l.er•t•a, pm·a q uo 
estes nao 'J)Ud~.ssem UCéLll?lUia!' os seus· soldos quando eleitoil 
Depu ta dos on !:lenaclores, 1 edel'aes ou estaduaes . 

. Este toi o ini~io do cerceamento do nosso dil'fJito "a-
l'ant.Jclo alnís pela t:nn;;t.it.uiçiio da Repnbliea. . ' o 

.. :\qnelles •crue ,PJ'ncL!I'llVnm. porém, J)OJ' esse modo. l'oLir·at• os 
lllJIJtaJ•es do.~ pll'tl?~ lüdiJJ'ae~ o r;sladuar•s, pararam, até rttH; 
110 CCII'I'ente arlllo, .Jll nos ult1mos flias de sessão, Jiu~r·am vit· 
o pr·o,ieelo ·novamente :í fliscussão, que foi rJBmOI'acla e re'l'le-
dtda. . 

. D,epois do. lll'i,lllanle ll!;<;toJ·ieo e e~tudo que fez do nssumpto 
o ,s, .. _Javnr·f's de ~ ... y1:n. o Senado I'O.~olveu app1•ova't· o sou suli
stltuin·o JlOl' unamm1dadc .do votos, pôde·-se clilWI', J)ois ac1•edila· 
r1ue s<.i o m·adot· foi voto discordante. 

Emendada a pJ•oposição; gJ•arJas ao substitutivo elo Sr. 
Lym, \'Oitou ella :'t Camnra que, pelo ·RI'gimento, não podia 
mais BmenrJar· a sua obr·a, porque só t.inlla o ,direito de acceitar 
ou J'ejeil.ar in totum as emendas enviadas do Senado. 

Nü.o colhe o al'gumenlo de di\'isiio do a-rtigo, .que nüo cabia 
no caso, nem isso sB fer.: o que houve foi destaear-se uma 
r•llrase pa1.·a adult.eraJ• o sentido da lei: o que: é uma dcsattenc;üo 
da Gamara. esbulhando o Senado de um di~eiLo que o seu Re
gimento lltc~ gaJ•ante, como o Re:;imBnl.o do Senado garànte o 
d ii'(~ i to .dos Sl's. :Qeputados. 

Chegada ao Senado a JH'opo:'li~·ãO, ficou suJ'p:rehendiclo que 
r;sta assim emendada pr!la Camar·a fosse sujeita súmentc ao 
estudo ela Commissão de .. Finanças, deixando dü ser enviada 
tambem :'t Commissão de Legislação o .Justiça, pam intor·prelat· 
o sru texto o verificai' si o que.a Gamara votou a!Lerava ou 
niio pm· completo aquillo que o Senado lhe enviara. 

MaiR su'J•prellendido ficou ainda ao vel'ificar. •que esse pa
J•ecm·, que !.!'atava de materia tiio importante, que implicav'a 
rliroito {!e tanta gente, elas viuvas e filhoR de velhos servidol'f'.;; 
da- Patr·ia, das viuvas, po1· exemplo, do somprc lembrado. Pc
lotaR, de tantas outras que J'ecobem pensão .o soldo, não 
ltouvesse sido publicado, e assim, sub·repticiamente fosse dado 
a dr!bate. · 

Essa suJ•preza,_ porem, não o inhibe de bater-se com calor 
cont1•a isto·, porque •. fazendo-o, esL:.'t def!3ndendo os int.çrBsses 
elas viuvas c dos :I'Jiho;; do:l velhos servrdores deste pat7., das 
viuvas de soldado:'>, dn saegentos e dB officiao;; que. percebem 
insignificantes soldo;; e pensões. E ·como si isso ainda niio 
haslassr>; o Senado, baLendo palmaR ao act.o ela CaJ:JaJ'a, a ~ste 
acto iiiPgal e ?-nl.i-J·egimontal, ·J•esolveu. revolve!' amela mars o 
punhal n~ Jer1da, fazendo-a sangrar amda ma1s. . 

Isto, porén1, não ·impediu que nos orça1TJOl.1los da Marm)1a 
e da Guer·ra 1J nas leis de fixa()ãb .de· forç.as de terra c mar, 
agoJ.'a votados, fo;;sem estabelecidas as graLifinar;ü~~s pelo bom 
wompol'tn'llento r.l!ll'111!1.e !.!Ci'lo nmno.:r·o ele nnnos, as JH'n~n~ dQ 
j'•l"d. . 

'··' ,-

.. 
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. Ao tempo do Impcrio, o cidadão que se urestan volunta
rHun~nte a servir uas fil.eims do Exen:ito tinha di·r·eiLo a um 
pr•emw no valo~· .. de :JOO$, pago ern tres vriJSta~,;ücs: a pt·i!noira, 
no a~to .do VIJr'JlJ.ear pt·twa, a segunda, tt·es annos depois e a 
tct·eerl'a, .quando o!JLiulm a IJaixn. Veiu a llepu!Jiit:a e extinguiu 
o~ JH'eurios .aos voluuttu•ios; n.ms· não pr·ohibiu a l:l'L'alil'icw:.ão 
de voluutar·w uern a de euga,~tulo, e a prova ,,j, que loclos os 
muros os or,;.amenlos consignam ver·Jm [lara esse J'im. 

9pr •. allerar por este modo, ao apagar das lu?-es, un.ra eousa 
que .Ja vmha endossada desde o tempo do Jmpet'JO; mars aiuda 
confundir· l:It'atil'ica~,;ües addi•cionaes que [JC!'eebem leutes June~ 
e~oual'ios d.a estr·ada de i'el',t'O, d_os •rel,Jgt·aphos e Co,rr;!ios, ,3, 
11ao Ira duvida, aggmvar· a ::Htwwuu, prui'Oeat· repl'esalws ei'Oat· 
animosidades sem 11enliurn resullado pt·tüico, ~J antes ,!stabe
leeot· a confusão, o ea!Jos ·quauto a esses direitos a:dquir·idos ú 
sutnbm das lei;; deste paiz. · · 

'J.'ratando ele dis~.:utir a r·edac(;.ão do pi'O.ielllo vê, e drama 
a attenr;.i'io elo i:ienaclo para a subslitui~,;ão elas palavras 1wceilar 
var·a c:t:u'l't:CI', eom sentido~ •~.:omplutamenle diversos. Di! modo' 
que sua sub::;Litui~.ão trunca a Jd, alte1·a o sentido. Assim 1.í 
que a emenda do Sr·. Tava!'es de Lym diz-« Pot·ém alJUClles 
lJUe os acceitar·em pel'cleJ:ão as· vantagens da inactividade». 

Diz o pa:t·ecer ela Commissão- « aqur:lles que os oxct·-. 
corem». 

Ora, é tão clara a dil'ferença, tão eltu·o o. eoe!J i lo da Com
missão d1J lledacção, que o orador· se eseusa de d!Jl'euclet· a i!l
tangibilidadc da pt·oposi(;ão votada pelo· Senado e agom emen
dada por essa redacção, {JLW d contr·at·ia ao sentido e ú logiea 
ela quest;io. Basta a emenda da Carmll'tl ú emenda ·do Senado, 
tit'tUJi.lu o direito dos milita!'cs, o I(Jue .iii. pare~.:e habito, por·quu 

. até o dit'l!ito de dis~.:ulir o orr:.amento não se le111 mais.· 
. O outr·o :ponto .,; o seguinte:- Diz o ar·t.igo acldiLivo qtw 

scrt't o segundo-« O funccionario, civil ou milita!', que u:ccrce1' 
funeções publicas, pet•dcl-as-1ha acr:citando, e te.» A redacção de 
novo substituiu uma valavra p·o!' outra c cm vez de acceilando, 
escreveu- c:J:crccndo. 

Acccilar IJ c:.t:Cl'cur são cousas difl'et·eutes. 
'As leis prl.'cisam ser· e! aras pa!'a que quelll as execute não 

barateie direitos !de ter·cci /'OS. li:' pt·eciso que o ot·adot·, que 
fala no meio ele .iu'l'islas illustres, não teuha o desprazer de 
vür essa ·redacção, que· assim altera o modo geral de pensar, 
approvada, at'im de que não caia sobre os legisladot·cs a mais 
sevet·a accu:;al,.'.ão, d1~ SIJ não encarar a .questão velo Jmlu ver·~ 
daclciramcntc ~.:oustitucional. 

Jtí que entendem que as aceumula~,;ües são pt•uhibidas, 
devem dect·otat· essa · prohilli(;.ão Jt·antmmenlc, mas não pet·~ 
mittit·, rJomo se pet•mitte deaute do pat·ccer do Sr. Tavares ele 
Lyra, que mereceu os applausos da digna Commissüo de Fi· 
nanças, cm ·sua maiot·ia, pr·ol) ibiJ· JJOr .uma· redacção .dessa 
ordem. Isso é contr·at•io ao senso. 

E, diz o orador, não sabe que mais admirar·, si a opinião 
de seu velho amigo, cheio de servicos ti l'u:tria a pl'incipal:-· 

' . 
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lllt~lltP. ;ls li!LtJ•us u ;í iwpt·eusu- o Dr .. :\lumles du Almeida, 
J'l'Jlt•Jliudo o pJ•ojet:Lo da Gamam, u.· 73, quando ·disse: «O pt·o
.iedo· da Camaru, u. 73, pi·ollilJiudo os mililat·es, membt·o:s do 
Congresso Fedem! ou Bsladual ou exerllenclo quaJ.quer mauduto 
popular, aecumular·em seus vencimentos miliLaees aos CJue per~ 
ccJJem pelo cxm,cillio do mandato, não merece a approva()ão do 
l:ienadu porque o Congi·e:sso Na~Jional .rm uovissima lei ele veu
ciJllt~JJLo:s JlliiHarcs J•egulou devidamente o assumplo, fixando 
u di!'eito CJL!C Leclll o militares tL pcrcell'.!ÜO {)O sohlo crn qual
quet· das cJt•euuJsLuucias », ou agot·a, sustentando, com tanto 
calor, o IH'O.iedo ~Juja t·edalltJão su discute, •que é um aLtuu
tado a milllat·es do cidadãos. 

« g• L)I't•eíso que se saiba, di;-. o orador llOHJ enet•gia, quando 
•l que :,i e eslti d ir.•mclo a verdade, se q uaudo· se es~Jt'ü\'C c su 
a:ssigrm isto, deJ'cn.clen·do o nosso direito, ou quando se vota 
coul.r·a dle uo plenario dessa assembltia», e termina pedindo 
ao S•!rmdo unrila t'tJJ'Jexão no proceder que vac Ler c rec]twr ·que 
o pal'ecer .n. ú3tl volte tL t•esveeLiva Commissão. pat·a redigil-o 
de ae~JúL·do ·corn o vencido pelo ·Senado. ("llttilo ucm.; muito 
ur.:m.) 

Vem ú í\le~a, é lido, apoiado u posto crn discu~são o se
guiu Lo 

HEQUEIIIME...'\'!'0 , 

Hequeiro que o parccet· n. ú38, vo!Le ti. r·J~spccLiva Com
missão, para rccli~;il-o ele accurdo com o vcnddo.- Pires Pe·r
reira. 

O Sr. Presidente- Os senhores que app1•ovam . o l'uque-
rüneuto do St·. Pires l"c1·reira queiram su levantar. 

O Sr. Pires Ferreira- Peço a palavra pela ordum. 

O Sr. Presidente- E' sob~·c a votação? 

O Sr. Pires Ferreira- E' sim, senhor, para t•equcret· a 
.V. Ex. que consulte o Senado se consente ua votat;ão nominal. 

O Sr. Presidente -V. Ex. rcquCl' vola'.)ão · nominal para 
vota..:ão do L·equcrimcnto? · 

O Sr. Pires Ferreira- Nrto, senhot·. E' pat'a uma cmenqa 
que pt•cteudo· apresentar, caso seja rej·cilado o meu rcquen-
mcnlo. · 

O Sr. Presidente- Neste cnso V. Ex. requc1·erú opporLu
namenLe. 

Os senhores que appt·ovarn o requerimento do. Sl'. Pil·es 
J?erreira ·queiram-se levantar. (Pausa.) · 
· },oi rejeitado. . 

O Sr. Pires Ferreira- Peco verificacão de votação. 
Procedida a vcrificacúo, coni'iL'ma-se a l'cjeicão do re~ 

.que1jm,9_nLQ, 

.· .:.·-:, 
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O. Sr. Pires Ferreira- St·. l'resiclunte, as emendas rrue 
~l'!'t~J't!t;n r·r~tulieleeurn u t]Ue u Sunat.!o vótuu, t.:OJJJ a allet·a~ão 
Jt!Lta fH!la IAIIJJara e que .u Beuat.lu tam!Jülll acct.dtou: 

J~meuda ao§ 1". do ar-t. I da pr·oposit'ii.o 11. 73, ele :1.000 . 
.Paragomplw · un1eo . .l~xet!pLuam-se os mandatos eleelivos 

entendendo-se, por,jm, que aqucllcs ·que os aeeeilareu1 r·enun..: 
eiau1 a~ vantag-t•ns da inneLi\'idadtJ: si o mandato Jut· dtJ Pt·e
~idc•nte ou Viee-Jlresidentu da Hupu!Jliea, durante o quatriennio· 
su l't'w de Sc•uadol' ou Do pu Lado Fer.ltJJ.·al, elut·antu as sessúes lu_: 
gislalivas; se J'ut· estadual ou uiunkipal, durante o exerllieio 
eJ'J'eeLivo . 

. Artigo addiLivo, que set•ú o arL. :!": sulJslittm-se velo se
guinte: 

.\1·L. 2." ü 1\Juet.:ionat·io eh•il ou mililar que ji't cxuJ•t:er• 
fuuct,;i3es pu!Jlieas, pül'c.lel:as-lm aeeeitauclo quuli!UeL' outro eJn
P t•cg·o, etu·g·u ou eumm1ssao l'em uneraela . 

• \pJ.'Cs•:•nto as minhas enwJidas, e o Senado as tornarti na 
devida eoJJ:,ddtJJ.'U<:iio, J'ieallllo desde jú ele fl''~ u meu requel'imcuLo 

. pam que a vota~.iio seja nominal. 
•O' Su. Goxç.\JXES FEIIIIllllL\ -As ementlus su~peudem a clis"" 

l:llSSÜO. 

O Sn. l)JmSJIJllN"l'E- V. Ex. csLi't cquivueado. 
O S1t. Go:->t_:.\J.VJ's Fmilumt.\- Pelo llcgimento tt disl.lussão 

ó suspensa. 
O Sn. l'IHJ':; FEHHJml..\- H.espuitenws o llegimeulo; essa 

i'nlln ue respeito nos enfraqucee lt't fórn. 
Vcem ii l\lesa e são lidas as seguintes 

· E:.\l.END.\S 

Ao § 1" do art. Jn ela pJ·oposit;iio n. 73, ele l!JOü: 

Parag1·apho unieo. E:\leeptuam-se os mandato~ . eleelil'os, 
entendendo-se poJ•ém, que aquellt!S que os ael.leJtat·cm ru
nuuciam as van.tagens da inuetividade: s! o mandato J't)r ele 
Presidente ou Vice-PrcsielcnLe ela RepubliCa, durante o qua
ll'iennio: si l'ôr· de Senador ou Deputado. Federal, dumnle as 
sessões legislativas; si J'ôr estaeloal ou municipal, durante o 
excrcicio eHcctivo. · 

Sala elas sessúes, :!5 ct'e dezembro de :1.01:2. ·-Pire~· Fcr-
1'Ci1'a. 

Artigo add i livo, ·que sertí o ar L. ,;Z•: 
St1bsLHua-se pelo seguinte: 
At·t. :2." O Junccionario civil ou militar que .iá exercer 

J'unet•i3es pulJlicas perclcl-as-ha acccitando qualquet· outro cm
J)regÓ, cai·go. ou commissiio remunerada. 

Sala das sossúes, 25 de dezembro de 1912. -Pires Fer,
tcira, 
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O Sr. Presidente- Creio que V. Ex. não está fazendo in
sin uac.ões ú l\lesa. 

A l\Iesa esLt\ cumpriiH.Io esLl'icLameute o l'cgimcnto. 

~ .Sr. Gonçalves Ferreira (pelu ordem)- Sz·. Pt·e~idenLc, 
· cu ~!Jsse, cm aparte, :que as ernendus deviam ii· tt Commissão. 
J~ azuda lza poucos dws deu-se um caso semclluinLe com uma 
emenda npresenLada ·pelo SI'. Tava.z·cs de Lyra. ' 

O Sr. Presi_dente- O arL. l·H do regimento diz: 
«Na scg:unda e na tercoim discu~siío de Lodos os pt·ojecLos, 

esgotada a !Jsta do oradores,· sCI'(t su;;twnsa a discussão, e su!J
meLtida~ ús z•especLiva;; · Comznissões, para, com u z.·gencia, .dar ' 
parecer tis emendas ·que Lenham sido apJ't!sen Ladas ». 

O ''Sz.·. Sonadot· Lyra não apresentou emeuda quando estava 
ezn diseussiío a redact;ão. Aprcsmltou ua occasifto da leitura 
da t•edac~.ão. 

O Sr. ·Tavares de Lyra (JH:lu ordem)-.St•, Presidcute, 
apeuas uma explica()ão. O Jwnmdo SeJlador por Pet·nurnlmco 
e~Uí equivocado. 

Tratava-se ·do projecto rcguiando a concessão ele licenc.a. 
Na occasiiío em CJue f'oi lida a redact;ão desse pro.iecto, apre
::;t:nLei uma emenda e pedi que ella fosse pu!Jiieada .iuntamcnte 
con1 a t:cclacção, paea, ua occasião em ,que esLu viesse a dis:-
cu:>siío) set· a emenda conhecida pelo Senado. 

O Sr. Presidente- g no caso actual, aiuda que não lJOÜ-
ycsse a disposit.)ão clat·a t! expt·~s::;a elo Regimento, que acabei 
de lct·, o voto nntez·iot· .do Senado, quando o illustre Senador 

. pelo Pi~uh~' requereu que voltasse á- Commissão, jtí resolveu 
a questao. _ -

Estão cm discussão as t!ll!Olldas apresentadas n rctlaccão 
final no proj ccLo de redac1;.ãó. 

, o Sr. Urbano Santos ( • )-llet;o a V.. Ex., St·. _Presidenf.e, 
o obsequio de mandar-me as enwndas c a redacção final do 
projecto. (O orador é altemlido.) 

Sl'. Presidente, o honl'Udo Sl)lJUdor ·pelo Piauhy, meu- ii
Justl'c amigo, apresenta esLas. ementlas ti t·edaet;ão do pro.iecLo 
sobre aecumulaçõcs remuneradas, uo .intuito, diz S. Ex., de ptit: 
a mesma rcdact,;.fto de aect)nlo com o vcncido. 

o SR . .Pums J.i'mumnu -E' a uúpia textual do projecto que 
levo o vaLo de Y. JJ:x. ·. . , · · 
. IQ' Sn. · UimANO &1NTOS -1\lus, examinando-se o. que foi 

Ye'ncido aqui, por occasião da v o tacão·, chega:-se ao ro~ultado 
de que o que ::;. Ex. quer .é oxacLameutu alterar o sentido c a 
sig_nifica~lão. çja votai)ÜO das duas Casas _do .Cougrcs::;o sobre 
esta proposiçao. 

·-· 
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O Sn. llmEs l<'EnnmnA ch.'t um aparte. 
O Sn. UnaANo S.IN'l'os- Eu accoiLo os apat•Lcs de V. Ex., 

porque sou civil e não militar. 
O Sn. Pmlls BEilHillfiA- Não comprellendo. 
O Sn. UHlHNo ~AN't'os -l~o,r que V. Ex. ainda !ta pouco 

reclamou a sua ·quallcladc elo m11Jtar pOL' causa dos mrms apat•lcs. 
O Sn. l)HIES li'mmEJHA- Não L'cclamei; ao contrar·io. 
O Sn. VIC'I'OIUNo MoNTEmo -E' o caso de se dizer·: ultima 

fól'nla !. . . · . 
O Sn. UnBANo S.IN'!'OS- O projecto substitutivo que o Se

nado mandou ú Gamara dos Deputados euvo!via duas i'déas 
capilaes: primeiro, que era uma lei iute1·pretaLiva da Consti
tuiiJãO c vedando, corno ella mandava, as a~.:cumular,õcs !'emu
ncraclas, ela data ela sua promulgação; segundo, quê cm certos 
cas.o;;, r.:omo em rela~'ão üquelles no goso ele mandatos cler.:tivos · 
a lei exigia o consentimento tacilo dessas pessoas para que à. 
uccumulação não pt·evale~Jesse. 

A Gamara elos Deputados, entretanto, rejeitou uma parle 
desta PL'oposição, exactamente aquella em que o Senado tor-: 
nava bem claro o seu pensamento, isto é, os dous pontos cm 
que o Senado dizia que a lei só tel'ia el'feilo após a sua pro.., 

-mulgação. _ 
O Senado approvou as deliberações da Gamam, ficando, 

poL·I.anto, o projecto alterado nos dous pontos cm que o Senado. 
tiulla assentado o seu modo de vêr. 

·0 Sn .. SrarsMuNoo GoNç:AI.vEs -A Commissão de RedacrJÜO 
foi quem alterou esses pontos. 

O Sn. PmllS J.C1mmm1A -E altera por comolcto. 
. O Sn. Unno~No S,\wros- A lei não entra em vig-or c não 
alting-e sómente aquelles a quem se refere da data ·da sua pro-. 
mulgação em dcante; atting-e a uma situação de facto crcnda tí. 
tí sombra da lei, CO!ll inl'racç.ão da Constituição, e não demanda 
mais de acquicscencia tacita desse individuo para que suas 
disposições se tomem definitivas. Elias são obrig-atorias. 

Ora,. si é· assim, como é. que podiam ficar. na pr9posicãci 
. termos que envolvem exactamente essa .acqUiescencw, essa 

acceilação? · 
Si a Commissão de Redacção conservasse, 'ipsis -verbi.s,' a 

redacção primitiva, teria infring-ido effeclivamente aquillo quQ 
a Gamara c Senado deliberaram com seu voto expresso. 

o Sn. Srars.MUNDO GoNOALVES- Traduzam perfeitamente 
conservando as expressões que traduziam o pensamento da 
Gamara. 

O Sn. URBANO SANTOS- Não senhor; não traduziam. 

(*) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
Vol, rx 2i 
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Pois si a volar;ão do Senado o ela Gamara a!Lcraram a pro
posi(.lfío no ponto cm que se exigia a ucquiescencia tacita dos 
Junccionarios pa1·a que ellu se tornasse exequivel... (Tro
cam-se 1n-nUo8 l!JJarlc8.) 

Sr·. Pr·csidenlc, cu esper·o que V. Ex. me garanta a palavra. 
10 Sa. PnBSlllBN'J'E -· ALLen (,Ião ! Quem cst{t com a paluvm 

é o Sr. Urbano Santos. 
O Sn. URBANo SAN'l'OS- ... eomo conservar aquelles ter

mos? 
Sr .. Pr·csidenlc, a lei começa a vigorar desde jà. 
9 Sn. SwrsMur.ino GoNOAI~VES -··E pr·ovoearú quir;à uma re-

.voluçuo. · 
O Sn. UnBANo · SAN'ros- Uma revolução por tão pouco? 

· O Sn . .SIGISliWNno GoNÇALVES- Por isto c por todos os 
absurdos que se tem voLn:do no Congresso, aggravando-sc dia 
a dia os· direitos de tcreeiros. 

O Sn. URBANO SANTos- A lei, St·. Pr·esiclenle, repito, en
trarú em vigor desde jú., sem a aequieseenl.lia daquelles que 

':!'orem por ella atLingidos, de uecut·do ,com as vota(.lues do Se
nado c Gamara. 

· O Sn. SIGISli1UNDo GoNOALVIlS- De perfeito accôrclo si 
fossem conservadas as palavras «·depois desta lei)), 

O Sn. PmBs · FrmnBmA- Acceilarem depois dessa data, 
dizia a lei. 

O Sn. UnBANo SAN'ros- Sr. Pr·esiclente, .porque l'izeram 
tanta· questão dessas palavras? 

O .Sn. Pums l!~mmrlrnA -10 Sr. '.ravares ele Lym cleclamu · 
que essas palavras não tinham imporLan~ia alguma. . 

O Sn. SÁ FnEmE-Ao contrario·. VaLou contra a suspensão. 
O Sn. URBANO SAN'ros- Veja V. Ex. como esse projecto 

está provocando barulho. · 
O Sn. PIRES J!'ERHilillA- Não ó proj c c to; é a sua redacção 

fil~al .. Votem uma lei franca; mas não queiram dize1: ·que ac
cCltar ·ó o mesmo 1que exercer. 

O Sn. UnBANo SAN'ros- O •honrado Senador pelo l)iauhy 
diz que a redacção não traduz a verdade .. dos factos; que . a 
supprcssão -das palavras « ela data dessa 101 », segundo a opl
nifi.o •elo autor da lei, não tem signi:l'icação alguma; entretanto, 
Sl'. Presidente, chamo a altcnção do Senado para esse j'aclo 
singularissimo, ó que o proJecto sahiu desta para a outra Ga
mara, segundo acaba de informar o honrado Senador pelo 
Piauhy, tendo apenas . contra o seu yoLo c, depois: que. voltou: 
com .a supressão das .palavras c clcp01s da data desta lc1 )), esta 
provocando tanto barulho. · 

O Sn. PIRES · FERREIIlA- Eu sempre :votei contra. . . - ,. 
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. O SR. pnsANC! SAN'I'o.s- E' o que eu quero esclarecer. o 
proJecto foJ reccbrdo a:qu1 com a clausula «da data desta lei» 
absolutamente sem opposiçiio ou com uma unica opposinão · Ó 
essa mesmo não tão vehemcnte como hoje; entretanto eÍimi
nada essa. cl~usula, a lei provoca tamanha tempestade'! 

Isso u sJgnal de ·Que essas palavras, ao .contrario do ·que 
diz o honl'ado· Senador, teem alta signi1'icação, que ·é exacta
ment~ essa LJ~!O agora aponta ~o Senado. (Trocam-se l!ll!f!'lrJs.) 

i::il'. Pl'CSidente, esse proJecto ·provoca tanta vmxao que 
é impossível a um orador, que o sustenta como eu tenho sus
Lr!ntado, emittil· com calma as. suas idéas. Vou sentar-ruc, 
acreditando ter esclarecid9 o meu modo de vêr a respeito. 
. O SR . .Pm~r:DI!:N'l'E -\Obsel'vo a V. Ex. que a hol'a do 
expediente .estú esgotada. 

o Srt. URBANO SANTOS- A Com missão :de Redacção deu a 
essse pl'ojecto a unica redac~ão .que elle podia ter. depois da 
eliminação da clausula «da data desta lei ». A eliminaõão dessa 
expressão tem dupla sign il'ica~~ão: em primeiro logat·, que a 
lei ·é uma lei interpretativa da ConstiLuioão, não vae atting·ü· 
simplesmente àquclles que incidirem depois· da data desta lei 
e .attinge uma situaoão de facto, creada mesmo antes da data 
da lei... · 

O SR. SA FREIRE- Nem era preciso a lei; bastava a obser-
vancia da disposição· constitucional. . 

O SR. URBANo SANTos-·- O primitivo projecto exigia acqui
escencia tacita dos funccionarios, a acquiescericia tacita dos 
attingidos pela lei, para sua el'fectividade. Agora a lei é obd
gatoria para todos, não demanda acquiescencia de ninguem, 
(Mui to bem; muito bem.) 

• O Sr. Tavares de Lyra ( • )-\Ü' Senado perdoarl'L .que abuse 
ela sua generosa attenção mais uma vez, para me occupar deste 
assumpto 'de accumulações remuneradas, embora o projecto 
regulando as accumulações ,remuneradas tenha vindo á ordem 
dos nossos trabalhos a requerimento do honrado representante 
elo Districto Federal, cujo nome peco licença para declinar, 
o Sr. Sl'L Freire, · 

O Srt. SÁ FREI HE- Não· apoiado. Este projecto nunca veiu 
a debate a meu requerimento (Trocam-se out1•os a21artes.) 

O Sn. TAviHES DE LYIH-l!'oi S. Ex., .Sr .. Presidente, quem 
esle anuo deu parecer sobre este projecto na Commissão de 
Legislaoão e Justiça, .indo dcp,ois tís mãos .do Sr. Francisco 
Glycerio. . . 
. Eu pedi vista para dar a minha. opinião a r!1s~e1Lo. O pro
jecto foi impresso para estudo no sc1o da Comm1ssao e durante 
o prazo que mediou entre a aprc~cntacão do parece,r do honraqo 
Senador ,por S. Paulo e a votar;ao do mesmo proJecto no sc10 

(•) Não .foi revisto pelo orador • 

.. 
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ela Commissão, cu escrevi o fJUO pensava ser então um valo 
:vencido sobr·o o assumpto. · 

~om. ou mtío gt'ado meu as considerações que fazia o o 
subsLtLuttvo que apresentava logr·aram obter a approvaeão da 
unanimidade ·da Commissão o o Senado, Lendo conhocfmonto 
do assurnpLo, deu-lhe o seu assentimento. 

Tornei-me assim o autor. desse substitutivo. 
-.. · Jt't Lenho diLo por· mais :do uma vez que o meu pensamento 

foi legislar pat·a p futuro.· Eu .resalvava lodos os casos pas
sados o, neste sentido, dei lls palavras a signii'ica~~ão .que real
mente deviam Lct:. Eu disse que a acceita()ão do cat•go ou Juncc1ão 
pnblica por Junccionarios -civis ou militares, aposentados, Í·e
formados, jubilados o em disponibilidade, importaria na perda 
das vantagens da inactividade. · · 

· No art. 2" ou disse que o Junccionario que acceitar cargo, 
i'unc~-ão ou emprego publico .perclert't aquelle que j li estava 
exercendo. · 
. ~ ' 

. ~o Sll. SwrsMUNDO GoNçAr.vEs- Estas palavras parece quo 
fteam. . 

O Sll. TAVAilllS DE L)~llA- V. Ex. me perdôe; desejo aperuls 
expôr o pen~ameuto para depois discutir as qmenclas elo honrado 
Senador pelo· Piauhy. . 

, Como se vc\ Sr. Presidente, elos termos que eu empregava, 
o intuito ·que cu tinha era legislar para os casos •que viessem a 
correr c não para aquelles que de Jacto estavam accumulaudo . 

. Posso cst~r em eno; mas este erro é o meu pensan~ento. 
O Sll. RAY::vruNoo DE l\IIRANDA- Está dentro· ela Constituicão. 
O Sn. 1'AVAnEs DE-LYnA -·-O Senado deu o seu ass-entimento 

ao meu substitutivo, que :foi remcttiêlo á Gamara elos Deputados 
e, por occasião -de sua discussão c votação, ficou bem claro 
qual era. o seu pensamento: rc.i citar as idéas constantes· do 
meu substitutivo, dando á. lei um -caracter interpretativo, para 
condemnar, desde .· logo, toda c qualquer. accumulação. Este 
foi o J)ensamcnto da Gamara, bem patenteado nas palavras elo. 
honrado fielator da Commissão ele Legislação e Justiça, o Sr. 
Carlos l\laximiliano, um dos mais brilhailtes talentos que tcem 
apparccido nesta legislatura. 

O Sn. A. AzEREDO -E' preciso auxiliar V. Ex. neste as
sumpto. V. Ex. declm·9u perante. a Cgm~issão cl~ F}f!UH()!tS 
que as palavras « clépots desta le1 » nao tmham SJgmfrca()aO. 
nenhuma. .., · 

O Sn. 'rAvARES DE LYRA- O Sr .. Carlos Maximiliano disse 
qual era o j)ensamento ela Commissão ele Legislação· c Justica 
da Gamara dos Srs. Deputados o o _honrado lcadc1: ela. maioria 
daquclla Casa do· Congresso, ao pccl1r que o sub~.Lll:U~IVO Jossc 
;votado por partes;"' quiz tornar bem clara a s~gnifJcacao do 
yo~. . . 

Eu não Linha inclui do as palavras «depois desta Im », no 
art. 2", mas no § 2". do art. :(•, por ohservacão ·ele algun~ col;
legas ele que o pensamento não estava bem claro, as mclm. 

' ... . >, ,. 
·•.· 
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A supprcssão dessas. puluvt·as foi por mim impugnuau, simples
me~ te porque, depoJs d~ vo_lo da Gamara, parecia que u accei
t:;tca~ .. ela _sua suppt·essao Jmpol'luvu cm dar ao substitutivo 
SJgUJ1 waçao de iCJUe et·u para t•cgulur lodos os c;usos. No ·debute 
tt·uvuclo uostu Cus.a l'ic;ou lJem claro qual em o pensamento do 
Seundo, do monca·u que não hu duvida nenhuma diante dcl 
voto 'ela Gamam. c diante elo voto do Senado sobi·c o que o 
Congres:So, pela sua maioria, quiz Jazer. ' · • 

J?ui vencido neste purt!c!Jlut·. Reg·ulut· todos os casos pro-(/ 
sentes, pa:>sados c futuros 101 o pensamento do Congresso. I· 

. 9 _Sn. S,í. lcnmrm- E é a verdadeira int9rpretução da Con-
st!LuJ[!ao. . , 

O Sn. TA VAHES og LYnA- Feita a v o lueão da emenda da 
Camaru, o Senado, por 19 votos contra 18, Í·e.ieitou a idéa do 
projecto, para acceitur a que havia prevalecido na votucão da 
Gamara. · . 

O nobre Senador pelo i\Iuranhão, no seu discurso, escla
receu bem o assumpto, declarando qual era a significação que · 
ia ter o vpto elo Sena:do e é cstubeleeer a prohibiç.ão absoluta 
elas accurnula~'ücs, sem resalva. 

Este foi o pensamento vencedor. Não sei si foi o m.uis 
acertado. 

Votei contl'a, mas não podemos, neste momento, :fazer a 
revisão dessa volaeão. · 

Resta agora Utlla questão de J'aclo. Tendo sido este o pen
samento de uma e de outra Casa do Congresso, pergunto: 
a reducc;ão 'deve ser de accurdo com o vencido ou com o pen-
samento que presidiu ao pl'imeiro substitutivo? . 

Si for approvadí:t a minha redacção, o que Lt·iumpha não 
ó o que a Gamara c o Senado quizeram (aJJOiados) ; o que 
triumphn é apenas. a prohibi!)ão das accumula~\ões ad (utu:rmn. 

Eu, que J'ui autot· do substitutivo, não tenho duvida em 
reconhecer rrue não J'oi este o pensamento vencedor. 

'l'emos ainda u questão regimental, de poder a Commissão. 
alterar a redacção feita, pura fazei-a de ucc:urdo com o vcn-
c;ido. · 

A Commissão de Redaccão podia e devia põr de accurdo 
a redacoão com o que foi vencedor na-Gamara dos Deputados 
c. no Senado? . 

O Regimento diz que póde. E realmente seria absurdo si 
a Commissão de Redacção, encarregada ·de dar expressão exacta, 
de traduzir fielmente o voto do Congresso, não pudesse alterar 
a :l'ót·ma do texto primitivo para harmonizai-o com o Senado. 

E' essa a ·sua funccão. 
Por consequencia, Sr. Pl'esidente, eu, que continuo a manter 

o meu ponto de vista nesta 'questão, me declaro vencido, porque 
o fui. · 

Estou convencido de que o que se fez não foi melhor, 
mas sou obrigado a votar contt•a as emendas do honrado Se
nador pelo Piauhy, porque estas emendas não fazem mais dQ 

' ' 
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que reproduzir aqui!Jo por que cu me havia batido e que a 
maioria do Congr·esso modil'icou. (jlhtito bern; rnuito bern.) 

O Sr. Pires Ferreira ( •)- Sr'. Presidente, o nobre relator 
do projecto, Sr. Tavares de Lyra, está illudiclo, assim como o 
Sr·. Senador Urbano Santos. 

Si a Gamara quizesse alterar os Lermos acce'itm·ern e e:r:cr
cercm, teria :!'cito da mesma maneü·a que retirou do paragrapho 
primeiro as palavi'Ils «depois desta lei». llor que não o fez? 
Si o pensamento da Gamara :l'oi acabar de uma vez com as 
accumulaçúes presentes c :l'uLums, por que razão o Senado 

. não acceita o paragrapho primeiro tal qual :l'oi redigido pela 
Camara ? Por que o vem alterar agora a Gommissão de ne
dacção? 

J:.í vê V. Ex. que a Gamara elos Deputados, supprimindo 
ns palavms · « depois eles ta lei» c deixando « acccitarem », 
veiu apenas provar~ ao Senado que a·quellas' palavras nada· si
gnificavam no § 1" 'do art. 1 • e no ar L 2• do substitutivo. 

Si clla cnteclessc que assim não era, teria lançado os termos 
« excrecndo » c .« acceitarern », mas não o :l'ez. POl'tlUe .quet'ia, 
como tambem a Gornmissão ele Finanças o o Senado, nas suas 
duas voLa~;.ücs. que as accumulaçúes fossem prohibidas ·depois 
da data da lei c não .com e:fi'cito rctro·activo. · 
. Espero a votar:ão, e não pense o Senado que a troca dos 
tel'mos acceilarcrn c c.7JC1'ccndo prejudica o nosso direito; vem 
apenas provar a pcrLurb:wão com que se tem de votar, essa lei; 
vem apenas provar, Sr. Presidente, que não houve meditação 
nem ealma. . 

A' ultima hom, uma Gommissão de Redaccão vem dizer a 
uma Gamara de ;iuT'islas, a uma Gamara. de homens ele leLLras 
que os vel'bos c~cceUarem e c:r.crccrern são synonimos ... 

Amanhã a imprensa pôde er·iticar-me pelo fn,cto de estar 
cu defendendo com este calot• o meu direito e o. direito ela
queiJes que são aLLingiclos por esta lei absurda, mas não me 
censura· pela cincada que se vae à ar, com o fim unico e ex
clusivo de se trucidar um dir·eito .itt reconhecido pelas leis do 
paiz. . · · 

Era o que tinha a dizer. (Mu·ito bem; muUo bem.) 
O Sr. Gonçalves Ferreira (')-Sr. Presidente, não pre

tendo discutir a ·questão, tanto mais quanto tenho plena cer·
teza ele ,que, quaesquer que sejam as- palavras ·que eu possa 
pronunciar neste momento, não será ele fórma. alg':lf!la alterado 
o modo de .sentir do Senado. Venho. porém, JUSLJficar o meu 
voto ·Contrario tí redacção que se discute. 
· · Em primeiro Jogar, devo informar ao Senado ele que um 
:dos membros da Commissão de Redaccão desta Casa ficou tão 
impressionado pela contestação levantada. pelo honrado Se
nador pelo Piauhy, que votou pelo r~querimçntg de S. Ex., 
para que a mesma redacção voltasse a Gomm1ssao. 

(*) Este discurso não foi revisto pel?. ·or~d_o~: 

'' 

' ' 
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O nobre Senador por Sergipe Sr. !Oliveira Valladão votou 
pe[o roquct:imenlo do honmdo Senador pelo lliauhy, como todo 
o Senado é testemunha, tu! foi u impressão que lhe causaram 
as palavms do representante do lliauhy. . 

"o Sn. Pums JTJmnEmA- Antes de apresentar cu o requeri
mento, S. JI;x., me havia diLo que votaria por elle. 

O S1~. GoNÇ/lJ~V~>s l?Emnan.A- Ainda tomos, Sr. Presidente, 
alguns cl.1as ele sessão, ele modo que nenhum prejuízo adviria 
pnl'a que a proposição voltasse ú Conunissão de Redacção. 

Quem nos clir{t, ou quem nos poderú asseverar que a sup:.. 
JH'r!ssão ela~ pu lavraR «depois desta lei.» não foi feita. po~ 
d e~uccessarws? 

O Srt. Un.BANo SAN·ros -l~clas c!ecla1·aoões explicitas. 
O Sll. GoNÇAr.vEs FmlRBUl.\- Não conheoo essas decln.

rnoües. 
Por estas razões, Sr. Presidente, votei pelo requerimento 

do honrado Senador pelo Piau,hy, porque não achei nenhum 
i1won.veniouLe que a recl::te(!ão voltasse ·;t Dommissão· para. que 
esta n. estuclnsso ·detidamente c vcril'icasse a maneira :por que 
cot•J.•et·a o debate nesta o na outra Casa ·do CongTesso. Assim 
Vl!J.·.iJieariamos, Sr. Presidente, segundo a opinião que fosse 
cmiLticla pela Commissão ·ele llcdnet'ão, s.i n suppressão das pa
lavJ•as «depois desta lei» tinha sido motivada por desneces
saria ou não. 

O Sn. HBncu.ro Luz- A prohibição -é ela Constituioão. E esta 
lei lJ n.penas de caracter interpretativo. 

O Sn. GoNçAr.ves l!'JmnmnA- Sr. Presidente, substitutivo 
enviado pelo Senado {t Gamara. elos. Deputados empregava o 
ter·mo no futuro, ao passo que a Commissão ele Redacç\ãO cm
prega no prcson.tc, dizendo « exercerem». .. 

O Sn. Fm.TPPB ScnMmT -.Modificando por completo o sen
tido. 

O Sn. GoNÇALVES FEnnBnú- E' isto, Sr. Presidente, que · 
precisa ser aclarado, isto 11, si as palavras supprimidas o foram 
por clesneccssarias, ou simplesmente porque assim entendeu a 
Commissão ele U.edacc.ão. 

• ]I;rum estn.s, Sr. PresiclcnLe, as palav.rns que dcse,iava pr~-
nuncin.r com o l'im uni-co de ,iustii'iear o meu voto contJ·arJO 
tí. recln.cção. (MnUo bem; m.uUo bem.) 

O Sr. Pires Ferreira (pela ordem)- Roqueiro a V. Ex. q1:e 
consu!Le ;í Ousa si consente que n. vota(!ão deste assumpto se,Jn. 
feita. numinalmonte. 

Consultado, o Seuaclo concede votaoão nominal. 

O Sr; Abdon Baptista (JJcla 01'rlmn)- Sr. Presidente, votei 
pela n.!Lerar;ão feita pela Camn.ra ao projecto remcLLido daqu~lla 
Casa. e devolvido com altera~'ões pelo Senado SÇJbre essa Im-: 
portantissima materia ele accumulacões de vencimentos; vote1 
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llfl convict,~o de que nssim . oonopr_:;ria para Ul~Ja. in terprctaçüo 
sa. o n~~mllzadora. do uma dJsposJt,~o ·da C~nsLituJção da Repu
bllc:;t. J. endo, poi·em, Jwntem, surgido duv1da sobre os termlls 
da redacção elo projecto, dizendo-se que modHicaniio tal tinha 
sido feita. . . • .- -

O Sn. Pm~SJUJ~NTE -· AltC!WãO, V. Ex. esttt discutindo. 
O Sn. AunoN .lhP'l'!S'l'A- Venho apenas jusLil'icar ·o meu 

voto. Nfto abusarei da Lolerancia da l\lesn; são apenas duas pa
lav.ras. poi'CJue preciso clel'init· minha posic,ão no momento c 
to1·nnr publico o motiYo elo meu voto. • 

. O Sn. PH!,SID!lN'l'll-- V. JDx. poclcr·íL .iusLiJ'ical-o .por es-
orJpto. · 

O SH .. :\BDON RIP'l'!S'!',\- Nã·o desobcclcccrci ás observações 
ele V. Ex. Hoje mesmo ou cm qualquer outra oceasião, arll'e
scntarei lllinha ,iustiJ'iea~'ão pot· csct·ipto ou verbalmente: 

O Sr. Presidente- ALtcu~'ão. •Vue-se fazer a chamada; Os 
senhores CJue approvarcm a redacc.ão fiual, tal qual foi formu
lada pfJia Com missão, dit·ão sim; os -senlwres ·que J'eJwovarem a 
l'edacl'ão, dirão não. 

O Sr. Feliciano Penna (pela. o1•dem)..:_ Sr. Presidente, creio 
que V. Ex., segundo nossas pra-Licas,. deve pôr em votação a 
J•cdacr;.ão final, salvas as emendas. 

O SR. PrtllSllmNTB- Approvada a rcdaccão, ·estão pre,iucli
eadas as emendas. Vac-so proceder tL chamada. 

Procedendo-se á chamada,, respondem sim os Srs .. Gab·riel 
Salgado, l\Iendcs ele Almeida, Urbano Santos, Perreir·a Chaves, 
'l'aYat•es ele Lyr·a, JDpitaciD. Pcssôa, \Valfredo Leal, Haymunclo 
de l\Ii!'an-da, J ... uiz Vianna, Nilo l?cçanha, Alcinclo Guanabara, 
Stl Freire, Au:;us4o de Yasconccllos, Bueno de llaiva, Bernardo 
Monteiro, .Felieiano Penna, AIJ't•edo JWis, Francisco Glycerio, 
Leopoldo de Bulhõcs, Generoso l\lar.ques, Canclido do Abreu, 

. Hcrcilio Luz c Victorino l\Ionteiro (23) e não os Srs. Indio do 
Brazil, .Pires Ferreira, Pedro Borges, Gonçalves Ferreira, .Si
gismundo Ga:nçalves, Araujo Góes, Gilhcrme Çampos, !Brnil 
:Abrantes, J'osé Murtinho, A. Azcrcdo, Abclon Baptista e Felippe 
Schmidt (12). · 

O Sr. Presidente- A redacção foi approvada pm' 23 votos 
contra 12. I?ic.am pre,iudicn:clas as emendas .. do Sr. llil·es Fer
reira. 

O Sr. Pires Ferreira (11ela 01'(lem)- Sr. Presidente re-
meLto :í l\lesa n minha declarn~'ão de voto por escripto. · 

O Sn. A. AZllRllDO- !\Ias a votação foi nominal. :;. 
o Sn. VIc·r·omNo-1\roNTEmo- Isto é chover no·' molhado. 
o SR. PmEs Fim R EIRA - Não faz mal; nessa deolaracão eu 

,exponho os motivos do meu voto. 
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Voem ú l\Jesa o süo lidas as seguintes 

DECLAHA(!ÜES 

Não sendo synonymos o::; vocabu los- exercer c acceilar
JH'Olcsto c voto. eontra a redacção final rio pro.iedo sobre ac
c um ui a!: Gcs r e rn un oradas. 

Sala elas scsscics, 25 ele dezembro do HH2. -· P·i1'es Ferrl:"im. 

Declaro que. votei. pela redacção do projecto .n. 73, .c]e 189G, 
por nw parecer.· mclub1tnvcl que, acertado ou não, o pensamento 
da Camar.·a, ao modificar.· a emenda do s·enaclo, e o deste, ao 
.acceilar essa modil'iear.,ão, l'oi preeisamentc applicar.· a lei aos 
casos actuaes de todas as hypothese;; nel!a figur·adas. A Com
missão ele 11eclaccão nada mais fez; é certo que nem sempre 
com muita felicidade', do que pôr o projeeto de accôrclo ''om 
esse pensamento. 

Sala elas sessões, 25 a e tlcr.cmbro ele I912. - Epitacio Pes~ 
soa. 

. O Sr. A.bdon Baptista ( ·) (pm·a uma c.r.plica.r;l1o pessoal) 
-V. Ex. me concedeu agora a palavra, Sr. Pr.·esiclentc, pal'a 
dar as razões do meu voto, que pôde parecer conkadidor.·io 
com a aLtitude que tive, quando se pr.·ocecleu a votação do pro~ 
jccto. · 

Naciuel!a occasião votei pelo projecto convencido ele que 
procedia de accôrdo com as disposições constitucionaes, em obe
cliencia aos elevados intuitos republicanos. Hoje votei contra 
a redacç·ão apresentada pela Cornrnissão poeque e·ntenclo que 
o texto appr.·ovado ·não estú de accõedo com a reclac~üo e não 
attribuo :t Commissüo de Rcclac~'ão pocle!'es para modificar ou 
nltel'ar em qualquer sentido a:quillo que :roi. sanccionado pelos 
votos ela Gamara e elo Senado. . 

Quero c1·êr que o pensamento não foi este, estou mesmo 
convencido disto; mas nós não votamos, intenções, votam·os 
textos dos projectos. . 

Estou pet·suacliclo ele que na Gamara se tenha ·dado uma 
inaclivertencia em J'elacüo a esse ponto elo pro.iecto, mas aqui 

· nós não podemos supprir taes faltas, na reclaccão final, apro-
veitem ellas a quem aproveitarem. . · 

. A resolução que acaba ele ser tomada pelo Senado, é grave, 
fere direitos (l;d•quiriclos, ataca interesses e, provavelmente, 
aquelles que se julguem pre.iudicaclos, recorrerão a outro .. Podcr, 
que nfío o nosso, 11ar.·a a sustcntacão desses direitos. 

Jlor e;;Las ruzcies votei contra a redaQção final. 

( ·) Este discurso nüo foi re-visto pelo orador. . 
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V:olaçiio cm 3" discussão lfla proposição da Gamara dos 
~)cputaclos, n. tG7, de Hl:l.2, 'l·egulando as condir.,õcs ele pagamento 
as pcs.s9as estranhas ao quadro dos 1:uncc~onarios publicos, civis 
ou mi11LUJ.·cs, c dando oulms prov1dencms. 

Approvada, vae ú Commissão de .Uedaccão. 

Votação ·cm 3" discussão · da pJ•oposicão da Camat;a dos 
Deputados, n. 2I3, de 10•12, •determinando que os i'unccionarios 
:l'eclcraes que residirem cm propJ:ios nacionacs ou crn predios 
alugados pelo Governo Jiquem su.ieHos ao pagamen lo ele uma 
taxa. . 

Approvada, vac ser submcttida a sanccão. 

E' annuncia·da a ''oLaçtio ela· proposição n. I 7G, ele 1 !H2. 

O Sr. Feliciano Penna (7Jela m·rlem.)- Sr. Prcsiclcnte, pedi 
a palavra pam rc:quercr a V. Ex. que consu!Lc o Senado si 
consente na inversão ela ordem do dia, •do maneh'a ·que os or
çamentos Lenham prcfcrcncia. 

O Sr. Presidente- V ao se proceder i'L vota(;.ão que já foi · 
annunciada. P1·occdida a esta votação, eu sujeitarei o J'eque
ri meu to do V. Ex;. ú deliberação do Senado. 

Votação cm 3" discussão da proposição da Cam.ara elos 
Deputados, n. 1.70, ele 1912, autorizaudo o Presidente ela Repu
hliea a alJrir pelo Minislerio ela Viar1fio o credito· supplcmcntar 
de :127 :GGO$, ú verba 2" do art. 3:3 ela lei orçamentaria vigente. 

Approvada, vae ser submcttida ú sanc(;.ão. 
Consultado, o Senado .concede u inversão solicitada. 

ORÇAM.EN'J'O DA MARINHA PARA 1.013 

3• discussão da proposição da Gamara dos Dcputa<!os, 
n. 110, •de 19·12, rixando a dcspcza do Ministcl'io da l\fal'inha 
para o exerci cio de 1 OJ3. 

Voem i'L Mesa, são lidas, apoiadas c postas conjuntamente 
cm discussão ·com a proposição diversas Clmcndas. 

O Sr. Presidente- O docrel.o a que se l•ofcrc ;à' emenda 
aprcsr!nl.ada pelo honrado Senador. IJ aqüollc que di.§lJJCnsa te~
porm·iamentc o tempo de embarque para promo!:·al)·'. do~ ofl!
ciaes ·do corpo da A1·mada e elasses anncxas aos postos Jmme
dialamente superiores até ,que o Congresso resolva sobre o 
assumpto. 

·A, emenda de S. !Ex. deroga uma lei. 
A l\Iesa não a póde acceitar. 
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O Sr. A. Azeredo (1lela 01'dem)- Sr·. Pr·csidentc de ac
cOrclo com o l~ogim.on~o o coJp a urgcncia dos traba!lJÓs parla
moutm:c)S, a ·Comm1~sao ele l! maJJCJUS Yao, po.t· meu HlLermeclio 
dar sua opinião a respeito das emendas apresentadas tL consi.: 
dora~,;ão elo Senado. . 

O hoJJJ.'tHio Senaclot· pelo ]<;~Lado do Amawnas apresentou 
duas emendas, uma mandando clestaeat· ela verba para guarda
marinhas maclduislas a quantia nocessaria para pagamento elo 
uma cliaria de 4~ a t.Jacla um cios sub-mehinislas extranumo
ral'ios. · 

E' claro que a Commissão elo Finanç•as não pódo clat· assen
timento a esta emenda, porqLnwto a vot·ba closLinacla ao ]Jaga
mento dos guarclas-rntu·inhas macllinisLas 1é. clotcrminacla taxa
tivamente no orçamento. · 

Não se púclc, portanto, deslaent· della somma in·detel'·
minacla ,que se não conhece, para el'l'ccLuar o pagamento ele lt$ 
cliarios elos sub-machinistas. · 

Nestas conclic:ões a Commissão elo J!'inanças aconselha a re
. j oição. 

A ouLJ•a emenda, elo mesmo illustrc Senador, a Commissiio 
não tem cluYicla em aCJceiLar, visto como· uma outra emenda 
semelhante se encontm no or~•amento ela Guerra. 

A emenda é a seguinte: « J!'ica o Governo autorir.aclo a 
rcaliY-ar con traetos por tempo nunca menos ele t.Jineo. annos, 
quando versarem sobre consLrucc;ões, armamentos c illuminac:ão · 
de estabelecimentos militat·es ». · 

Assim, Sl'. Presidente, a ·Commissão ele Finmwas acccita 
'esta emenda, eliminando apenas a· palavra « consLruccões », 
porque é uma cousa indeterminada. 

Outra emenda enviada á !\lesa, .c;reio fJUe o illustre Pre
sidente entendeu dever recusal-·a: a emenda elo St·. Fel'l'eiJ•a 
mandando t.Jonlinunt· em vigot·, durante o t.JOI'renl.e exereieio, 
o cleereto n ... 

O SR. l)lmSTDEN'I'Il- Esta emenda não foi acccita pela 1\fcsu .. 
O Sn. A. Azmmno- E quando tivesse sido acceitu pela 

:Mesa, a Commissiio de li'inanc.,as, a quem .i:'L Jura apl'l.:senlacla, 
a recusaria. Ha ainda-outm~ emendas, mas são ela Commissiio. 
ele Finaneas c, portanto, soiH'C ellas nada tenho a diwr c en
tendo quê V. Ex., Sr . .PJ•esiclente, pôde submeLtel-as :i consi
dcra~•iio do Senado. 

São ·successivamcnte approvadas as seguintes 

Ell:mNDAS 

Ao art. ·1 •, n. !, -Corpo da :\J•mada e classes annexas: 
Augmentacla de 17 :'!,00$. paJ•a t.JompleLaJ' a impm'lancia 

nccessal'ia no pagamento elos yeneimentos ela turma ele !:!"" te
nentes, ele JOL~L 

Accresccntc-se onde convier: 
Fica o Governo autorizado a abrir o credito de SOO :000$, 

ouro, para ·acquisição elo munições e equipamento dos navios 
cm construcção na Europa. · • 

• 

:..:. 
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Ao nrt. 1"-Eventuaes: 
Destacada a quantia de 4 :000$ para gratificação ao se

cretario 1•edactor da Revista Mar'itlma. 
A' emenda da Commissão no art. i", n. -1, jtí approvnda 

cm 2" discussão : · · . 
Em vez de «antiguidade .de tempo» diga-se: « antigui

clacle de 1G de abrir de 1894 ». 
Accrcscente-se onde convier: 

' Fica o Poder Executivo autorizado a reformar o regula
mento cl0 Almit·anlado, ·que baixou com o decreto n. !) .1G!l, 
de 30 ele novcmb1·o de J9H, podendo: 

a) crear duas inspecloria's, uma de Snude. Naval, outra de 
Instt·ucção Naval; . 

li) supprimir a Superinlendencia do l\Iatet·ial, substituindo
a por duas inspectorias,· a de Engenhal'ia Naval, com os en
cargos ·de arscnaes,. armamento e eí1genhal'ia em get·al, c a 
de Fazenda e J."iscaliza,;ão, tl qual incumbirá o ser·vü~o de escl'i
pturação de J."azenda, ,fornecimentos, depositas, etc:: 

c) passar para a alçada do Estado Maior a ,iustica mililm•, 
Batalhão Naval e Corpo de Marinheiros, e crüar neste depat·ta
menl.o mais duas secções, uma encal:rcgnda do Tiro Naval, sua 
regulamentação, estudo e direcção, e outra incumbida do ser-
vico de radiographia. . 
. O Almirantado, cu,ins funcçúes serão consultivas, inclu

. sive nas questões de technica militar naval, e de estudo ·de· 
11apeis referentes a promoções, .reformas, etc., será constituído 
pelo chefe do Estado .i\Iaior (pr;esidente), superintendüntes, in
speetores e· directores da Contabilidade e Secretaria da l\Ia
rinlia, ser·vindo este ultimo de secretario. 

Todas as su pcl'in tendencias, inspectorias e Estado Maior 
voderão entemler-sc, entre si, sobre ob.i ecto de serviço, e dire
ctamente com o ministro. 

01idc conviei': 
Art. Pica o Go.verno autorizado a contracLar a con-

strucçúo de. um dique fluctuante para o rio Paraguay até. ú. 
imporLancia de L 000:000$. . 

Art. O Governo fica autorizado a realizar as operações 
necessarias para transferir· as ofl'icinas do Arsenal ele i\Jarinha 
para n ilha de 1\focangué Pequeno, P.odcnclo effectuar .a per
muta com o Lloyd Brazileiro daquella ilha com as respectivas 
ol'J'icinas e diques por uma (u·ca corresponçlente na :ilha das 
Cobras com as officinas e os dous diques menores alliexistcntes, 
apurado o valor dos ob,iectos a permutar mediante>prévia ava
liac.;fio· e ainda adquirir por troca, compra ou desap·ropriação 
a parLe da I,Iha da ·Conc.eicão d~ propriedade qo Llo~·d Brazi
lciro para mstallar alh depos1to de .comhustlVel e sobresa-

' . 
• 
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lcntüs, c n j)at·lc oJ•cstanle ela Tllla ele l\lol'angud Grande, trans- · 
l'fwindo pam l;'i a Escola ele Aprendizes l\laclinhciros c outros 
cslabelecimcnlos navaes.- Feliciano Pcnna.- Urbano Santos. 
-P. Glucerio.-JJtteiiO de Paiva.-1'avm'eli tle Dyra.-A._ 
A::ci'Ctlo.- Yictoi'Úto Jloutciro. 

Onde convier: 
Fica o Govcl'llo autorizado a realizar contractos pot• tempo 

nunca mn.i np .rlrL r\ i.nr.n ... annns, .... c;:uando .... VJl\'.S;l!'en.L.!;!PlH:e ___ arma-
_mentos c illuminac;ão de cslabclecimcnlos t'f!iliLat·cs. · · · ···- ·--······· ·· · · · ·--

Sala elas sessões, 25 de dezembro de 1 !H2. - Gabriel Sal• 
oado. - _ 

São rcj citadas as seguintes 

EMENDAS 

Onde convier: 
«Da vct·ba par·a guardas-marinha machinistas destaque

se a quantia ncccssal'ia para pagamento ele uma diaria de -1$ 
a cada um dos sub-machinislas · extranumcrarios. ~ 

Sala das sessões, 2-í de dezembro de I !J 12.- Gabriel Sal-o ado. - ·· .. -

-
' . j' 

A' proposição que J'ixa as despczas do -~Iinistcrio ela 1\Ia
J•in h a para o exercício de 1 !J13. 

Accrcsccntc-sc onde convier : 
Continúa cm vigor durante o corrente exerCJClO o decreto 

n. O.ltH>, ele 20 de março ele 1!J12. -Pires Fe1•rc-im. 
· Approvada, vac a proposição ti Commissão de Rc'daccão •· 

.. ' 

ORÇAl>IENTO DA AGRICULTURA PARA -1!)13 

2" discussão ela .proposil.)ão \:ln ·Camar.·n dos IDcpulndos 
n. J!)5, de 1012, fixando a dcspcza elo 1\linistcrio da Agricul
tura, Industria c Commcrcio pai.·a o exercício de 1!H3. 

Vem :í i\Iesa, são lidas. apoiadas c postas. con.itÍnctamcntc· 
cm discussão com a proposicão diversas emendas. 

O Sr. Bueno de Paiva (J)(Jla 01Ylcm)- Sr. Presidente, do 
accôrdo :com o dispositivo ainda ha pouco invocado pe]o hon
rado J•clator do orçamento da Marinha c dado ,que não ha.i::t 
oradores inscriptoa, requeiro a V. Ex. que consulte á Casa si 
concede urgcncin para que a Commissão de Finanças, peh> mou 

• 
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ol'gfio, possa emiLLir opin iii o sobre as emendas çue acabam de 
ser apresentadas. 

'ConsulLado, o Senado approva o rcquel'imenLo. 

O Sr. Bueno de Paiva (*)-.Sr. Pr·esidenLe, frntes de dar 
a minha opinião sobre ao emendas tj·ue aeabam de ser apre
snnLadas ao Ol'IJtlnleHLo. ela Agrieu!Lur·a, Lenho necessidade de 
fazer notar alguns enganos que constam do impresso disLri
lmido. EnLr·e estes h a um de grande imporLaneia, que não sei 
a que aLLribuir, si a descuido meu, si a crr·o de redacção. 

Hel'iro-rne ao .que manda SUJJp!'imir a eonsig.nação para 
acquisir:üo, concertos, eLe., 'constantes ela verba 1.2", il):ir.:~r~Loria 
ele 1\leteorologia e AsLI'Onomia. J~ssa verba, que é de iOO :000$, · 
nüo l'oi supprimida pela Commissão. . 

J];m rehl('iio :is emendas direi que o maior· numero das 
apr·esenLaclas agora dizem respeito a auxilios a in.,LiLuir;.úr~s de 
ensino agronomico, institutos commereiaes, eLe., que j;.'L · Linllarn 
3Ubvenc.fio do :l~sLado, pelo ar:L. 87 elo Ol'~JarnenLo em vigot·. . 

A pl'irneira emenda que se rcl'er·e a esLc ponto é l'irmada 
pelo Sr. Pedro Borges, o manda c;uc continue cm vigor· <) 

ar i. 87 da lei do orçamcnlo vigente. 
O art. 87 é o seguinte: 
«Fica o Governo autorizado a subvencionar com as quan

tias mencionada;;; os seguintes estabelecimentos ele ensino prcJ
i'issional: Lyceu ele ArLes e Of.ficios, ele.» 

São em grande ,numero. 
· Na Commissão de Finanoas tratou-se desse assu rnpl<.l e 

foi idéa vcn·ecclora supprimir· todas essa3 subvenções. V. g;,:., 
,que nos deu a honra de, algumas vezes, a3slstir nossos tra
balhos, ter{t verificado Que J'oi esse o voLo ela maioria ela Com
missüo com um. unicó voto discrepante-o do rolator-·-cn
LretanLo é vencido o, de aceôrdo com a maioria, não posso dar 
parecer sinão mantendo o C]uc·a Commissão resolveu. 
· . Em todo o -caso o Senado sabe do que ao trata c votartt da 
mclhot· manei r.·a ,que lhe parecer. "' 

~l'odas as demais emendas tmLam elo mesmo assumpi.<J, 
com cxcepcüo de trcs, CJue vou citar. A primeira é do honJ·tHh 
Senador pelo Jlio de Janeiro çue pede se mantenha a verba 
destinada ú Estação ti\l'ctcorologica da eiclaclc de Campo~. cjue, 
segundo S. J~x. inl'ol'ma, esllt em eonsLt·ue~,ii.o. Ji:ssa verba foi 
proposta ~)cio Governo; a Gamara dos Deputados supprimiu-a; 
a ,Qommissão elo Senado manteve o voto da Gamara, OIHreLaul.o, 
pelas JlOnderaçõcs que acaba de fa:r.cr o illusLre Senador pelo 
Jlfo de Janeiro, parece que é ele justioa manter essa verba pot• 
se· tratar de scrvit~o Ht iniciado. 

O Sn .. VJC'J'OnTNO 1\ION'rEmo- Ern um lmporLanLe muriici[1io 
.agricola elo Estado. : · 

( •) Este discurso não foi revisto pelo oradol' • 

~ 
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O SR. BuEN-o uB PAIVA- As outras duas emendas silo da 
maioria ela Cornrnissão e solH·e ellas nada tenho a dizer. 

E' annunciudu a votaoão da soguintG 

EMENDA 

t..ontintLU em vir:;'O!' o ar L. tl7 da lei do orçamento vigente. 
Sala das sessues, 25 elo dezembro de I !H2.- Pe:dro Boraes. 

O Sr .. Pedro Borges-·- Poço a palavra para encaminhar a 
votaoão. 

O Sr. Presidente -.1\Jntos de ela!' a palavra a V. Ex., devo 
infO!'!lla!' ao Senado ,q uo o l'Oiator ela Uonunissão deu parocet· 
contrario a essa emenda. 

O Sr. Pedro Borges (Jlela Ol'(lem)- Sr. P!·esidcnte, antes 
de encaminhar a votação devo di:r,c1· ao Senado quu, pessoal
mente; o relator em l'avomvel :.'i emenda; seus companlteit·os 
de Comruissão ú que emm eonL1·a!'ios a clla. . 

Devo csrJiat·ece!' o espirita elo Senado sobre essa emenda. 
iE·lla oonsigna favores a esLabclccüuontos tcclmicos e prol'is
sionacs elo S.· .Paulo, Ccart't, Pernambuco, Hio Gmnde do Sul, 
l\lararillão o muitos outros. 

'J~odas, es.ms verbas juntas e clisLribuiclas pelos diversos 
Estados, conforme a impo1·Lancia dos esLabeleciiuenLos, atLin
gem a pouco mais .ele :W:O contos ele réis. Por isso julgo que o 
Senado, adoptando esta emenda, i'arú obra mcritoria· e con
corrcri"t pm:a favorecer estabelecimentos ela maior importancia 
e ele resultatlos inconLcstaveis. 

Er:a o .que Unha a "dizer. 
' O Sr. Presidente -ALLenção! Vae se "procNler :i Yolação. 

Hej citada a emenda. 

O Sr. Pedro Borges (1Jeltt ordem)-· Requer verificação ela 
votação. 

Procedida a vcril'i·caoão, ú coni'i!'llJUcla a ·rejeioão da 
emenda. 

E' :l!nnunciacla a votação da scguinto, 

EMENDA 

A' proposi~,;.ao ela Gamara elos Deputados (areamento ela 
Agricu!Lura) n. :L!J5, ele 1!JI2. 

Inclua-se no n .· 2 ela verba 15"- Auxilias aos Estados: 
. . .. para a succursal elo Instituto Commcrciai cm 1\Iaeció 

e. sua l'Cspcctiva llev·ista Comm.creial das Alaaüas, 10:000$000. 
Sala elas sessões, 25 ele dczcmb!'O de 1!J12. -Ra'Umundo de 

Miranda. - P. Borucs. - Ol-ive'ira Valladüo. -José Murtinho. 
· -l>ircs Fel'_l'cira. 
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O Sr. Raymundo de Miranda (pela o1•dem)~EsLn eüiõnda 

é ins ignifica~'ão, não vae sobrceal'l'egar o areamento. 
O insLiLuLo, a que ella se refere, mantém uma cseola fr.e. 

c;·ucntada por mais de 100 alumno.:; e publica uma revista im· 
poJ'Lan Lissima,. como não h a ouLr·a igual. E' um instituto que 
não recebe recompensa. alguma pelos bons servic.os que presta. 
São· apenas 10 •contos que se pede pat·a um estabelecimento 
pr·ofissional ,que presta relevante.:; servir,os o não é isto que 
vao sobrecarregar um orçamento. ·E• un1 pequeno auxilio que 
se .pede ·em 1'avor do ensino nacional. 

Rejeitada a emepda. 
E' annunciada a votacão da seguinte 

ll:!IIENDA 

Ao areamento da Agricultura: 
l\Iantenha-se, como na proposta no Governo, a verba des

tinada ú Esta~'ão l\Ieteorologiea da cidade de Campos, J~staclo 
do Hio de Janeiro, junto ela estacão experimental de canna ele 
assucar. 

Sala das .:;essões, 25 de dezembro de 1!H2.- Nilo Peçanha. 

O Sr. Presidente- A mesa não sabe qual foi o !)arecer da 
Commissão sobre essa emenda. . 

. ' 
O Sr .. Bueno de Paiva -A tCommissão l~t·opõc que se.ia ac

cciLa em :l'úr·ma ele autorização. Desde c;ue se.ía dentro da 
· verba, cm l'ór·ma do autorização, •não ha inconveniente cm que 

seja approvada. · 
.. si assim não ;J'ôr, porém, a Commissão não póde dar pa. 

recer l'avoravel. , 

O Sr. Presidente- A .emenda não tem fórma determinada. 
Não determina nem autoriza. • 

Appr·ovada .. 
São approvadas as seguintes 

EMENDAS 

A' verba 12•: 
Diga-se: cinco assistentes de 2• r:lassn, clevàndo a verba 

de 28:000$ a 36:000$. Reduza-se de 7:200$ a consignac;.u.o 
<.: Acquisição, concertos c inslallaoão ele instrumentos». - Jt'. 
Glucerio.- k:;creclo.·>-1 Fmncisco Sá.-· :Z'avar.es de .l.iY1'a.
L. de Bulhões. 

Accresccntc-sc onde convier: · 
Fica o Governo autorizado a abrir o credito especial do . 

510:500$ para pagamento ao !Estado de Minas Geraes pelo quo 
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despendeu, cw vil· tudo do lei federal, ~.:um a· iltL!•odue,JfíO de 
au i tilltl'S l'l' 1 H'Od udorcs a lú 1 D 11 e u u e o r t·en Lu exereie i o, cou
l'ol'JJiu a~ coutas .iú IH'OC.cssucla;; uu MinisLcriu da AgTieullul'll. 

Sala das ~essües.- P. Glyt:erio. -/J/It."/10 du Paiva.-· Ur
IJI.IIIO Sau/u.~.- 'J'fll'lll't!s ti•~ L tira.'- tl. ;,l;ercdu .. - Victurino 
;u•outeiAI. -L. du JJalltües. 

,\o pru.it•du que l'ixa a d~c·~r,eza do l\liuislel'io da Ag-dcul
tum! ludusLt·in c Cumlnct·vio: 

Na vcrlJu ensino agrunumieu: 
Ct·e;wuu duus eampo;,; du duinunsLr<H;fíu 110 Esluuu du Goyaz, 

a ~aber: wu 110 muuiei}lio da Capital e111 Lul'l'eno eediclo pulo 
Juuuieipio ou ]~sludo 1: uull·n Ho· mun ieipio du Catalão ;, JJ!ltl'
gem do J'arunl1ylm e proximo ü g,;Lradu du }'el'l'o de Go~·az, cm 
logm· ,que o Gon•t·no julgat· mais eonvonienlc, 

Na mesma verba : 
Creaudo na zona pasluril goyana de oeste (Miuuü·os, Jlio 

Yercle, Jatu/1~' e Hio Bonito), oudu JJal'ecet· Jllais eonveniente, 
lima· escola permallt'ltll! dQ lacLieinios em ten·euo lludido gra
tuiLamctiLc pelo Eslaelo. -lJra::. A.úrautus. -·-L. de JJulltül.!b'.
:1. :l::.~:1·cdo.- Job'd Nurtiu.fw.- Lu i::. Viauna. 

E' rdeilacla a scg·uiatc 

Hi\JENDA 

,\o pt·o.ir•eto CJLW :fixa a dc3peza du illinistorio da A;;'ri<ml
tura, Iudustria o Commercio: 

Na vel'lJU « ScJ.'\'Í(;O de Prutee(!fío aos Judias o Loe.ulilmnilo 
de 'l'ralJalhullol'OS Nauionaes »: . • 

•Iuelua.:.se IJO ·contos papa :fundar nuw eolunia ug·J:i~Jola 
paslo1·H ú ma1.·gcm do "\ raguaya (1!:. ele Gorar.), cm terreno 
que füt· vcdido pelo Ji:stado com maLtas u camvos inllisp<msu
.veis ao eslabelcdmento. 

Parag!'apho. A par Li ll1a e d islrilm i1"fío elos lotes pelas co
lo ui as ser{t regulada pela lei vigente.- JJra; Aúrantcb'.- L: 
'c(c Bulhijcs.-· -A .. tlzcredo.-.losé Mul'tinho.-Lui; Vimma. 

E' mutmwi::Lia a vota(!fío da seguinte 

1>1IENDA 

Ao § lD elo arL. 1•: 
Da Ycrha ti.7Hi :011$, dcstiuada ao unsiuo ng-ronornico. 

(Joslaquc-sc a c,·uanLia ncccssaria para a install(wiio de um 
aprcnd.izado agrícola no Estado do l>aran{t, • 

Sala das sessões, 25 do dezembro elo 1012.- Candido de 
au1·cu.- Genc1·oso Mw·(Jucs. · · 

Vol. rx 25 
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O Sr .. Buen:o de Paiva-Sr. PJ•esidenle, !la pouco, quando 
tive oppoi'Lunidade do lh;eirarnonlo dat· a minha opinião a 
J•l'nJWSilo das emenda~ apt·esenlarlas a este orr.lamento, do
ulaL·ei a V. ,I<~x. e ao Senado que, re.icitadn uma desLns cnJc·n
clus, todas as outras deviam l:nr a mesma sol'!.e, pot'fJUO locla.s 
se rel'el'em ao mesmo ussumpt.o. 

A emenda do nobre Senador pelo Panw:'t mio a!Lem a 
verba, apenas manda deslacnt• ela verba nspecial a quanLiu. ne
eessaria para crear.lãO de um aprendizado no Estado do l'nrarn't, 
nllegando S. Ex. que alli não existe nenhum. 

Acho de jus-Licla a medida proposta por SS. EEx. ma.~ niío 
posso determinar" que desta verba ;;e destaque urna quantia 
taxaLiva para m·caoão elos estabelecimentos que desc,iam, pol'·· 
que e lia esl:'i destinada a fins especiaes. 

Entretanto, si as emendas de SS. EEx. forem transfor
madas em autorizar;ão, nüo terei duvida, eu parLkular·menle, 
em dar-lhe o meu voto. Convém, cnt.l'cLan.Lo, relembrar, e o 
faço no cumprimento de um dovet'. que nu oConnni:;sii.o foi l'e
solvido não se allerar-dc modo nenhum o que havia sido esla
bclccldo •no seu .seio. 

O Sr. CancJrido de Abreu (J)(:la orde1n)- Se. PresidP-nLc, 
não teria duvida em dar a fôrma de auLorizar;ão :í emenda cruc 
apresentei eomo o meu :illustre eompanheiTO rJe bancada, o 
Sr. Generoso Manques; mas, depois do que occoJ.Teu cm J·e
luc.rw ú que dizia respeito ao Estado de Goyaz, penso CJ!UC 11ão 
tem razão o nobre relator, tanto mais quanto, e.:;sas emendas 
são inteiramente idenLicas. · 

· Por conseguinte, a bancada do .Para.n:í, uma vez que .i'l'L 
foi benel'iciado o Estado de Goyaz, espera do Senado o seu 
assentimento ú emenda que teve a honra de apresentar. 

O Sr. Urbano Santos ( • )-Sr·. Presidente, venho chamar 
a aLLenr:;.ão elo Senado pura sua deliberação a respeito desse 
assumpto e chamo especialmente a allencão do relator da 
Commissão. • 

. Creio que a verba destinada a aprendizagem agrícolas. 
proposta pelo Governo, é necessaria para o custeio dos já 
existentes. · 

O SR . .CANDIDO DE ABREU- O proprio Maranhão creou mais 
um. · 

O Sn. URBANo SANTos- Observo a V. Ex. Que esse foi 
·.:;upprimido de accôrdo com o meu votá. 

0 SR. MENDES DE AT.MEIDA- A proposta de creação veiu 
da Gamara. · 

. O Sn. URBANO SANTOS -A verba d:'lstinada a aprendizagem 
agrwolas tem por fim attender ao serviço dos aprendizes ,iá 
crcados; si se vae retirar rJ essa verba o necessario para creal' 

(*) Este discurso não foi revisto pelo orador. 



SESS,i.O EM 25 DE DEZEMBRO Dll J 012 3S7 

mais um, ostamoR fa~endo obt·a inul,il, inoffieicnto e anareh it'a, 
pOl'fJIIO o Gnvot·no niío prldo dar execu.;iío a is.,o que mandamos 
l'ar.or. 

O 8111.. A. A~tmtmo- A menos <~"fi! r) ~o :w:,;mente a verba. 
() 811. IJiiiMNII SAN'I'UH -Si ns liO:li':tdos Sl)l!adores tives

RI)/11 p1·opo:sl.o UIJI:t verba I'Sfleeinl fHtl'a a L~t·t~ar;iío do aprr)ncli
:r.ado, soJ•ia outra Ci'LiüRI.:io: mas PI'OPÚI', r~urno pt•opoz. S. :mx. fl 
eorno .i:í. lmvia pl'Clposl.o e llonmdo Sr•nadol' pot• Ooyaz, ,:, .con-
1\0I'I'er pat•n uma obt•a de nnru·eliin. O Govct'IIO niío poderá 
eurnp1·ir· a ]r) i pol.'fJLtn essa voi·ha Re do.> I i na n :l'irn espeeial. 

Portanto elmrno a atl.cnr;.iio do Senar.lo poi'IJLie, fieando o 
pl'o.ieeto assim emendado enmn esLú, o Senado lnr{t vol.ado uma 

· ohra anarclliea e nfio uma lei orr;amnnl.al'ia. 

O Sr. Raymundo do Miranda (pcln ordem)-Si.'. Pl·csi
d enl.e, para rngu la!' o rnm1 v o to ·p 1.·ec i so sol' csel ar r~ e ido solJro 
um . .po·n.Lo- si a dcslocar;ão de verba sem aur;mento, na pro
posta do orçamenl.o enviada pela Gamam ;í. Comrnissão de Fi
nanc.a;;:, acaJ-rel.a augrnonl.o do despeY.a. que irnper;a o erilorio 
da Cornrnissão e do Senado, r~orn enlnr;ãn a não ar~crr•sr:.irnC' de 
despnY.aR na voLa(;<io das emendas. 

O Sn. PrtEsrngNTf~- Si V. Ex .. iMJuii'O de minha oriiniií.o, 
posso informar CJUC absolu l.arnen l.e niío. Tan t.o qu~ a i:VT'esa ac
eeil.nu a nmenda de V. Ex. 

0 Sn. HAYMUNf>O TH: MrnAND,\ -· Esl.oll satisfeif.o. 

·o Sr. Generoso Marques-S[· .. P[·esidente, a rcprescn
l,açií.o elo J>ara·noú, attendenrlo ;ís eon.=ddet·a(;ões rJuo fez o hon.
rado relaf,oJ~ da Cornmissií.o de Finanças, Sr. Iluono elo I-'aiva, 
l'NJlH~r a retirada de sua emenda, eom o protesto drJ apresenta: 
na 3• discussão, do aceônlo eom a fórma lembrada pelo hon
rado Sonador, eomo auLMiY.at;iio ao Governo. 

O Sr. Presidente- Os senhores .cru e approvam o reque:ci
menf.o formulado peJo Sr. Generoso lvfarques queiram Jevan-
f.al'-SfJ. (Pausa.) - · - ·· 

Foi approvado. 
São auccessivamente approvadas as seguintes 

El\<f.ENDAS 

Verba J•-Secref.aria de Estado: 

Supprimam-se as palavras «destacando-se do total desta 
verba a quantia de J 2:000$, e te., até final»· da proposição. 

O mais corno na: proposta com as demais moclificar;ões da 
p!'oposição da Gamara. • 

Verba 3•-.Serviço de Povoamento: 

Serviço de immigração: 
Passagens do exterior, eleve-ae a (ouro ..• 700:000$00Ci 
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\\•r•im. P -}:XJIHIIS:ill 1-'t'OIIOIIIkll: 

Htlppr.'illla-Ht_' :1 eull.'·dg·lln\:n": 
:J•ar·a " pa;.nt.llll'lll.n 1111 plli~ .. ,.,, . ., III•' l'i1111l 

(J11~JH!Jj '•••o•••••••••••o1o•o••••••••• 
'J'utal du ,.,.,.l_,n (ou1·nj .. , .. o.,. I •• 

Yel'l.1a ::í"-.lai'<.IÍIII ll<"lllri<:o: 

ColllfJ 11a PI'OpO.;ta. '.1.\dul da Vr!t'IJU.,,,., .• 

\'l'l'im. lt" ~Sei'\' i1:" dt~ iiiMJH!I'~·nu e d,~ ... 
fesa ;q;ricolas: 

I- /'ussoul 

])Íf'(_!l~f.OI'Í:t (eOIIHI II:L fll'fiJHIKI.:u,,,. o,, o,,,, 

·II!Hfll!r;l,fii'Ía (r'.fllrlll lia jii'IIIHtHI.II),,,,,,,,,,, 
]JeiiJ!:l'Uf;Ítt:; fiO 1\UI'e (eOIJIIJ 11[1. jii'U)HJ,~i.ll),,,,, 

I I- M11lr.rl'iol 

SullHI.il.un-:;e Jl•do Hf•.guinl.e: 

l'uiJJÍI:HÇÕu,; di! edil.nnH, HlliHIUI'ÍOi:l ll llf"dÍIIH, 
e te. ( eotnn na JH 011Jit1Hta) .. I ••••••••••• 

~1\l;(jiJÍ.-IÍ'ÇÍÍO, i.I'IIIIHJt(ll'i.f! fJ I)ÍHI\I'Íitll ÍCiill iJIJ 
planl.as n Hr.ITH!Ill.nH, l:rrrnpl'!!lll'llllr!lrrlo n 
pag-arrwnl.o diJ gr·:r.l.i l'in:u;.rir·H ao JII'H/'loal 
'':' l.rao r·d i na r· i o nrr~p 1·egar lo 1 II.!Hi'll.: :-wi'-
'\'JCO •••••••..•• ~ •••••.••••••.••••• I • 

(_:OinfH'U de urna Jm:enda JIUI':l Hl'll1f!lli.CS se-
Jeccionadas •............. , .......... . 

·Pes,;oal da fazenda de semenl.r•;;, 1:on.'<tando 
de u rn ng1·onomo. com vencimento de 
.1 ;kOOij; de Ol'denndo c ::? :.\00$ de grati
fieaçií.o; u rn hortcl:io 1 : GOO$ de O!'dc
nado c IWO$ de gratiifcaçã.o: W traba
lhadores, eom saln·rio memal de J 00$ 
1:ada um,- compra de animaes, uten
síl ío~ e cventuaes ...............•..•• 

Alugueis de casas, ele. (como na proposta) .. 
Diarias e despcza,;; de transporte àe pes:::oal 

e material, etc.. (como na proposta) .• 

!11111 ;111/ll!llllllll 
G lllJ : IIIIU!IiUIIt I 

:~r,\1 !fHIII!~IIIIII 
r.~··,: 1'1./11!~111/11 

\H: 111.111*11111) 

I IIII : II(IO.jil I (li) 

:J~.n: ooo::;onn 

.:!5:000$000 

:!5:000$00) 
~5:000$000 

·180: 000$000 



,I 

PiAt'liliwcnn. PIIAiltn ,, Jll'''i'lll.llllllln dn ''til-
1.111'11 d11 II'ÍI.l" ,, 1111lt'il~ l'l''~'·isln~ 1111 dP-
1\1'"'" 11. 'j ,111111. "" l'i di' 111111'1.:11 di• IIII II: 

'\'t'III'ÍIIII'IIIIIf.l d1• d1111~ Íll~lll'l'iiii'I',O I' !11111~ II,ÍII
diiiiii'H, d1• lll'l'i'll'dll 1'11111 11 l'l'l.llllllllll'lllll 

1'.\l""lid" 1"''" "''''1'"1" 11. !1.'!1:1. "" li• di' 
dl'i.l'lldll'll di' I IIII ................... . 

l'll."~llj.!1 1 11f', liilli'ÍII.~ I' i!,illllllf' !11• l'llf'lll illlf' 1111'~-
11111.'4 /'11111 11' i I tlllll' ittF: o o , • , ; o ••• , ; , • o , ; ••• 

J\t'IÍj.!lli' dt• I'XI'I'ilil•llll',,,,,, "',,,,,,,;;,,, 
i\t'llllif'JI:iifl rJt• lliiH'IiÍIIIIf', 1'11 1

; 11 11111111 1111 JII'I.I
JIIIf'Jil Iiii'· l\1111, I' f'llll~lll.llillilll-f'l• 11 ·l'i-
11111 --111 1111 .~1 1 l!llillll': ~. llilllll 1.it•. 1'11/1.~1'1'1'11·· 
l,jÍIII 11 1'111/1 11'1'111 ill'~i'1 1 lllllli•I'ÍÍil; 1

1
1illljll.'l'

l111llfil'llll11 " flill!fllll''"'" 111• lr·iilliillirllltll'l'' 
,, '''""'li 1'it1.~ III ii' .~,, illt'lllllhir't•ltl iii' lrw.;; 
.~1'1'\'Íijll.': 11 f1Íil'ii fi.' tltO,<;filil,fj;< l'lilll li 1•11-
f'iJill IIII.' lliiitdilrlir;; fll!t'imlil' r• t'xfil'r·i
""'lilnt:iiu tlt' t'illillr'fl,<; "'' lll'r'(lr·rJr, t'tilfl o 
/11'1, ;,J.; dli /'l'l!lllflltil'llill r'ÍIIIIÍii,,,,,,,,, 
•Jit 1lt 1!Wt'ill du At<t't' r 'tlltlfl'ittllrlíi, : 

/f{ -{11'/I'MI lfi/I'ÍI'IIfll lft/1(11 fít'll M
1
!ttftl fi, 

~flt'Vit:ll riH F:ditwriiítl rit·· t.mf>mÍIIil!i;:;, r·fl·;, 
ri•urttfl IIII >.•t·lliiii,,IN I i i, i i,. •. ,.,,.,. , • .• •, 

Vt1T'Im 1:.''- Tlít'fll'iur·iN dr·· :\.ll•i.f"tll'(l111-
ó!Ífl 11 hidl'llllfllftill ~ 

1- flli.~t'f'i''ttlot'trt i~'rtr:'irmtil 

l 1 1'.~'11fiÍ i I"'Hflli Iii~ 
.~litll'l''lfll . ( I''IIHIU IW 

,, '·'11' /('/' '" ~ I' J' :"!I' (r , ,. ,• ,• ,. ; ; •· ,· ,· ,. t ,· ,· ,· 

~/1"11ÇIII~Iili,, .. , , , •. , . ,·,, , •· 

!I-' g~1 r!t;'ri1'.~· rtlt' I r'tlt'oloo iNt.~ r' pliü ir··M~'
If/t'rl.~ 

ii·ll Mll"~ln~i-.~~~· ~~ .~~~~~-I·:Mri,);<;'IJI~II;i1tl -- <t f.•il'/'fil :t 
~~~~~~~~~·.~.,..~'W'$~'"Y ~v~~ ~~~~~~~~~ P.ffl''\'il~~~~~~~~) 1 j1J~~~t~i~nad·()' a: 
f.t~ ~.~,~:r~~~ 1rJfl,,r .. ~,"·,r,, 1 r·,r,,JI,'~.:< i't'''c:lt. ~JI:!I' ~~·i~:J'~l ~·n, d i~ · 
l::~~rJfi'I[Yi'~· ... ,F';.~·~~~,rJ[,,,, ,,JJ,,,, P~i''''' t1l~'•' .lléHi~~.i'J't)':.>·
f.~tM ·U~lf''•'Y$11i')~·K:Jt,, •'~' tJI,r··r:··J~·,to~'''·'•1•W!\,~._.~,~· ;: n n.t ~11 h-
l~f~VJIJI,..;·ji;;(Jfl'f''~:flt,r,, Jf'iirtl':=illl ~·<!! ~i'Jijl~"' 1111) r.:,fít1!. o ti.~·. :,>·· 

~~ ;;till:%iillirl•• ill•'•' l!~/l:11•'i~•r• ••ii"' ,,'lli1113.X· (;;ill':li'S, MÂ' 
Jf'(;~·'Jf!l'Jt::rt ~J!,rv :111~1!.. ~f.rii, ,,fh' l;t~ 11g:n:Jh:nlt 1 tlth:. f-it•ntJ~J · 
- lli'•''-;;~M•tll ::r~rll~::::t•i'<litl;',. ,:naJit••ni~;Ji :!.'\í:rlfilli)IIMI.'. 
-r~.~~~~~v ,,v1tt '''"'l~u,~ .......................................... . 
'V ;,·w·Vv;:,r n:~~·- .Wtrtl~•'l'll .\":wiimnl i:: 

f';;"S:;,(~V (~·~<JIIIIll•~' lll\~1 li''~"'l:"'~1~'1''' ......................... , 

I •,: 'tilll~/1/111 
I : ~1111*111!11 

filO: 11(1(1.~(1(1() 

;:>:11\ :RRO~IJ(f() 
1 IIII: i :!ll;j;OI)O' 

,. 

:"\i~ :k!,(i~(l.nt) 
i J ~ ; '• (',(J;j;(IUI) 

:J83: HIO~OO!l 



·~l:tir'I'Íiil (1'11111•' IIII jii'IIJIIINIII), ~UJIIJl'ÍIJIÍlldO
AP li~ pllhii'I'HA: ~ Ílll'iii~Í\'P 11. ljUUI!I.ia do 
:11111 ;illlti!f, Jllll'õ.l :1 Hll)tAIÍIIIÍI:fiu du 11111.ígo 
I!HIItili:II'Ío do P.41Hltl!lPI~ÍII.i1111LO '> I! fi-
1\:illdll d11l:lda n 1411IJ~Hii!llal:flo - UIJJ'H~ 
d1• llUIIBI'I'I'H~flu, •'ll'o 1'11111 .1111);11110*111_11)0,0 

'ruf.al du '""''IHt ~ 1 ••• , ~ •• ~ ••••••••• 

. V••I'lllt (tí"-i\IIXÍlÍ•IH ;i ;\~J;I'ÍI\IIIi.lll':t I! 
llllliiBI.I'ÍIIA: 

1-\llliHI.iiUii~HI' IIII 11, 'Jl, IIIIXiliuH di\'1 1 I'HU~; 
--H Fli!IHliiiiHl(!llil(:iiu ---,\llxili•J :IUH li;HI.iidUH, 
llf.l),, Jll>ltl HII/1'11Íilf,l); 

1\uxilloH 1111 Lr•WII "'' ;\J'I••H " Of'fi,•.i,,,4 da 
.IJUII i u .. ~ .. ; .. I ' ô ~ I I ; ••• I • I •• I •• ;. •••••• ;. 

Ao IIIHl.ilul.•• p,,l_yf<'•''"'"''' da >Hitllia •••••• o., 
;\' i\l'i!dlliJIÍil t.ir' I;IIIIIIIIP.I'f1.ÍII d11 f'•'i'IJ:IIIilllll'•l. 
;\_~ JG~I 1 11I:t JIUt'fiJI "''· H11Uflf411111H; ~ •• ~i;. o.·, ... 

1\' ]i~,:.q~ull1 J\g·J 1 Ít~dlit d·~ Uornna ........ ,., ·· •• ,. 
;\_',r::z dun~ pl'inl,_'ii':H~ ,,!-!,~.nla~ pl'af.it'.as dP eh~-

~I.Pit~idadn n dt'. Jllf'I'-;UI Ít~a q1Jt~ ~O flltldU-· 
Í.'OIII JHl!UI< lllllldi'H lllll'l.ll-:lilli_II'ÍI'-illl•ll', 
Rl_'lldn ~IJ ~()IJU$ :t t~ltdn. UIIHL • ....... , .. ,,. 

i\u ;\pi'<'tllli~ndu IIIH'II<I Bl':llldfl•'· d:t t:nllt--
l':tlllt:t I O~ O 1,1 I •, I I I O I "o;; I I O; I O Õ I o • O I o • 

1;\B,Io!o J•,•l!it. 1111 llin llJ':\Itdl\ dn l'itil. ",o,"., 
CI!Ht~ili'H d.H i!tJ111'''kf\d, ,~111 ~lina~ o,~1':1f~~ ... ,. 

0 llt:ti~ lldlllll 11:1 fll'<llhlBIII, 

. . "•'t'hn I r\• -l-<••l·vh:o d<' rn f,wnm~.i1•\~' c 
Dintlllil~iíu: 

N:1 t'ubl'1P~l -- « nnH,~r'1u1-» ---"'l'~ln~'~ll~l(!!in
_P_nl'n. :n'.q\ll}d~n,, do Hyp,,, ....... ,,t_, ... , :..__,,,\.
diju;...}n~ '~íl1l\n nn. P'''-'lhl~it.:.fln dn. G:HlW1':\, 
"'•'Yil.lldt'"~''' a Hth·-•'•llt~iolollllll.~fln -- flln•:t 
~'~~qt.Ji}d~'fin~ ''qt'.;nh'l'lm~fi·.'~ ''ft',, :t,,,,.,, .. 
(' 11 « hnpl'r'~~tH':-:. ,, 1Htllf1P~H,:ôr'~·. PI~',,)\ :L 

'.I'•Jf,•tl •1',1 ''''1'1"1 - ,, ; \ " \ \ \ ; \ .. \ " " " ~ " \ \ " \ 

Vtwlm 1\l' -- J;:ll:;inn A,ll"l'<llhlmko: 

-------

Gil; illlil:jllltJ(J 
~I); 1Jilii$1Jtil} 
I ti ;11111}~111111 
lO: IJilllo':iiiOtl 
IIJ ; IJ(il lo~ÜI)I) 

-ltl :nnil$tJilll 

III ;llilil:ji)lilil 
f ti :11110$111111 
J o : ili11J$1)0!J 

lilll: (\tlil$1)()(1 
1ít1: tllltl$1100 

Gl1lll•1 lllt pt'•'l"'~k~n d:1 i~:lm:l~l. ~l'l\l'.:r•'""'""'ll·l.:m·CJü-i'ie ii ii".U
ht•inil mrlf<>l'o'<li. ,, :i<'!<l~lnh•~ ·« .,, m~ú;; 'a .n,,r,~;;,:;ar.i·a Far:a :a oe:r•ea
l:fln llíJ C:unpn ,j,, n ... m.m~tl";.1c;?ío ii•' M:ar;::J;JJ,y:ha, de :uma •é!SG"l:la 

. :, 



SESSÃO El\1 !:\[i DI~ DEZEllfnllO DE 1\)1:; 80!. 

PJ'ai.iea, du aeei\1'1lu com n 1Jispostu no m·L. !i·\8 do d~crcto 
111. H.:H!I, duHdo quo u l•~:,:l.ado elo lliu Gmndn d•.l Norte e.oncol'l'a 
oOIIJ 11. qllnnl.ia dn r.o :!11111$ •Jm duas pl'u~IJII,'Ül'H annt.mes. · 

Y•ll'LIIt ~I"- :mvonl.uu•)H: 

(JOIIIU Tllt jll'OfJOSI.tt ....... , . , •.. , . , •. , ....• :200: 000*000 . 

Ar! .. ~." StipJH'iJJIII-fHl n l!•.l.i.J'JI. ~~ n sul1.;;l.iLua-~o n lnl.l.m ri 
pu ln Rlli{U inl.o: 

•l 1l) a ni>J'ÍJ' o rli'IH.Iil.(t IJSJWilifll illl 1.01,0:000$ parn (lUJnpri
TIIr'lll.,, !ln lliHIJRIIIII XII "'' norli.J'llfli.o J'Pil.o r·.om nR •mmprwilin~ 
il.alinnns Navil-(nzionu Uunf•J'IIIn Halinnn. La Vnlor:P, Llo;vrl ft.a
lillno r• ll.nlin ... para a Hiltnl!lf'nl;iio rir' IIJrlfl linha llSpl·eial 1• 

flxeiiiRÍVII. rlll lWVr,gnçiio 11. Vll.por llfll,f'fl a Halin o() r:r·n;r,il. » 

Af'i .. fi.'' Sul>sl.il.llll.-iH'. J!Pin RllKifi.nl.l•: 

~ CunLinunru om vigor· IIR anlr•J'i;r,arjf}fls eonl.idns nas lf'tl.ra.< 
(. ff, I, lf 1\ 11 "'' af'i .. 7'.5 rla lei 11. r~.:.H, rlll " !ln ,ÍilllfJil'(l rio 
1!11:.:, "l>nrn ns.~irf! o di;;p'•.>lo no nl'i .. \111, dn rofer·idn l1li. » 

Al'i.. (i.'' Supprirna-se: 

.Ar·l, fi." Snpprirnn.-se. 

O nrf .. 7", ~nhilf.if.tHI.-iW p1!lfl ilegninf.o: 

'< Arf.. Fiea o l•orler· :RF::I:I:uf.ivr, a.otr,r·ir.arlo a promo-
ver· ft annullar;lí.fl 1!1, wnl.rrwf.fl r:nlr!hrndl> enrn GariM C. da. 
Costa Wigg 1: '.l'r·a,iano H. ViT'iafo 1!11 :\IN!Idr·o~ ou. r•ar·a I> fim 
de a.;;segrtr•at· rt Jívr'l' ·eorwmTencir~ na. indu;;f.f'ia ,:;ir!llT1JT'gita. rr. 
estr.nl!er· a. f.l>rln.il a.i\ ''TnfH'IJUr.s. lfllll r)f'garrizrr.r·,,rn, para ns fins 
drt lei n. 2. 40fi, rio fI 111, ,ia.n~úrr. rir' J!.Jf I, r,;; prern i os. NtvriT'''·~ 
e vanf.rr.gr:nil eonilf.arrf.llil dn rl~>r:r·llf.o n. k. ;)7!1, '''' ZZ d1' fow:rlli r·r, 
rJ,, 1!H 1, '' do r1.r'f .. i'f 1la l1d n. Z.:Jr.l;, rJ,, ~n (]'1, diJ:wmhrr• r!e 
HHO:u. 

O Sr. Tavares de Lyra (r•r:la rndr.m ;-.- .F'..sf.a.nrlrt• :'lohr-<: a. 
mesa. a. r·erla.cr;ií.o final da 1:m1mdrt ntr1~rN:if.ln p1:la C.Ornmi.~;;iír• 
de Fírranr;as ao pro.f,,ct.o rrw: T'IJ>,"Ufa o pagnmrJ'Tl·fn rk> pes:'lnnl 
estranho ao 11uadro rios furwr:íonarios puhlicoil, NJfi'WJÍrli a V. 
Ex. que consuff.e o Srmado sobriJ si r:onr:NII: urgenr:ia. para lfUil 
seja· ímrnerJíat.a.mNtf.f: vofalirr, visf.o corofl ainda t.mn rJe vr•lfa;· 
á Camara rlof! Dopuf.ados est,, projer:f.o. 

ConsultarJ(), o Srmadl> eonerJde n nrgeneirt re!Jue'T'i(Ja. 



392 :i 1\NNAES DO SENADO 

.O Sr. 2'' Secretario proc•:r.lr :í lriturn do scgnintc 

P.l n gc: '~'l 

N. GH> -I PI:? 

1/t!rlar:çrin fhwl das emenda.\' do Senado ri JiJ 10)i0Sh,io da Cmiua·a • 
rios ]Jr'J!II lorillls '11. .Jii7, rir: .J !J /2•. ·rr'f/1/ÜIIIIIo os r: mui i(!r)r:s ri•: 
1iii(JO.IIIe'IIIO IÍS Jli!,\',\'0(1.1' r:sl/'(11//t.I/.V 1/0 rtiiW/I'u r/o (IIIICCiOIIO
tiSIIIIJ J'r•r/el'lll. r:ivil on militar, r: rlruulo on/l'lt.\' JH'IiL'Ír/t:n-
t: ias. 

Ao nrt. 1". n. rv,, ~ 1": 
Accrescenlc-·ae depois ela palnna « inl.nJ•nnr:innnr·~ ~: 
« Qnn .l'irn1·iio su.kilo~. todavia, •i1 1'1!)::'/'n do 11. J\'. » 

Ao mc;;n1o nriigo, n. TY: 
Anercsr.rnl.c-sc, alLCI'tlllfln-AO n •numcr·acfio dos pnragmpliOS 

llosLeriot·es: 
§ 2.• }'ira cnlflncliclo fJUC a l'"~m·va a qun so 'l'(•f'r•J'P n ~ J• 

niio n::-.:elufl o r~oni.Jec~imenlo da drspexn JW.Io ·r~.·ibu11al rio r.nnlns 
r! o r:ovm·no das clisposir;ii•'S rpw r•~gem o 1nns1nn l.i'ilnmal. 

J\.o art. 2": 
Supprima-se. 
Sala das f:ommissües. 2!:í ele r/I'ZI'mbro rlr ·.1 !HZ. -IYol(N:dd 

Leal.- Oliveh~t Vollarlrio. 
A pprovnrJn. vnr. ser on,·inrln :1 tf:nmn 1'11 dos Dl'pnlndns. 

on(!AlV[gN'J'O 0.\ PAZ8NO.\ J>.\n,\ Hl 13 

Continuac:fín da 3" diiWIIS~fí.o dn PI'Opn;:;i(!fío rln r:amnrn dos 
'!Dr.pulados n. Di, de :1012, fixando a clo!spr•zn uo ~lini:.;!Nio ela 
Fnzrnda para o oxc•!·eir\io rle I !lt:3. 

Vem 1í l\frsa n seguinte 

A' proposic,fio n. fli, dt' I !li:?. fixando o orr;nmcnto dn Fn~· 
zcndn parn 1013: 

Dostacruc-sc para const.it.uir projecto cspcr:inl a emenda 
telativa no alfnndcgamrmt.o da i\rcsa de nondas de Tuto~·n. 

Sala das sessões, 25 de dezembro de J OJZ.- P iN:s Fe1'
·rei1'a, 



~~ 
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.. SESS.\0 E) r 213 DE DEZimBnO DE 1 012 

-'·\' mo,:qnn •· 
« Fir·a o C:O\'('I'no auto1·izntln a da1.' :í :\I1'Ba de n~.,nda::: de 

Tntn~·:t, 1'./'f•adu i"'lu 1.!1"•1:1'1'ln 11. G,:!K:!, d1' O d1• a;,m~ln d1' 100\, 
1.1 llii'SIIH• ,.;~~·ill./1'11 da .~l,.~a '"' lll.'llda~ 1!1• ,\nlnnina. nns i.l'l'lllll::: 
rio :11'1, l:l!i-IIU !\'n\'a l:onsolid:H,;fíu ria;; l.1ois das :\ll'andl'l,!':l~ 1J 
:\!rosa,.; dn li1•lldns. l'nlllillllanrlll rlit'l'l'l:111WIII" ~llhol'llilladn 11.1'1 
'l'll•:snui'O Nal:ionul. » 

O Sr. Presidente- H a uma r•!ilf'!Hln snh/'1~ a nwsn. lqwe
;;rnlada pPio :3t•. J'ÍI'I:S 1-'"''''l'il'il. lll'\'11 nhsi:I'Ynt· nu llllll/'1' ~~·
llftdn!' w·lu J•iuul1~· lílll' n,.; 1'11/l'llllns sfío ap'l'l'i<l'lltndns l'inl' ue
r·n;;i:in dn s" abril'l'/11 n,.; disi'USiHíro.,, A llis,:u~~nn l'11i nl,•rln o 
as Pllli'!Hins foram npi'PRf'/ll.nrlas. d'i1·andn r•11Lfío n diSI'l/SSfío 
;;nspronsa pn/'a n Co!lllllis.~fín dnt· n RPII pni'l'l'l..!l', 

0 Sn. l'IIIER }'imlli'IIU -Eu Uj'II'I'Sf:lli.1•i a 0/llPIIdn /la 111'
r:asifío .. ~1·nnrl1'i lr•val-n po1· urn cnllliiiiiO :í. i\lcsn. 

O Sn. Pn,;RIDI~NTI~- i\! as V. l~x. mnnrlnu l10,if', r lln.iP .i:t 
nfí.o podia mai;; sr•!' apl'l';;r•nlndn pni'(!l/1' 1\ I'OIItinnar;:in dn rli>~
r:JIRsfío, [_lU(' l'ie011 RI/Rjll'llS:l, 

O Sn. Prn1·:s F~o:mi/~11:.1 -· -Enl.fío 11fío pr'•dP ."Ci' mais nprn
srntarJa a r·rnr•!Hia? 

O Sn • .Piu·:HIIJ,;;o.;·,·"- Nfío ~~·lllJOI'. 

O Slt. Pllt"s Jo'lmlll·:lltA- Nr·~:o;e r·nsn rflquniro a V. Ex:. f[llll 
eonsull.n o Senndn ~i Pfllli>Piltn que a r•rnro11da qur: diz l'r;;peil.n 
ao alf'andegnmr:nln de '.l.'tJtoyn, sro,ja rlr·;;lnr·arla pnr·a r·nllsl.il.uit• 
JII'O.ieel.o nm snpar·ado, 

:Eu pede!' ia mn i to n aLLPII(;iín rins Srs, SronaclOI'PS pnln i\fa
mnhií.o para este n;,;;umpl.n. n alfanrlngarnento dr• 'l'ul.oya, n11SI1~ 
momento, l,r·aria gl':llldr:s p1·r•juizns :'t F'awnrln. Nar·.ionnl r.om a 
pel'l.ui·ba(.'.fío rln r"•rnlllf~J·r:io rln drladr rl11 PnJ·nahy]Jn. 

Estou nnnveneido rln que o illu;;lr·11 Senndor pr·ln i\fnrnnhiín 
niío teve a illLfln(;.iin rln pm·t.urba,· a viria comrnf'l'einl rlnquelln. 
eidadio, ·11em do;; E;; lado;; que rr•tH'r;;r:nf.arno;;. Por r·~sn. r·azão, 
r:onfio qun S. Ex. " n~ seu~ '""lii'U.IIIH•i!'ns r.IP bnnr:nrla nr·.
ceitnrfín o rr.•qnr•1·irnr:nl.o pam qJ/1' a Plll•~rH!n NlfiSI.iLua pf'O.indo 

·em ·;;;epamrlo, afim rle pnrlr•nno~ rlisr,ulir mais rlr•;;f'nvnlv'clu
mcntn o~ int.eressr's dns rlous ,l!:sl.ado;; IJllf' r!sl;ío irrnannrlo;;. 

O Sr. Urbano Santos ('I- Eu fui n nu t.or r ln nl fanrlr•ga .• 
mento da Mesa dP fl.;,ndas rlro Tutoyn no :-;r:io dn Cornmi;;siio de 
.Finan(.'as. f' r:;;t.o11 ennvrmeirln, f•nrnn .i:i t.ivr:o OC'Pa.,iiin aqui do 
dir.er, em rli;;rmssfí.n r:orn n lllf'll hnnl'n.do amigo Sr·, Pire~ .Fer
rcim, que o n.lfanrlr:g-amPnt.n da ?IIP."Il rJ.-• ncnrla~ dP Tut.o~·n, 
muito longo de PI'Orillzir.· dPfir:if!!lrda na J•r,nrJa rio The~nUJ'O, 
\'Orn ronnor·rer para maior fi;;r:alizn•:iio, "· pnr·tanl.r\ pn.rn o n11-
gmento dessa J•enda. 

i\Tas quero dai' uma prova a nste Estado, ondr eonto m11 il.n~ 
amigos, vizinho do mr:ou. cnm o qual l.r:nho .'<ernr.rc vivirln nns 
mnlhare~ !'ela(;rit:s, e an hom•arlo Sf'nndnr· mai~ urnn rlf•mon
atraç!in, f'm exnmo dnmorndn, r! e rplf' nrpH'llo ai fnnrlr:•;:r:ímento, 



aillioluf.:lllll'lll.•• •llfin Jfl'f',/llflllilll'll, 'i'lli'l' 1114 l'l'llf.IIIR plll.dii~IIA, qllf 1 1' 
as dn J•:slado do l'inull~·. 

J•:u, JIIIÍH, Jll.'dÍI'ÍII. IIII 1-\f'lllllifl 'IIII! llfJIII'fiVIIAfH' 11 1'1'11111•1'1-

lllf'IILI) du IHJJII'IHiu H•111111ln1', Jllll'll •IJLII! 11 """'""" """ 1111111dn 
ali':llldl'f.ílll' a J\l•·.~n dn II•>IHIIIH da '.1'11111r11 Rl>,ill d•·.~I:IIJIHIII J•lll'll 
IHIIIHI,iJ.II i I' f/I'IJ,if_l,lll li/JI Ht'lllll'lldfl, 

O Sr. I1J'OIJirloJII.o -- .• .J,;IIillnl'll 1.1'111111 IJUIII!nl'dndll t\IJJII " il
illl;i.rJJ 1-\I.IIHIIIrll' pnlu .i'illllil,l' " I.•Jilil!l "·li \"'"l'l'iu Aid•l l•'.olf'
munlla dr> t111' \', .J•:;,., IHII ffiiJIJffl, dl'l!flll'lll li IIII 1/II,Oflll iJIII.Oil'f• 
r:uJl•:J.)/1 ljl/11 1.11/II:ÍIJIIIIVII. IIRriÍIII Jll'lll'.fldf!l', di'JIIIÍA tfp !PJ' AÍ fifi AI'
fJI'IJVfld11. 1t 1\flll'.lldll 1'./11 fll'.glllldll. fliW'·IIi'Ai!ll, llfift Jlf_!AA!> Jl1 11'.1'dl'l' in• 
fJIJdÍdfl dfl V, J•:x,, JIIII'IJIIfJ !lgll/'11. 11 1'/Jif'lldll IIi! O 1'1 llllfiA d1< V; 
J>;x .. , Jflll' IJII<J ,;;, fui /I.JIJ•I'I!VIIdll. f'IJI" H!'lllill" ""' ~1'1-0IIIIlil di~
GIIHHfw; JHII'J,/UJI.fl Íllllfii'J•III'IIflll. •:'1 '}II'IIJIIIHi~fill, 

Jo:.~l.1111, JHIÍH, 11111 dil'l'ir:u!fJinJ,. J•III'H ~/il.iAfll~l'l' IIII di 1SI',ili "" 
JiiiJHI.:•f• Hlllladr•l'. 

()- SH . .I'IIII~H J''gllll/f,/hi\ ·----:F!RIII fHII I.01 111~(d/'ll di~l~ll~~iill. kl'. 
· ]'I'I!HÍdl:/ll.fl, li 11/'fíllllllllll.o dtL Ji'IJ;t;IHIIJU., 

() SIL. J•rr!·;HIIIIr.N'I'Ir.---- l:nfl/.illllltf<fío rl:r. /J!I'I!I!ÍI'It di~l':ll~.~ii11, A 
l:fnl:lllffL ,Í{L I'OÍ Hf'JII'IIVIl.d!t. 11111 ~l'f{llfldll fli~f'·ll~~fifl I\ fllll'iti/illl iii~ 
'~') t'f ,,,l':1.drt ao p t•n,í ''uf.o 4 

() :-!H. f'IIII~H :Fir.HIII',IIli\ -.-V, J1x, 11Ti11 iguor'H fi/Jil fir'UII 
r:ombírwdr, '''"·"'' V. Jo;x., ;, illu~i.l'l•. IJIII/I'.Hdn Mlll'lrtiltl'll~n r• ''"• 
I'f:IJIWr'IW TH;.~I,r: IIJIJTIII\Iil,fl 11 l)lli<lfll!trlhl'f!llll!li/.11 fJP.~f.lt l'lfll'lld!r, 
J.:11'11. 1\IJIJ ;1/.Í 1.11 Í I' f •I'IJ,Í III~ J.r 1 lll n M:pll.l'll.fJfJ, 

() rtllili'!l• fl,:gírrl!:rrl.r• dí;r, ljlW em I.Pt'l'.ldr•;, rliMII~.~n" Jimlr•r'ít 
!!F:I' dl:?./.;ti:IH)IJ. IJWiiiJIIIJI' llflll!llrJIJ p/1.1'1! f',lllii'.J,jJ,IIÍI' f'l'fi,ÍI\1!1.11 1'111 
lll;f>lll'll.lffl. f'IIÍ.~ tiiJIII, f11Í ÍH/.11 l1 IJIIII 1!11 l'll(JUI'I'Í, 1: 1!11111 (I tlfi
Ji('IIVIU;iíll rJr, mrill l'l:lfiii:I'Írtwnf.r, 11. Mr:.~l• . . ~ldiii'IÍ IIII rlifl'illllidlrdl1 
''"' ""'' 111: rmr:orrl.r·r•. 

0 Sr. Urbano 8antofJ r·)-Hr•, l'r'Pi'.irl1•1il,r;1 Mm 11 r•n.~pr:il.o 
![UI: Tfii:T'f!l:f: ír. l>f>ÍTJÍfí.ll III: V, f•;x ,, f'lrl':'l\ll IJUI: 11JIIr illfllll'lr 1'/11 
l!f111 ÍVM:O. 

;\~. l:fflf:fldi1H [lf'(l(>ll!ll.lr.i:f r: lr.pfli'I>VIr.lllr.;• f•l\/11 fJ.r!IIIHJII IÍ!l fll'll~ 
f>IJ'.'!ÍI;fíl:ií lílJI: Vl:l!rtr da f;;ITTJII.I'It IIÍÍJI !li', ÍTH!fll'flri/'IHfl Ir. 1\.~/Jr.~ f'l'll
r>r>~Ír;iíl>.~: viír~ I'I:Tfll:t.l.irfllii ÍJ.rft!r:lla r;;l~l! ,,,, Crmgr·r~.'íHIJ, fllll'll ~1!
T"f~'(,(li ::nrhrru~f,.f.~rJ;,.H. ft. i-';tHt r~nn~odt~t':~.r;rtr1~ Hl!tfl ~.t;l~t·t~ttl lflf~UI'I'"'';uhJ.Y 
:í: (.rt"'fr[.l·f}·~·Fr:;~t~; --~,;~,, .~,~p;l.:':td:r.J.f f;íH'ír. ft J;:un:u·:, ti~JI'-11H~H rn1 nfirJ '' 
R<':TP ;,.~~"rrt.ímt,nl.tt, ,\ppr'll'.llltllt P"'' liiJIJdln f:rt.~a "'' Gnni{I'<~HHII, 
~~m:f.,'1:n:, . . 'ám, rnrmnmr;,m-;w {,. [lf'llfi!>~iÍI;fí.r, 1< Hi'í.r, d<>VÍrfllrrll>lll.r! 1'1!
fJ!ii~í:trJI:::~.~· .. 

f.":>JrN~'•'-í'l'l'''·· pr;rl.~urf.r,, 'JIW rrií" Hl: d:í. a ínr:rwpnr·ar;iío a fJiliJ 
V, .r-.::x .. ~~,· tfcrúm, pM'IfiH,, .~í ;,,;Hím rn-:!oir:, n6s t.mlal'iarnos de 
r·,.:t.ir~.r-::. '''' mrf:ro mrt~J(i. 

F~r~ iiill-t• " r(rl" r:u l.ínrm a díu:r '' rpu: apresenl.o ao escln
I"I':t':i:rtr,, ,,:q:•·iidl.r;; ri;; V, Ex. 

(*) F..~f.f: rií~curso não foi· revisto pelo orador, 
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O Sr. PreRitleute --·· ·m" tlPt•IHI·PI ifiiP :t~ PlllPIItla~ IJ,_, St>
lllldll IÍ Jli'IIJIII~if.'nll d11 filllllltl'lt, 11.11111 \'P~ IIJIJII'il\'ltllit~ I'JJI •l" t!i~-
1:118RÍÍII, iTil',lll'filll'ltflt .. RI' ,·, fil'lljllt8Í'.'nll t• [lii.'R:IIJJ :i :1" di~t·tl~~~ll. 
i\ljiiÍ IIII ~1 1 1111!111 ltRRÍIII RP tili. f_llllllldll IIII I jtl'lljt'f'l.tt \':ti' Jlill'il :t 
UHIIIIII'II; I! R l'lllt'llliiiR !IJtftl'll\'lldltR. 1'111 ;'" I' :J" tlÍRI'II~Rfii•R \~ii 
t/t•.~IJ!IilldiiR Jllll'it. 11 f)l!lllill'll, 11fÍ111 tlt' ~I' JII'IIIJIII!IdiiJ' .>tt/11'1! 1'1/:t~. 
'J'IIIii,IJ t'• IIRR/111 !IIII' IÍ 1'1111'111/:t. llf!JII'II\'ltl/:1 Plll :!" ili8t:us~nlr, Jli!Í'il 
IJIII' lintl i'lllj!l. JIIII'JI• 1/11,_ IJI!t~ IH~IIIIIJIIIIIii!lllt 11 Jri'lrji'I'Jit, I; iii.•I'R."It
'i'/11 !fll!i J! 1iiliH R/1/11 IIJ•I'I•St'lllitl/li l'lfl ;:n 1/iSI'ir~Siilr llllllt l•irlf'lilf:t 
.~lll'l'''''.~.~i'm .1111 siilt.~I.IIIIWII!. /\,titihi 1111 11iiu ~'' tlr·1i: :o I•Jrr!'rtriu 
fui ÍIJIJit'IIV!trlH I'ÍTI, '~" tliRti(ISRiilr I' rlit ;)" i/:~iri V; rmx ... lti'Jrt U fttrll-
l'iti/11 St•iitllillt' l11 1lli l'laiiiJ~· iijif·t•;:t'iiliihilli t.'rllt·irrla ,.:rrh;<f iflrl Íl'~t 
tili .~lll'l'i't';::;:;ii'ti: Jlit'it t•;;;;:i; it lilit'.r~Riiiti Jli'l'l·.isrt: 

UM ~lt: ~I·:Niilttii:-- -tMru:. liii Urllli i'l·~<rr'lllr,iiil•. g \•lrlltr· ,·:rrrdr·:i. 

I) F'.r:, ~1 ril·:i"IUI·:N'I'/·: ---111.1./r; t'' t•r·rl.-:.1•'-!irirtrl'frflr' rlir rli.-<r•tt"i'filr, 
ql/1" fui .~ilRJir'll.~(l: /rr'(lrii,;: rir· irl•ft>,;r,ril.tirfu,.: a,; r·mr•n'lfti.'i r' ~lt:<-
Jiti!IMi ii r11Rrill.~iiiíti; W/1'11 rtli!· u O!iitilllis"'iiu tlt: (•ti('(·i:H·~· it':~l• ~~· 
Jltirlr'tri lililli< ilfli'HI'!II:U· t•irll·tirlrli;. · 

. A/"'. H riu lii'J,:iit/1'1111/: « P'Uf.;liririrlli u t•rtr·Nr·r· ri'ri f.:t•'itr'
itil.".~iiu, ii dij;;r·:U.;;,.;i/(1 íti"u;;r·ttiiíl:(i. !t'ilti l•'idli·I!IT!t ,;1·/· fi{rr·t·~r·rrrrrrltr:' 
/ilfVI/.~ 1~11/~T/( ti,~ ti; . 

'11tirlltJ li 11!11;;1.!'11 i'elt'1ir.lul' ru•fu fli';Wft';;r r:.l.'itH•' li i•J!i't't'':ll'r. f;r~·-· 
iiilrlllt' rwlu Mu/:~·wlmu tiM.i/0 it'l•'f'(ti'tTr•., t.rll f.r,'t'lt'rtt" ú11'1t'fr: ifr'l·'lh'll':'r 
r )r: ltlllt!ll #. r Iiii. iii i#. i' ti. t;'ttlt"IU1il!: 

(j ~li: ,~!F:NI/1':,:;' M:' /\liMNIIA1 ---- N:'t'lr' :i<:pr'lr'i'a'tl1tr': 1~ tdrt'l·!'rli::'r: l's1':'r 
111/i!l'll\li/111~: :~'illl ~t1 il' l·il'/.i/11 f•"ill':'i' t'l•'fi1 ~;illl-:~ .. 

I I :::(p,<, Pil1 Ji::'il'llr:~i.l1t1 ~:·- U 11r111o'J'6iiJÍtl ·"•'·n1~·1'Jir,·,• fir'·J1ti .\•l':'t'hl'l'r'l:,,,w,• 
tl!iMitl tlt·· tiN·Itlt"il i" •'lr1t'l' f"l"l'.i1h\' ."1 r•i~t'l'l'idc~: 

t 1 ~*-.. '-~·~:tA1A\~·o ~:·\\~.,;~~<~~· ---- i"~'iiio di!§lt~· i~~ :.o:('~ .. P't .. di1 (re11 t·~ rt, t·)'n~~wd:~: 
fo.~,:;A· IPI•':"I.á\r·.wtF,~ pl'll' I·W riurt1,;l.i1lr111i11' pll'i'·:ill:l'.·f,.,· ·"'~ 1'>.4't'à'rlh•: 

fi ::;it~: ~;IIF::'iiP/~N't~:: --' (y :\1:"~1J'IJ'J'~I'r0 !1r{r'i't 1; i'ri'1\'lrl'l'rt•,·Út•lil'l:r'l'i\\ 11'(1\: 
~i mil' pJ!,,,~,w:· rt'rilm .- flire'Ç•'r;ii,; rJh· á'l''''"'i'r\>:wl\i' ~· ,·.r,r,·,·,r.'d\i1 r· h''' :!·' •'· :i•' c11:.r
l}t~J'~·'i;rft!~·~:, o ll~o~Jifr1!fPn ~(·.W~t'l;.,~_p: (:N~'lJI"~· q~~~···1 \. , .. ·t,,·~~ii. i)f11•,~t! f.,~r-,·j·1~('. f~t · g-e:. 
01Y'irtllt; .. 
. ,'i' .~~1'!'~' J'l'iiW ~,,r,·,•i!l•' r't"'~lr•ll\rl-•1'' IJ' ~,':-\1 :-lt'>'.· ,\~:\':< r; ;::'J'l1:uin f)Ód1• 

:J!:'l!l.eJL o.· 
() ::\t~.· A\.. }~;1,-rl:tW:t'><'>'---- "-\'~•''•'iÍ;\\'lh• .. 
fY ~;~~ .. J!~ft~J~~·ri'IJI:N.rl'-1~:- \i'(,,tJl t~;,,,~~~~itJ!Jlt!:v!r t111 ~:~~l1ü~·Jh·.· (f F;·pnarlO 

J1:#'~~~~~- ~t!JI~~)P.~'J~'iiJ~· t11' J:f.,~"K'iii'J'I~~l.'J'I!I';J í'I~~l~Jhtt•ii.11~t.'lh' l\ll'J1''. t1 1 J'i~ql '11' li in10111.'1 (j n 
JIJ!jf)~~tjt:i~')~''' ,;,~1!J~!,'Jh1Jt' ~,~:.1~'1' :M!:\JJI:VJ~Ij!,~i'f'l' lÍ!tf;t'Jh' !1tl1J1 11il1'J' ~''-'1 1 ' i_Ú'f'./']1,·).. . 

(j ~;,':W~:~'.I'I'i~".11ttrf,•JI ,•Jh• jij!JhiJI:--ill•i~· ~t\1~~l~_•lht 1 ' ,:,,\jh• }Yii1'tHlhfi.f1 nft0 ,·. 
~~· ~~~~· Sé' Pí•.;jlt'o'iiJ!~rt•· <l' ''-T'r'ti>.JW)\ll .. 

~;ji ~~~~ji,:,~t ni 1J~'"$t~:. I~VJI n:1~111 1 ~i 11Hk1'JlJft.!;-p,·j~p 1)1 ~-i'lHi.dn ·. () :i~ll .pcn
Silll'l~~~wll~,, ,4· ,r,~11iit•:vrr ~~ tWr~l\1ll'1h 1 J•:wn• lli)!lkf.:ihlil'' 11111 prnject.n em 
~tt,)fi~.1T'lt~11bJ .. 

()Si St\l'llliliWi\S;, ,r/!1 11<1' ~-'f)\)1'iW:Il11' O' l'llqlll)l'ÍI11/)T1t.O, C[UI'lirnm SI! 
14~'\l:l!r~'il~n,·.. (I.Fn~rt,,•;;-' •. )1 

~·~··ii :l!j~)illli'J.\1~\;lb• •. 
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Affl'l1\;fío! V:w-se Jll'oeed•'l' a volac;fío elas emr.ndas :lf11'C
Sl'ntndas :w 01\':llllt'IIIU tia .F:lZtHIIItl. 

0 811. Li~nPni,DfJ 1m Bli/.Jii)!CS- Si', Presidt)/llt), a t.li~I111SSfíu 
jiÍ t1 ~l•;Í. I.'IWI~I.'I'adU "! 

O Sn. PII/CSID""'''"- SiJil, Sl'llliul'. 
O Sn. ·LWPuwn 1m Hui.lltj~es- E~lm·a ••sptH'nnrlu ql/t) Y •. 

K\". tl/11/t.IIWias~e a t.lis,:.ugg;io. 

O ~n. l'lll·:slll/·::-n·,~-Ji;ll .i:í d••,:/:ll'ei lin 11/UiLu l.nniJ"' que n 
· di.~eussfin P:-;l.n\'n Plle,_il'l'rHin. 

Siiu ,,nll~ues~iran'""''' HfiJII'IIYntlns :1.~ s••gllilll.i~H 

N. I. 

"\CJCJI'I'Sr•l'nl.c-s~' onde 1~onvie1': 

Arl.. Nas J'uLIII':lH p1·nposlns rl1' ni'ÇrllnNII.u. r:nfln nli-
nist.r:,·io ÍiWIIIii':Í. 111.1 1'1'11/lfll/l.tt da /'I'HIII'I)i.Í\'[1 tl•:~pi'Zfl fi '\'l'l'ilfl 
lll!llt!;,i.';ai'Í:l )l:l/'11 •f>Hg'[l.l/11'.1/l.tt do Hl'l/ III'HSIIfli ÍII:WI.ivu, J'Ígl//'fllllitt 
SIJII/1!1/J.o 11(1 do 1\Jinisl.t•i'ÍII 1/:1 .J<':IZt'I/IJ:I 11 lfl/t: J't'ti' jti'ÍVfiiÍ\'11 tfi'HHI' 
lliÍIIiSI.I!i'ÍO, l\0/llfl/'lolif!lldidn. a ~·uili'ÍI'.fl ~ i'UII~Íiti/Í:Jirth~- fJ/.11.' 
Sf!I'IÍ di.:iHJO]H'flfifl J'lfl/.' ·lllÍIIÍRI.i>i'ÍOS. 

Sala das .~Pg;;i,rs, -17 i]n dezCIIliJI'O de J!il:!. 

E' ::mnuneindn n votnr,:fín dn. ;;ogu.inl.o 

Onde convier: 

Os lngnrPs de cscripLm·nl·ios ercndoR nnF~ AJranrln~n~, De"' 
Jr,gaeias Fis.,nns e Caixa do i\mol·l.ir.ar;fío se1'fío fll'nr:nellir.lns pnr 
:wee;;sos ou J'f!lllOr:iío dns ninpJ'ngarlns dr: Far.r:~~rln, .~onrln os do 
primoi1·a eni.J·anein JWovidos nwrlinnl.r: COJJelii'RO. 

Mot.ade das nomr•a(;iir:s po1· rwer:sso Ref'fí feita por anl.i
:;:nir.ladr~ nhsolul.n. (:\f'l .• :10 ria lei n. 2.08~l, rJc :10 r.Je .inllio 
do JOO!l.) • . . "' 

A r:om mi '-Sãn ar: r: r, i I. a a r,m onda, ,r;orn a;, segn in J.r:s mnrli J'i. 
r,a.r;iie;;:- Dr, pois das palavr·ns 0.~ -«Jogar-es ri e». ar:r:r·r:~r·r,n IJ,-sll 
CfJn(r:rr•nlr..~ r: ••• 

Snppr·ima-sr: nn pa~agr·ap!Jo nnir:IJ a palavra- ob.wllllfl .. 

O Sr. Leopoldo de Bulhões I rwla r.rdnn )-Sr·. Prl'sidr•nl.e, 
clr•vn dN:Iar·ar· ao Sr:narlo fJJJP a Cornmissii.o r:nlonr!Pn ifllf: todos 
o;; r:argo;; rJ,; r•;;r:r·ipf.urar·in~. lillf!r do Thr•srHJT'O, quer· rJa;; Dr:le
;:taeia3 Fiseafl;;, ,\JfandPgas P l':aixa dr: "\rnorf.izar;iín ill'l'iam ;;u
jdtn;; ao pr·ineipio l!stahr:lrr.irlo pela lei n. 2. 083, do 30 de 
)ulho de 1 DOO, rruant.o á;: promor;õei!. 

' , I 

' ·' 
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,. 
i' Cu111 l't~lut;fill Htt Tllt~~tlllt'n, .illlg-llt~i niin h:l\'c'l' n,,,,, .. ~:··ddadt 1 

di' IIII'IWi,lllill' 1111 '·'ll/1.'111.111, 11111'1!"'·' a [,•i 1'ilada ,; ,,·,•gulad,,ra 
diiljl/l'"il /'1'11111'1 i~·íill. 

/'aJ'I~I~iH-1111_' 1/!',..;Jfi'I'I'/';~III'Í:I 11 Sin t'Xp/k:i\,'fitl_, IIIH~ a t':t11ll·· 
11/i~~íill jll'd1• ljtll' dl'!'lil/'1' lll.l i"l'ilildll IJIII' 11 lll'illl'ipill d11 111'1. ;l!J 
du il'i 11. :!,1/H:I, 1'11111 n 111111lil'i,~111.:íi11 lll'lll"'~la qll:tlllll 11 11/lli
~~-,,idudt.', qi!P dt~ :1/t:-;Hittl.n pnR,..:a a ~"'' dn t•la:-;~e, ~~' tl~lt.'lldt't':í n 
fudt.'~, 'l't_'g'IIIHI'l't U~ llf'ltllllt~[ll.'~ dt' I'IIIJI\'I't'lllt'/'5 l' I_I~:WI'ildlli'HI'itt:-: 
O I'I.'Hdi_IS UgUI'll, 

O S1·. Preside11Le- '\'. l1:x. 11111dil'il'<ll'i'1 11 l'l!dlll'l.)íiiJ di' ltl~
e,)/'1.111 ''""' " 1"'"~11111''"'" da L;,,tlll!liRsíiU. 

,\i'i'I'IJ\'Udll. !L 1'/111'/Jtlll. 

Síi" igt.tlll/111.'11[1: lll'l•l'uvndu~ n~ ;.:l•guilllt•s 

A1·l.. :F'ittt" CiuVPI'/Jit 111111t!'iz11dú 11 r·nll'lll' 1'111 tll'dti'dn 
''"'" '' guvr•!'IJ!i dr• J•~sladr_t tf1t l'lll'lill•;í relal.i\'111rH'IJir• ,·,., w·r,,;,.,; 
rl1• rr•iviwlir•nr;i)r•,.; Jtftl' llfllll'llr· illil'illdll.~ I'Pialivlllnt•nlr• 11 lr•JTl!~ 
'I"''' L'"l.r· al'r_,,.adn;; a plll'i.ir·ililll'f•,; r• rpu• l1aviam ~idrt nrlr;11il'irlu,.; 
pt•Ju gt.,vt•r·no gpr·nl. rH' ard.igo r·f•girrl(~n, para estai.H .. deeirne11to 
til• ~oloniu;; I> p!tl.' r.·~LI'~ Ult!irldOII!IIIH~ OU Ot.C'llftUda~. 

8uiJsl.iLua-se pr·la .. wgu inLt·: 

'<< () Uovr•''"'' Jiea !llll.rll·ir.arlo a r•rd.r·nr· crn H('.r·<'tr·rlo r•l•rn n 
ff•;Rf.!ldo do J•arlll!IÍ par·rt l.r·a.n~fer·ir·-lhr• lt dnrrJillin elaS ft•J'f'll~ ad
IIIIÍI'idll~ 1•~11'!1 r·~labr.·lr•r•imr·nln de r·r•l1>11ia~ e ·<lilf' P'''' abnn·rfn
JHtlla;; fr•J"arr, pr:lo govr•r·nr• daqw·lle J<~.~fndt> arr.,·ada~. ,.,..,.,nll
l.nnrJo r•r.•r· nnLr·ns nrn nr·Nt. r• valor· ignllf•S a<>.-; dnrr11r•lla~. ,.,, zona 
:tiiiiJ se pr~> .. d.rJ á lor·al izaeiín rir~. r·.olr.•nn;; 011 nr• r•.M.ul>rl••r· i men1n 
rlt' rpHdl!lier· do$ ~erviço;; ferlr·r·rtes lfLW a U.n i:io maulr.•111 110 
J~slado. 

~\[. l,. 

Gn ixn. de Cunv<•r·;;iío- V nr·t.a J 0" ,. 
•. « IINiuzirla de Z:000>1i, a eonsignaçi'ío de 8:000$ )J<t1·a illu

ndnaçiio ». 
"\r~r•rt,;;r:t•nte-se: ~ « Tran;;r,orte e guarda de valoi't:s, 

2:000$000.» 

N. 5 

«Fica creada u n1a c i rcn msr:ri pr:iío rlfl fi.'H:al izaç:iio dr• i nl
posf.os rJe eonsurnn nú Rio Gmnck do Sul, com a cliviiliío tla 
6' c i r·r:u mseriMão. » 

N. G 

Tn.;,pec<;ãú de fazenda- verba 21". 
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ltcd i,i u-so assim: 
Verwirnento dos iú inspeetores de fazenda: 

Ordenado, 8 ;.OOiO$, ;;mLil'ica(;ilo, 4:000$000 ....• 
Diur·ia, a 12$ aos mesmos inspccLoro;;, quando 

1.20 : 000*000 

· em via~rcm, de IWcürdo com o aet. Hí do 
regulamento n. !}. 28G ................. . 

Auxi! ia1: da Suporintondcnc;ia ...............• 
Expediente ............ -................... . 
H.eduzida a verba de· ....................... . 

N. 7 

43:200$000 
lJ: ooo.~ooo 

10:000$000 
20:800$000 

Verba 20"- Empregados de .lteparLi~~õos cxLí.nctas o ad
didos. 
Supprima-se por l1avcr i'ullecido I:Iem:i.CJUe A. 

Dias Coelho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G: 100:f;OOO 

Accrescente-se: 
Nardso J!'erreira u3:or·ges, fiel de armaxem do 

Pará ................................. . G:D84$102 

N. 8- SubsW.ua-se a emenda appi·ovada em· 2" d iscu;;;são, 
sob n. i O, pela seguinte: · 

« l"icarr: croadas tr·es ;,;uiJdelegacias subord.inadas ao de
legado fiscal no Jl.io Grande do Sul•, para- o ser·vi(;o de J'isca
lizac;ão das i'ronteil'as do mesmo (l]};;;tado, com séde em Bagé, 
Quarahym o S. Bor,ja, 10 :00!0$000. 

O Governo· expedirá o respectivo regulamento.~ 
N. 9 -Alfandega de Paranaguú : 
Augmen:te-se para G :000$ a verba destinada ao expediente. 
N. 10-. Alfandega de S. Francisco: 
Fiel, em vez de :1 :400$, diga-se 1 :600$ (de' armazcm). · 

· N. H -Alfandega do Pará: 
Em vez de 14, diga-se 13 fieis de armazem, reduzida a 

verba de 5:984$402. 
N. 12- Casa da Moeda : 
Em vez de dous, diga-se tres rfieis de thesoureiro. 
N. 13-Tilesouro Nacional- Verba 7•. 

tres. 

Segundoa escripturarios: em vez de .fG, diga-se 50. 
Of:ficiaes da Procuradoria Geral: em vez de dous, diga-se 

Fieis do pagador: em vez de sete, diga-se i O. 
N. :14-Delegacias Fiscaes-Verl.Ja 17": 
S. Paulo: 
Aocrescente-se W serventes para o serviço do « colis pos-

taux >. • 

·-
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Minas Geraes, accrescenLe-se: 
Um 3° escriplurario; 
IJm lt" cscripturario; 
Dous sorvcnl,es para o s•Jt•vi~'o de «c o !is posLaux ~. 

Paraná: 
Dous serventes pal'a o sot·viço de ~ colis posl.aux l). 

Goyaz: 
Um sol'venl.e para o sct·vi~'o elo « colis poalaux ». 

Amazonas: 
Quatro serventes para o serviço de « eolis postaux ~. 

N. 15-All'andegas- Verba JS•: 

Aecrescente-se: 
Bahia: 

30~) 

Um fiel ele Lltesourciro, Ot'clcnado, I :!i O O$; r]lwtas, 8; 
Um 1'iel ele armazem para o serviço de « colis postaux ~. 

onlenado, 2 : GO•O$; quo Las, 1-i. 
J~m vez do ~07 quotas na razii.o 'l,R o/o sobre a lotação de 

:1.1.: 1,00$, diga-se OGO cru o las na ·razão elo 1,8 % sobro a lotaoão 
ele 14.V00:000$000. 

nio elo .Tanciro: 

Um a.iuflanl.u de gn:ll'fla-mtír·, tWrlr!rmdo, fi: 'tOO$, CJUOlas '12. 
P.I!J'Vi~'o da bana, I :800$000. 
Dou;; eonl'cr·enl.us, or·rlenado 7 :200$; quota~. Ui. 
Dou,; :l"" eser.·ipturario,.;, orclonado, G :·100$; f}tioLas, :12. 
D01.rs 2"' eseripturar·ios, onlennrlo, ~ :800$; rruotas, 1.0. 
IJrn rird rle l:hcsouroiro, ordonado, 3 :000$; quotas, oito. 
Qurbras, I. :OOOJ!;OOO. 
Em Vf)Z ele 2. H'í7 quotas :'t ra:do cln O,Oi o/o sobre a lol.n.ção 

di.! 72.000:000$, diga-se 2.2ri~ quotas na razão de 1,08 % 
sohrc 72.000:000$000. 

Santos: 
Urn J" escripturario, ordenado, -1:800$; quotas, 1G. 
Urn 2" üscripLurario, ordenado, 3 :GOO$; quotas, 14. 
Um ajudante ele guarda-mrír, ordenado, lcOOO$; quotas 11. 
Dous fieis ele l:hesoureiro, or·dcnado, .r, :800$: rruotas, 20. 
Em vez de 1. r.i52 cruotas na razão de l % sobre a lota(;iio 

de 55.000:000$, diga-se L 506 quotas na razão de 1 % sobre 
a Jolacão ele 55.000:000$000. 

Da força dos guardas: · 
Em vez ele 135 guardas, com I :020$ de soldo c 1 :OG8$ de 

grat.ificaoão, com i.rm total de 524 :880$ c gratificar;ão annual 
para farda:mento ao commandante, sargentos e guardas, na 

•1 
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illli'III'I:L'''in d1• '!X:'!IIU$. die:n-~r· IX:-i gunl'dn:; ~~o1n o ,;uluo ele 
I ;!1:.'11$ I' gl'nl.iJ'i,.a<.::i" "" I.!HiH:J;; lula!, /IH::!H0$1JIJIJ. 

C:i·al.irir:n1.:~n pa1·a J'al·dallll!lllo, :n :IJIJIJ$1Jllll • 

. \lal.erial: 
J•:XJ!I'dÍI'!II.I'; neljUi:-;Í1;fi11 I~ L'IICtllil!l'lnll;fiu tJe J,jyj'()S1 pUpl.'J, 

J11'111111S I' llllii'I.IS :ti'J.igi!S, :lllgllll!lli.Udu du Jli:IJLIIJ$001J. 
,\I~I.Jtlisil;~u, l'l!fllll'u I! t'U!ISI!I'Ya~iiu do Jllaterial, uugweuludo 

du J H: HI0$1.101.1. · 
t:LlllliJUsliYI'l ~~ lu!JI'il'i!!a!ILus, :!i:l :UIJLI$1JI.lll. 

,\JJ'aild'.'f:nl d1• Cut'LIIlill:'J: 
~uiJstiluu-:;1! a 1:JJJelllla uppl'u\·ada ew .:!" diseussfío Jlt'li.l 

~1-'g'LIÍil[l~: 

l5tll 1~1111/'PI't•Hi.t~.,,,,,,,,,,,,, ,,, , , , •,,, 

lJ111 I" I'SI!I'ipl.ul'al'iu .•••..•.•••..•..•• 
J.>ous :!,""' t·.-~er·iptur·ar·ius ..... :- .......... -

OJ'de11111l.o 

~l : ooo:];ooo 
~: .IIJO:j;OOO 
J : ::i00$000 
J : .\OCJ:j;OOO 

(~\IO(i!S 

I ;i 
J I 

UIIl rito! dt• LI'Psnur·~~iru .........•..•..• 
I luus ::<1'1'\'l.'llte~, a r.:;; diat•ilJs. 
E111 n•z d1• ~ '1\1 quotas 11a l'ttZfíu de '1,::i % soi.ll'e a JuLaf'fio 

do I. \011 :OIIil:j; (li::! :OOO:j;1, diga-se .qtwLa::; llll razãu tk ü • '1<· 
:;oiJre a lul:u.:fio de I. '.01.1 :1100$ (H •, :000$000:1. 

i\' a eunsigua1;iiu- i\lalel'iul- onde se diz: 

ExpeLI ienL1!: 
Aet]uisi1.:iio I) Plle:uknnll;~u du Jivt·us, pullna:; e 

ou Lros a1·1.igos ••••••••.••.•••••••••••.•••• 
:c\!!quisil;f~. J'epaJ'tl 1' eullseiTa~.fi() de mulet·ial.. 
Co!ll!JustiYel e luJH·iJi~:anll!:; ..............•.•.• 

J)igll-81': 

Expcdieule: 
:.:\equisi1;iio I' I'IJeatkrun(:;io dt• liYrus, peuuns o 

ot1Leo::; ai.'Lig;os .... .' .....•...•.....•..••.... 
·,\1:quisil;iio, repneo t' eollSI!L'Yar;fto de l!lalel·ial .• 
Comlmsliwl I! lulJr·i J'ieanLes ••••••••••••••••••• 

Dn Jor~a dos gual'das: 
Em vez de: 

~·Í ;;uar·clas eo111 !lliO$ de soldo o 08.1$ do graLifi-
eac.ão, con1 o Lolul de ......... ........... ,· 

Diga-se:· 

:.l: 000$000 
J :H00$000 
:3 : tlOU$000 

G:000$000 
!i:GOO:j;OOO 
0:000$000 

:-10 guardas eom !HiO* di' ol'denndo c ns.\$ de gl'nLi-
t 'f" ~ - ··,~, ·.~tGO.",'OOO l 1 C.u.f;.t.lO • , , , , , • , , , , , , , , , , o , , , , , , , , o , , • , • • ,,., 

Parabyba: 
SprYiç.o da bnrra . .. , ... ; ..... , .. , .· .... • ... • , , . . 1·: 200$00tJ 

.. 
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1\rt. · O pesRoal da JJupt•ensa Nacional e Diario O((icial 
sot•;.i o constantn elas tabellas e quaclt'os seguiutes, que scJ·iio 
pr·eeuehiclos· pelos set·ventuaJ•io~ do quadl'o actual, obSI.!L'
.vanclo-sc t1 or·clcrn de auLiguidadl.! de endu wn: . · 

Imprensa Nacional 

Pessoal 

N. Cnt.cJ;orin GJ'illificu~.;iío 

1. clil'ecLot· , .......... . 
1 seel'etaL'iO .........• 
:l clll.d'e de secr;ão ..... . 
·'Í !"" e~N·iptm·arios ... . 
8 2"/í di l.os . .....•..... 

aa3:j;:J:H 
I (i(i.'fHHiü 

10 :J"" dilm ........... . 

Ü(ili:j;üüü 
03:3$:)::1 .'J 

1,00$000 
:J:J:3:j;::J::l!r 
:!IHi:j;ti(Hi 
:!00$000 
J liü:j;(iüü 

..:!OO.'j;OUO 
IIHi:j;tiGG 
J :J~l:j;:J;;.j 
100$000 
t!::l:j;êW 'ü '"" 'J'fo· ' •l IJ • ~ •••••••••••• 

1 Lhü:>OUI'f\ÍI'O ( 1 ::!OO:j; 
j)Ut'U quebl'US) ..... , 

1 l'iel •..••...••••..•• 
J auxiliat· (dial'ia !l:j;) •• 
1 almoxi!l'il'•) •.......• 
1 :l'ieJ .......•......•. 
1 arionl.adot· g•!ral ...... . 
1 ajudante .......... . 
1 aJ'ch i vista !Jibliollw-

ear·io . ; ........... . 
1 aj udanl•! .......... . 
J poJ•tei!•o ........... , 
1 mandadot· ......... . 
:! guar·das-portões .... . 
;, e o n Li u u os •.•.. , ...•• 

!,OO:j;OOO 
:!00$000 

t.OO:j;OOO 
:!a:J:j;::l:H 
2:~:J$:t3:3 
:!OU:j;OOO 

:!OO:j;fl(IO 
I. lili:j; IHHi 
:!OO:j;OOO 
iOO:j;OOO 
J (j(iifl(l(j(j 
J 3:3if;;);).j_ 

:?00$000 
JOO:j;OOU 

:!OO.'f;OOO 
I. I. G:J;GIHi 
I I G:j;Glii 
100$000 

JOO:j;OOO 
H.:!:j;33!, 

j()():j;(l()() 
1 OO:j;OOO 

8::J:j;3:H 
ü6$GGG 

45·. serventes '(rl i a r i a 

. ' • 
de ·l$) ............ . 

I nspector·ia lr:êhnica 

1 iuspedot· te eh n ir;o. . . .1 OO.'f;OOO :?OO.'j;OOO 
:l a,; u cl a u L c (na Im-

prensa) .. . .. ...... 333$::131 1GO$GGG 
2 enearrogados do ar-

chivo de moclr~lo:;. . . 200:J;OOO IOO.'j;OOO 

Rcvisrio 

1 cl1efe • • . . . . • . . . . • . . 200$000 I 00$000 
1 ajudante . . . . . . . . . . . 200$000 100$000 

. 1.1 J·evisores. sendo dous 
de ma eh i nas .• ; . . . . . 200$000 100$0011 

:1.2 conferentes ....• , . .. . . lü0$000 80:j;OOO 
Vol. rx 

VcuciiU'cuto fot~J 

12 :OOO:j;OOr.l 
li :000$000 
7:.:!00$000 

;!!,;(l(l(l:j;()(IIJ 
38 :·I OO:j;OOU 
:.Hi : OOO:j;OOO 
·lll :OOO.'f;OOO 

8; I 00$000 
:3:li00$000 
:!:!120$000 
7:200$000 
1,;200:j;OOO 
·I : 200.'fiUOO 
::l:liOO.'f;OOU 

:i : (iOO:j;O(I;J 
:J:000$000 
H:liOO.'f;OOO 
:J;G00$000 
li:OOO:j;OOO 
!);600~0()0 

05:700$000 

7 :2()0.$000 

ü:000$000 

7::!00$000 

3 ;llOO.'j;OOO 
3:GOO:j;OOO 

ii O: .J00$000 
:J.I :560$000 

~6 

. ' ..... 
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O((iciua de cumpusiníu 

J 1 Jl(_•,..;lJ'(! •• i •••••••••• 

1 euuLJ.·a-nwstre .••..• 
8 l'lil'i't•S de [UI'IIItt., •• 
8 a.iudanLe~ (LI i a!' i a 

de !1:);) •••••••••.••• 
2[; OPPI'UJ'ios df~. ln da:-:iSL~ 

(di:u·ia tli.~ S$::iUIIJ .• 
:.![; opt!l'al·ios de ~~~ ela~~t! 

(dial'ia de í$GOU; .. 
::JU O(ll!l'tu·ios de ::!" elasse 
• (clial'ia du li$000) .. 
3i'i .iol'naleirus l.:u.·el'islas 

(clial'ia de ri$000) .• 
~O aprencl ií\es de 1" clas

se (cliaria de ;~:jilJOO) 
ii'i l!Jll.'endir.es de~" ulas

s•J (diariu de z:jiOOO; 
2 tii':tciO l'('S tloJ JH'fJVllS 

(diarin do í$000) .. 
i a.iudanLe (diul'ia de 

5$000) ......•..... 

CU I/I. }lOS ir.'liU ( StJC~'riO 
de scuhol'as) 

1 a,iudaule (diat·.ia de 
9$) •••....•••. » ... 

J O operat·itts r.I•J 1" classe 
, (dia!'ia ele í:Ji500) .. 

J O operaJ:ias de 2" classe 
(diat·ia do ü$500) .. 

J O upe!'aria~ de ::!" e! asse 
.(ditu·ia·· de rí$GOO) .. 

30 ,iu~:naleiras LaJ:efisLa~ 
(dia~:ia de G$000) .• • 

.i apt·endir.es de L" L:las
se (diaria de :3$000) 

.l aprendir.cs ele 2" c.Ias
sc (diaria ele 2$000) 

i. timdor de pro v as 
(diaria de í$000) .. 

L iu o lt/ll ict 

i uwctlll ico ( d iat·ia de 
0$000) ............ . 

.\ auxili:LJ•es do mecu
ni•••J (diat•ia de 
ú~UOO) ••••••••• , , • 

Ül'il~1111d0 

~~:)$:13·'1 
2J:J*::l:i·1 
;.!OO:j;OOll 

U l'U ti (icut;iiu 

1 H$0GG 
1 OG$üllli 
100$000 

Ycucinwutu tut11.l 

ri: l 00$000 
:J :tWl$000 

:?8:800$000 

:!ü::.!S0$000 

ü8: ·l3í$rí00 

Grí:í00$000 

G~l : S7 ri$OO;J 

ili:!JGO~OOO 

HI:!JG0$000 

ri: 110$000 

1:8:.!5$000 

3:28ri$000 

:!.í ::llri$000 

."3:í2G:j;OOO 

:W :Oírí:j;OOO 

:f1:DOO:f;00ll 

lj :380:);000 

2:020$000 

2:ií5ri$000 

3:28ri$000 

. 7:300$000 
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N. 

1 Liradur du p I' o v. a~ 
(cliul'ia de 7$UUU) •• 
O:; opemdor·us sfiu ti

rados du: quadro .da 
ol'l'icina elo cornpo
sicão. 

IJ{(ir~ina de in~1n·essão 

1 JllllSLl'e ••••••••••••• 
1 r:o11 Lt'lt-'lfiiJSi.l'e •...... 
:J eiJeJ'es ele rurrna ..... 
.1 a.iudantes (diaria du 

!J$ ou o l ........... . 
H:l oprJI':tl'ios de J" elas~u 

(diat'ia do 8$000) .. 
2·1 opei·ar.·ios de ~n classe. 

(d.iaria de 7$0UU) .• 
JS oprJl'Hl'ios de 3" classe 

(cliaria de li$000) .. 
H! oper:u·ios de -i" elassu 

(dinria de ::í$000) .. 
J:.: api.'C!Hlims de J" elas

se (diaria de :J$000) 
Hí ap1·endiws r.le :!" r:las

se (diaria do 2$000) 
J r:ng-r·adador (di a l' i a 

de 8$000) • · •.••.•.•. 
:! en;;mdaclor.'rJs (diaria 

de 7$000) ......... . 
.:.: · engr·adador·es ( d iar.ia 

de 5$000) ....••.... 
2 enl'fadores de papel 

(cliaria clll 7$000) •. 
J molhadot· de p a p c I 

(diaria do 7ijiOOO) •• 
1 conl.arlor· de e d i f:· ii o 

(diaria rle G$000) .• 
-i auxiliares elo eonl.a

dor (diaria de 5$000) 
2 lavadores de fôrma, 

(diarja de 5$000) .. 
2 fundidores de r o I o 

(diaria de 5$000) .• 
·J enearregado da prensa 

hydraulica (dia.ria 
de 5$000) •.••.•••.• 

1 III}JI'r.'SStirJ lithO(JI'aphica 

·[ mestre ............. . 
i ·aj uduulo ..... _._ ...... . 

Ort.lomulo Li rulificn!:úu 

,?.:J:J$3:J.J. 
'''''"'I"' -· .. tl•r•. ol•l 

.:!UD$000-

"''"$'>"'3 ......,,), oJÜt 

200$000 

J l.li$tiliü 
J Oô$1iliü 
JUUI!iOOU 

li6$GG7 
100$000 

403 

VcJtcilUL'JJlu tu tal 

;;;555$UOO 

-i:~00$000 
:i : l:l·IOI!iOiJO 

10:800$0111) 

13:140i!i000 

ri:! :5U0$000: 

78:120$000. 

3\J : "20$000. 

32 :8G0$001J. 

13: J!,0$000. 

JU:ri::í0$000 

;; : \):2()$1100, 

ti : G I Ui!iOOO . 

3 : (i50*000. 

G :510$000. 

3 :2G5~000. 

2: J 00$000. 

7:300$000. 

3 :550$000: 

3 :650$000. 

1 :82~$00!}. 

:, :200$000 
3:600$000. 



ANNAES DO SENADO 

N. Ortlontulo QJ•ntiíict•~fio Vcnelw~ntu tot"l 

2 ope1·:u·ios r.le J' elasso 
(dinria ele 10$000). 

G upel'rtl'.ios de ;;!" elassu 
(dial'ia de !:!~000) .. 

5 operarios··du :3" e.Jasse 
(diaria do .7$CiOO) •• 

O rnarginudoi'Cs (dial'ia 
de G)j;OOO) • • • • • • • • • • ~ 

1 ÍIIJ)li'CSKOI' lllllllel'adOI' 
(dial'iu. dn ?:liOOO) .• 

ü apl'cudi:r.e:; de 1" elas-
se (dial'ia do :3$000 

7 api·endi;r.o:; de 2" elus-
HB (dia.I'Íll ele !,!)j;OOO) 

8 UIJI'UIHIÍZI.'H de :J" l!i:IH- . 
. se (diaf·ia d1~ J$000) 

3 lunpndorcs !.11! petlt•u 
(diaria lhl li$000) •• 

1 euntadot• du e d i\:· 1i u 
(dinl'ia. de lilf;OOO) •• 

1 e o 1.' L ado I' de t•apnl 
(cliaJ•ia de 0$000) •• 

~I~HVIf)O~ .\CGg~:-:;unJOS 
HOMENS 

J::ncwlallo~·!iu c l,i·uchnra . 
·I rnesf.r·e ........•.... 
I eunl.r·a-IIJI~:.;f!r·•~ .•... , . 
:.1 elideS do I.UI'.I!Ht ..•. 

. :1 n,judantos (dial'ia diJ 
\J:j;OOO) •••••••••••• 

1 :J oper·ar.·ios do ·1 11 1dasse 
(di11riu. do l:!$000) •• 

20 oper·ar·ios (11~ ~~~ ehtH:-51! 
(di:n·ia do 7$000) •. 

20 01 )ÜJ'arios du au e lasse 
(di:li'Íll di) !Hj;OOO) •• 

J:.!. opt~r·ru·ios de ·'&" e lasse 
(diaf•ia de r.ilflOOO) •• 

30 l.ai'I!fistns (clia1'.ia de 
5$000) .......•.... 

H !lJII'nndii'.t.'H dn I" I' las
se (diaritt de :J$000) 

J/1 npt·ondiw~ rk :!' ela.H
:>IJ (diai'.itt de ~$000) 

a dOlll'll.clOl'IJH (cJiat.•ia dll 
0$000) .. 00 •• o ••••• 

2 auxiliares de clouradot· 
:(diaria, do. 8$000) ••. 

"'l'.J~'.!'.:t , ,._.,_ ol•r•.:.JoJ·f 

:!00$00() 
:!00$000 

-

I .1 G$C.GG 
100$1100 
:L00$000 

7:300)j;000 

liJ:000$000 

1:.! :77ü$0lll) 

i o : !Jü0$000 

:!:5úvlf\OOO 

ü:Gi0$000 

5 : l J !)lfiOOIJ 

:.: : !1:!0$000 

0:570$000 

~: I !10$000 

:.: : J tJ0$000 

.\ : :!Ot.l$01111 
:I :lili0$000 

1ll:8t.I0$01JU 

u:l:!::iv$ooo 

lt~l :800$000 

51 :100$000 

/1;] :800$000 

:!J :000$000 

G·i :7G0$001J 

!:! :700.$000 

10::!20$000 

!):855$000 

· 5 :Sit0$001} 



\ 

i'IERf1,\0 lll\f ,?[i DE nEZF.MBRO DF. j 012 40:i 

1 · rnr!nl'l'r•gndo dn dt•po
Hil.n_ dt• _l'ollln (tlin1·in 
rln Hl!illllll).......... 2 :\1211:l'OOO 

1 e o 11 I. a d t' ,. tlf• l'nl li n 
(tlial'ia do.• .. 'ilfHlOO).. 2 :líriú$000 

2 auxilinl't!S (dinl'ia · ti•• 
lll!iOOil) . • • . • • • . • • • • I. ·380ol:OOO .. o< 'I' 

gi/Ntdt•J'u(lt;IÍO - .c:;,•cr.rio 
t/11S SI')/./!.(IJ'IIg • 

I n opPI'al'ias dP. J" e.lnRRe 
(dirt~·ia ri•~ 7lfWfJ(J) •• 

:J (", Oftr!f'fll'ifl!.; df~ ~~~ fdfl.FHH~ 
(rlia,·ia ti•· !'olf\0110) •• 

f:O OfH~f·nr·iaH dn !.1,. f•.ln!4Rf.! 
(rliat•ir~ ele r.$ono),. 

20 Of.H!/'fll'Í!lS de 1," elnSSf.! 
(dinr·in rle 1,$()00) •• 

1 O !lflJ'encliz('S di' 1• r•lns
HP (tlifll'ifl rif' 2!j\f/00) 

:Jr. lnJ'PI'i;!l.n;.; (rlinJ·ia df' 
:.:$1100) ••••.••••••• 

Sl,i:l'I'(J{f!JIÍII r. (/11(1!(1)1(/-
Jil(/M i o 

1 e"JJf•.f'r! •••••••••••••• 
1 ajudante ••....••••• 
1 OJII!l'fl.J'ÍO dr! 1" el!tH~f! 

(rlial'ia dr> 8$000) •• 
2 Or>f.H'(U'ÍO~ dr~ 2" fdtlf.I~P 

(rlin,·in rln 7lfl000) •• 
3 Olwr·nrios de il' r·.Jnssr• 

(din.1·ia rln fi$000) •• 
2 arll'r·nd izr•s rln I" r: laR

"~' (rJiar·ia dn 3$000) 
4 apr·nnd izns rln 2" elas

sr. (flinr·ia dn 2$000) 

0/(ir:ina "" {JNI'flu·rr! 

200$000 
l!i0$0fl0 

1 rnr.!~t.re ~ ......... ~. . ~:13$3:1 '. 
a gravndllrf'i! I ithogra-

p!Jo;; dn -1. • ela~~ e 
(diar·in de l:l$000). 

1 gr·avador dr; 2' clai!~f! 
(rlíaT'in dn ll!f;OOO). 

1 gravador de 3' r•las~'' 
- ( rliaria. df' J 0$00(1'1 • 

1 aprendiz de I' r~lai'"ü 
(díari~ de 3$001)).. -

lflOi\iOOO 
80$000 

li (i$666 

-

2li:fir.O$fl00 

::~;;: ().'tO:f\1100 

3u:fiOOI!iOOO 

2():~00$000 

7 : ~100$()0() 

::: C.OOi\ifi(JO 
2:8fl0$000 

2: ()20$000 

ií : I I 0$000 

(i :ri'í0$000 

2 : I Ofl$0fl0 

l\:fl20!f;OOO 

·" :200:f;ft(l(l 

t,:Olf>$()00 

3 ;(if>0$00•l 

1:005$000 

··~ ·."',. 



ANNARR nn RRNADO 

2 apJ•rncli?:c;; c.J,, 2• c~lns
se (dinr·ia d'' 2$1100) 

1 gr·ayndnr· xilogr·npliO 
d1! I" dnss1! (dinr·ia 
de !l$000) ......... . 

1 gr·nvador xilogr·nplto 
do 2" elassc (diaeia 
do 7$000 ......••..• 

2 :;t·;wadol'Cs x i I o g l' a-
J phos de :l" elas~'! 

(diaria du li$000) .. 
2 aprendizes ele 2" elns

' se (diaria rio 2$000) 
' 2 o pm·ado I'I!S ( p h o I. o

gravura) (diarüt. do 
12$000) .......... . 

· 1 a,iudanl.o ·rJu ·i" elassn 
(dial'ia de 8$000) .. 

~ 2 n,iudanl.cs de 2" elasse 
(diaria rle !i$000) .. 

1 photol.ypista (dial'ia 
rln 8$000) .•..•..•.. 

1 arrcnclir. de ·i" e lasse 
i (dinrin. de :lijWOO) •• 
· 2 afH'enrl i:ws de 2" elas
. · se (lliaria rlo 2$000) 
I 

i 0[[-ir:hta rir: pau.tar;iin 

-· 

· 1 mosl.ro . . . . . . . . . . . . . 200$000 1 00$000 
1 a,iurlanl.e . . . . . . . . . . . ·i G0$1HIU H0$000 
3 operar i o.~ rle 1" elassn 

. (diarin. rio 8$000) .. 
5 opemrios elo 2" nlasse ' 

(diar.in. de 7$000) .. 
7 opm·arios ele 3" classe 

(cliaria do G$000) •. 
-i arrend ir. o;; de 1" elas-

se (diaria .rln 3!ji000\ 
8 af)l'cndir.os rln 2' r:lns-

se (diaria dn 2!ji000) 
2 passadores de p a p c I 

(diaria de fj$000) .. 

Of[icina de [1mrliçr"io 

1 mostre ........•.... 
1 a,juclant.e .......... . 
-i opcrarios de ·i• clnssc 

(diaria de R$000) .• 
5 opr.rnrios dn 2• r:Ja;;sc 

.(diaria de 'i$000) •• 

233$334 11G$GG6 
200$000 100$000 

1 ;I,Ml$000 

:l ::.>Hfi$000 

".r:r:r:"'flOil .._.,t)lJoJ•r .. 

:, : :280~(1(1(1 

I ::, liWf\fiOil 

R:'7GO*()(I() 

n .noO"'(lllO ~ ,;,~ •r ..... 

I. :O!)fi$000 

'l :I, G(l.~OOO 

:l:!i00$000 
:2;HH0$000 

R :71W$0Wl 

12:77G$000 

1 [j : :J:J0$000 

1,;380$000 

4::180$000 

"·: 200$000 
3:000$000 

H :GS0$000 

·t2 :775$000 

I 

H 
Í<· 

i' 
\' 

r, 
, •. · 

i: 

' 



1;, Cnlí'J.t"nl'ln 

1 I, fii'IJI'II l'il IS f/1! :J" Jl/IIS!'U 
(diat•ia du 0/j;UlltJJ., 

G Iii'''''"" izPs dn I" J:las
su (diliJ'ia df' :1/j;IIIJO • 

Ú llpl'I'JJf/izi•S f/1• :!" 1d11~~ 
(dial'ia du :!/j;IJI.IU •,, 

·/ eln•l'o ........... , .. 
1 rt,ÍIIIJnJJ/.Il (1/illl'i:l. f/1• 

I Oij;OOII) • : , • , ••. , , • 
2 u I I) td. I' i f) i ;.; I 11;.; dI' I " 

t:las;:;1~ (d i a I' i 11. i/e 
Hij;OOO) ••••••••••.• 

::: rdeel,r·ieiFiLn:.; dP ~~~ 
cilt;:;srJ ( d j a r i a r/e 
71!1000) •••.•••••••• 

(j niHJHI'I'f)gflr./O.~ r./1) lfi(I-
IJIOf.lll'l;~ (rJiHJ'ia 1k 
iíi!IOIIO) ..•..••.•••. 

2 flpi'IJIIdiZf'R (r/iar·ia r/P 
:_:~000) ... 4 •••••••• 

O((ir:iua de 1'tJfJitl'r,.~ 
de 'lft.~tt!hina.~ 

1. e!Jnfe ..........•... 
1. ajudante ..••....... 

·1 II,,ÍII.~I.ador· dr: 1 n eillR~IJ 
(diaf'ia r/e Oif;OOO) .• 

2 nJu~t.tHlor·es df! 21t ela:;
;;n ( diar·in de 7if;OOO; 

2 a .i uMador·eR rk ~;· eln~
~rJ (ri i ar ia ri e li:j;OOO; 

1 offieial t.or·neir-o (dia-
r·ia drJ H$000) ..... . 

1 offir:ial fr,r·r·eir·o (rlia-
ria de 8:ll000i ..... . 

2 a,iudantf~~ (Jf~- fer·tf_dr·o 
( d iar·ia do 6$000) .. 

2 a.pr·endize~ (diaria de 
3$000) .......... .. 

1 malhador: (diaria;, diJ 
5$000) .......... .. 

2 pedreiros (dia.ria. de 
6$000) ........... . 

1 ajudante !11; malharlol' 
(diar-ia rJr, r,::;non, .. 

1 a:molar!OJ' (c! ia ria. r! e 
de ti$000) .•....•... 

' 

~lllliJ;Illll I 

~(l(lij;00(J 

1ROIJ;00(l 
1 00$;\0Ui 
!)(lif;(J(J() 

:lO : Gliil$LlOJ 

r:: 'li iíij;llllil 

ii: 8'10~0(1(1 

1 (I: ~Jri(lij;(l[J() 

:! : 1 fl(li[i(JfiO 

~: : r.oo:;;ooo 
a : t., O$Oúll 

1. : 380$0(J0 

2: !12.0$1100 

2:!120$1100 

.r, :380$000 

2: I!J0$00\l 

J:82ii$000 

·~: 380$00(1 

I: IM$0110 

2: I f!0$000 



4.Jg 

f'!Lif't:!'llt'in 

ú :H I O~WIJO 
"l~lli'Jiill/i•ii'IIR (dilll'ifl 

dn iq:Oillli . , ... , , , • , 

li',t'Jlf'dir,'rio do II/I.}JI'rmso 

j e/1 I! /'o .............. 21JIJ:jlOIIII ·I 00~000 ::1 : l'ii!O$ti!W 
lt!llf'l't!. 0 O O 0 O O O O O 0 O o O O f ,\.'IHiijlllllll IIIO!jHHIO :1 ;llllll~\1100 
I a.itll.lnnln •••• ' o •• o •• ltifl~llllll Hll~illlll :! : HHÕijHIUll 
:I I'Xpl'd idiii'I'R ( d iHI'ill di• 

"" H~IJIII I) .••.•.••• , H :i (J(IijHIOO 
n I'U 11 /'I' l'l)ii/,I'R di' \"11111-

1n n R ( d i n ,. i n d ••. 
'iljHIIIII I ••• o •••• o ••• 'i : fifi!j.~l)l h) 

!'J 1'11/.l'f'g"Hdiii'I'S di\ Yll-

IUIIII'R (d i n ,. i a di) 
li ij;( 1110 ) ••• o • o •••••• 

r: • '~r: $000 

" C h fUI /'!'•> lli'S (dia l'itt de 
oJ o •I I 1 ), 

"' 1 o~:oon J •••• o •••••• 'i : 300lj:illlíJ 

'J'o ln I. ........ ........ O O t O t I O o 2. J t·l.l: B\J5$<JU,l 

« Dinrio Officinl ~ 

·I l'l'lht,'i.lll'-''lirl'r •••••• 
!!, P•~llnef.ol't~:; ......... . 

.',t!!l$1liHI 2011/j\000 
:.'11Li$lillli t:J:Ilj::J:J.I 

·I a,jnrl:mJ.,~ dn ill~pcllf.or 
~,,,,~lnt ien 1111 IJim•io 
O{(ieirrl . . . . . . . . • . . :J:l:l$:1:1'! 

1 anxilia1' (dial'i:t de 
l (\(\ * !1 111'1 

H$111111) , •• , , . , , , , , • 

·I f'll(ll'r ....... ·~ ..... . 
·I a.indnllll' .......... . 

·12 l't'\'iHIJPt 1 ~ , •••••• , , , , 

:12 t~tHll't1 Pt 1 1tf.t 1~, •• ,,,, ,, 
" ,\,llll:tdnt'<'~ r],, linha 

Pl\t~-n1'1'f'A':l~tln~ dn 
tnnppn ........... . 

ti rel.rnJh'nB , , , . , , , , , , , , , 

" 'l'l'" 'l'" .c..• ' ·r• ,,,, 
t)ó)Hil!CI')'J 
1- ....... •jl.4.•4.1 

~fiOlj:OtHI 
lt\11$1100 

:?tHl$0110 
lti0$000 

I I !1:jltlü!1 
ltl:j\111 
100$000 

HO:j\000 

1110$000 
80$000 

7:~00$000 
I I, : ·100$000 

rl;()00$000 

2:\120$000 

"::!110$000 
!, ;01)0$000. 

.\:1 : :!.00$000 
:n :ritiO$OOo 

'i : !?.00$000 
J 7 ; ~$()$000 



O((ÍI'illfl dt• 1'0111/10.\'ÍI,'IÍII 

N. 

·I eiHJI'n-pn~inndoJ' ...• 
:! n,iJJd;llll.••s do pagina

""''• Sl'lldo 111n 1'11-
l'fll'l'f!gndo dn. lino-
1.,\'Jiin.· ..•• o •• o ••••• 

2 HIJ.xilial't'H da 1•111-:inn
')ftn (diaJ•in dn 
I Oij\000) .••••••.••• 

:1 p/Jliii.OIIifll.llR (rlilll'ill 
li,, J Olf\000) •••••••• 

2 l.il'lldlll'l'fl ri•• 111'11\'fl~ 
(rliaJ•ia. du H$11110,1 •• 

:Jyigill!'\ (din1•in de 
Hij\000) ••..•••••••• 

·I gufll'r/11.-l.,vpo;; (rlinJ•ia 
dr.• 10$0001 ••••••••• 

1, n.iwlriiii.P~ ldiuJ•ia ri" 
H lf\111111 1 •••••••••••• 

Cornpo;;il.nJ'I'H ·lnr·td'i~UIR n 
H.'f\, f\I'JHin :111 el'l'nflli
vn;; P ~"" ronnr! n. JH'
,.,.;;;;irlnrlro rJn RPI'Vii)O 
R I! I' ÍÍ fi 11 rllll i I, f. i ri n R 
~npplr•ni.Pf\ ....•••. 

J,hl o lt/li ia 

1. n.i mi n 11 t,r, ••••••••••• 
1 lfiPI!!lll ir•.o ( dim·in. clro 

·I ll$0fl0) •....•..... 
a flJJXilifli'PR (rlirll'ifl. r)p 

rí!f\1100) •••••••••••• 

1 ellt~ft_~ ............. . 
1 a,iur.Jn.nl.l! •.•••.....• 
:!. OPf'l'fll'iOil dll 1 n ClfiRiH! 

. (rlinr·in. de 8$000) •• 
r, Of)f!T'fU'ÍOH di! 2"' cJa~S(; 

(rlin.r-in 111! 7*noo) .. 
2 rngr·al.!nrlnrr•;; (dinr·in 

rle 7!);000) ••• , , • , •• , 

1 cJrr~ro ••.•.•..••.••• 
.~ n,íudnnf.e , , , , , , • , , , , 

,, '1'1"''1 '" ... "o •F• •J·I 

;,,,~,!.L•••"'I 
·-"" .. •Jl- ·-· 

2:Ji:Pj;il:J.1 
222*~2~~ 

1 1 1 * 11 1 p, :nnn~r,noo 

10(1!);(1(1() 

I I (iif;liiHi 
li f $I I I. 

111i$Giifi 
111~111 

7::lllllif:Oilil 

lO: fiGII.~JliiO 

fí:li80if:OOO 

8: rí~O:jW!lO 

I I : (i80$1liJ:l 

2Fl7;1i00if:OOO 

:1 ; JJOOJ!;!lfl,1 

:J: O:i0$00) 

r; ;1,7iiJ!;OOO 

t,;~00$000 
" : (1()(1*(10(1 

1);81,0$0!10 

11) : ~~~:0$0!1fl 

t,;3k!l$!10() 

;, : :!O!l$0011 
~;000$00() 

. ' 

' -:: 

' .~, 

~I 
., . 
··~· .. 

.. ~.1 



~·lO i\ NNA g14 nn R I~N. I nn 

:N. 

1:.! ·.~I.PI'PIII,\'(IiHills (din1•.ia 
"" /.~111111'1 •••••••••• 

:2 ~~aldP:III"''''H (dia1·ia d1!. 
fí!j{lllllll •.•••.•••••• 

H:t:Ju'd ir; ri" ( r:om Jl1'1! hell-
deudo a r/obt'(f(fr!l/1., 
t:ON/.11:1'0, fi'JUII'ff~~fÍO f! 

r/ is lt•i lm. ;,,,;") , 

1 c~lref'u ............. . 
1 a,j11danto .......... . 

1IJ IIIIXiiiai'I'H ldi:ll'ill d1~ 
'i!J;IJIJO) ••••.••.•.•. 

Hl liflill':ldlll'f'H (di:ll'ill "" 
!i!j{OOIJ) .••••...•..• 

r.i nnf.r•pg·ndni'I'H (diar·in 
de .',!j{OOO) ••.••.•••. 

I, PHI'/'1\!.WdOI'fiH (di H I' i H 
di! .j!j{(l(l0) ......... . 

2 n 1 o c 1. r· i c~ i s I. a H tl1 ~ J" 
o-laHHI~ (dinr·iu dB 
R!j{liOO) •••••••••••• 

~. r-.l-r•cl.r•i,•.isl.a~ dn· 2" 
1\ I a;;~;" (di:11·ia d" 
'i !j{UULI) •••••••••••• 

l'ot•larirr. 

:1 n.i11d:uli1' dn ,Jllll'i.roil'n 
~. c~nnL·ir111fl~ .......... . 

1!) HI'I'Villli.f'H (dinl'ill 1.]1' 

·l !j{OOO) •••••••••••• 
Fk~AI.as, :-~nr•i'"iPH P Hlq·vif .. ~oH 

fiXi.l'llfll'dilllll'inH ..•• 
C:l·nl il'ie.:u;ií1•H addi11innnPs 

Jlfl1' PXIIIIHHII (]p IIIIIIIIH 
flr Ht•.r·vi•.:.o (n1·l .. ·J:l 
do I'I'HIIilllllf'lli.ll Vi-
genlo •..•..•....•• 

'''l'l~q·l. '-' . •r•" rf 
~)ôJIHI.!'J"'l 
--~·r-·-· 

!!fl!lljlfl()() 
I :1:l*:l:l'1 

·I lli*lilifi 
HI*IH 

1no*nnn 
IH't*l'tiHj 

~lO: liliii*IIOII 

:1 :fi!':iO.~IIflfJ 

.1 : 201)!j{OOO 
·" : llllfl*(l(I{J 

2ri:ri!íO*flllll 

!!I :!11111*111111 

7 : :11111*11011 

ri :Híii.~IHIII 

:l:fiOO*IIII.I 
!I :l:lflll*llllll 

~I : !)OO*flllll 

I Ofl : OfHI*OOO 

2rí:000$00í) 

2. !18:-l :727*(j()l) 

Arl.. Os ndnnrR I~Rr•.J'rvrnl.rR Rl'l'fín n.pJ•ovoil.nrlos po;o 
m·rl,•m l]p nnl i;.:nirlnrll' f' pOI' mr•J•nlli'11W1ll.n eomn rscl'ipl.ural'in~. 
:As nnil'ns vn;.:·ns sPJ'iíu Jll'''''llldlidas pnlnR 1111Xiim'r)s rln rscr~ipl.n, 
m~lncle pm· ot•dern de nnl iguidade e mr.lacli! piw nwrr~irnenlo. 

·,,.-,· 
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i:mss:\o ~~~r 25 Dll DE?.Ei\mnn DE 1 !li:) 

A1•f.. A ••Stll'ipl.llr':u;iin das nl'l'itdllll~ ~··t•:í f••itn P•'lM 
'oRt:r•ipi.III'HI'ins designados pt!IO dit•eelul'. 

J\1'1 .. · () Citll'l'l'llll ••xw•di1·:í " l'••gllinllll'llln da lHJPI'•'Il~a 
Naeinnal n ./Jial'iu 0/'/'idrd tl••llll'u dos qlladl'•ls •' lnh••lla~ •H·g·n
ni~ados III'Sill J,.j Hl!lll lllli;'llll'lllu da d•!~Jli'Zn Ynladn. 

!-illill drts t:lllllllliHSIÍI!S, 2:1 dn dnZI'IIllJI'Il du 1\ll!!, -P. fifi!
CI'I'ÍO, i'l'l~.~idl!iil.l~ inL•~r·ino. -l~r'IIJWhlo rir! JJulfujr!S, lll'lalnl', --
111111'110 rir: /'uivo.- Tuvrrrr•s drJ /,t/1'11, -- 1•'1'11/WÍSr!u Srí.- A. 1 \ :t!-
1'1!rlu.- Ur/JI/'1/U S1111./.us. 

O Sr. Feliciano Penna ( JU!/n ru•tlr! ln·)-~~·. I' I'I'R idt!nl.••. 1'1'. 
CJ!!eir·11 a V. Bx. fi III.' I!IIIL~ult•: 11 !-i•• nado soill'l:· si I!OIIt!odn 111'
geneia pn.r.'ll vol.at,;ii11 P t.liRmlsRiin illllllPflialu du Ot·l:·llllll'lllo d,t 
]IIJI!liiiU, IIIIIH VI'~ qnn ,ÍIÍ. f'Ri.iill pllidit•lldiiS 11 Jllll'l'l'l'l' f' !IS 
Olllf!lldflS. 

O Sr. Presidente- Os fH!IIilnl'f's fllll' nppr'oYülll n l'l'fJUPr'i
mr!lllll do lnllrr·adll Sr·rrntlnr· · fllrl'il'lllll si' ln\'lllllnr·. (l'wtso.) 

J•'ui IIJ•PI'III'tlrlll. 

2" tlisenssfío dn. Pl'flPORil)iill rln. Cntrwr·n. rlns J)ppnlarlns 
n. Hl7, rle ·J!I.Ié:, rH't,;nnd11 n. Jll'r:r:il·n flf'r'lll ria JlPpnlrlir:a pnt·n o 
IJXI!f'l!ir;ÍO di\ 1\IJ H, 

Appr·ovn.lln. a pr·opo~i1;fío. 

Siío apprnvndn.il ~~~ grgiJ inl,es mnnndns: 
«Ao nrL. 1", n. ·I: 
Onllo .~t: di ;r,: «ln pi;; gr·n;;~o;: pm·n. en.rpiril.eir·ns, rl.1:. » , 

r:rdolo.~ d1~ f!ll~f.ioe~ pnr·a pr!nna~. el.l:. ,., Hrrppr·irnn-~•~. 
Onde ~e di;r,: « I!T'aptlil," 011 plornhagina, tde .. H11ppr·irna-sf'. 
OwJ1~ sn lli;r,: «o;; ear·!.iil,;;. JIIJilf:ws " nli!IHIS plwfnl!l'll

p/rir:n.~. nfn.». ~llppr·irnn-ill\, 
Onrln ;;1~ rliz: « lli~r,,;; para I!T'ftrnnplll•lll•s 1• srrnl•llranfl'il: 

(Jnr.Jo;;- r:mn gr·nvn.1;fío di\ fwns nas dna;; rnr:1:s -- td logr·runrrll• » 
1·rn vr~z fl1~ ~$ lliga-sn: 2i!ii'ill0 e o mais enrnn l•;;l,;í na pr·npl•ilir;.fíll. 

Ondo se diz: « Jl,ntin nm nr·.lin:'!, I\ ln.». Htipprirnn-;;1:, 
Ondl! ;;e rlir.: « f()JrJRpatlio e qnarfr.o, r.•t.r:.: n n Myolilll, Pfr:. "'· 

Snppri rtlll.-M!. 
Ao Tnl•i'mn arf.i:;c0 o nrJmr•ro ar.er·rlsr:Anf.e-;:1): 
Corf.i(;a. h()tumarfa para J'()VI,.'!f.irnrmto iRi'llailor ;;;; ry,. (11/ 

?Hdti'N!Tfl • 
r:inematograptlo.~ rlesl inarJo;; :'i;; e;;r·.oJn.~. f.axa por :'10$, r-nzíin 

MJ %. 
A0 meuno artigo n. MI. 
v,t.tra b. Rllpprirna-M~. 
A' Jr,f.t.r·a 1 aeerr·;:nr•nfr,-R,: « pnlo;; r:rNlifn;; pnra r•ssr• firr> 

con;;ignado;; no;; rn ini;;f.,,r·io;; ou, nn. falta dr·sf•·~. pr•Ja~ vN·ba;; 
« evr,nt.uar·~ » rJn~ N·~pr·r:f.ivnR ror·(;n.mtJrlfr,,. ». 

Lr•t.t.rn (/. ~npprirnn-se. 



ANNARS flO SRNAOO 

J\o mNono aPI.igo n .. J.I: 
L•,l.lm a- taxa rixa- ondo so di~ fiOO r(d~. dign-so 

r; o o 1·•1 i.9. 

LfJII.m;; b, r, d, e fJ j, seJam sullsl.iLni1las pelas seguintes: 
t",l.nxn urhana !iOO 1'1li;; pcw eadn gTupo do :?O palavra;; 

nu ft•aeoão fiGI' lelog,·arnmas nxpedidos rll~lll.l'o nas rddtHlf!R; 
2", taxa inl.criOI' de JOO l'tlis po1· palavi·a em telogl'amma 

expod ido en l.re osl.açües elo um mesmo Estado; de 200 !'l!is 
nni.J•n esl.açües elo Estado clivm·sos em l.odn extfmsão do leni
f.otio nacional, r:onsirJ(•t·ado nesl.f~ easo o DislriCll.o Pederal eorno 
lllll Estado. · · · . 

Os govm.·1íos do;; Estados })agar·ão a taxa :fixa· ele 25 l'éis 
))Oi' pala\•1·a, se.in o toleg,·amma expedido dent.r·o no- Esl.aclo, 
sn.ia pa:•a Esl.ndo divei'SO, ;;endn, pm·•\m, o pn:;:nmenl.o :'1 hoee,l 
do cofr·e. Esln mesma taxa de :!!i r·•! is pn.gn.!'t't l.amb('m n im
pr('nsa: 

3", taxa exlel'iol'- Reduzida a um l'r·anco pop pal:tVJ'a a 
taxa l.ei'minal e a 75 eenl.imo;; a taxa de l.mnsito, ·mantidas a 
df~ :?5 eenlimos pm·a o sm·vi~'o de impJ•en;;a c ns que Yig·oram 
rm Yic•l.udo do;; eonycnioR emn as ndrninisi.J•n.(;.i>f!S platinaR o 
vigm·ando pm·a oR l.cdrgl'apho;; doR govel'nos do Chile e ·Bolívia 
n;; taxas ('Rt:1belet,idas nos ennv.;nios com a AJ•gentina c o 

. UJ•ugnay. 
Ao me;;mo ar·l.ígn . .Renda com npplir:nção rspccial n. ü :· 

Onch~ si\ diz: :\mac·l'ar;.fi.o (P::u:nahyha e 'rut.oyn.)- di:;a-se: 
Pal'llnhyba (pn.rn o pm·l.o d(' .:\mnr·J·a~:ii.o), ele. 

Ao aJ•I.. 2", n. I: 
Suprima-;;e o n. 3!, das P1·eliminm•e;; da .Tarifa. 

A o m rilm o ar ti :;o n . rn : 
« Suhsl.iluam-se as palavra;; « sm1-do, pm••)m, vedado in

C)Iuil-,a, de:. :to «ser considoJ•ada nu lia» pelas seguintes: « J'i
nando o Governo aul.m·i~ado a eoní:edcr nas novaçües ou mo
dificae.fíes do conl.raelos, quc eonLenham isenção de direito.~ 
aduaneiros, uma taxa var·iando de 5 a 8 o/n ad valoreru. em 
compensaoão ·da isenção, que cm todo easó ser:'i eliminada» • 
.Enl.t•cl.anlo, na novaoão ou modifieação do eonll'aelo que fizer 
eom a Companhia de Navega()ão a Vapor do Maranhão, o 
Governo manl.f\r·:í a isenção de dil'Cilos por mol.ivo dos intc
!'nsses que o E;;l.n.do do l\lm·anhiio tem envnlyicJos nn. mesma 
Cornpan llin. 

Ao a ri.. 3": 
Supp eimn.-so o n. 3-l das Preliminares rla '.l'al'i ra. 

Ao ai'L :15: 
Acm:·eeenle-fW f)('pois elas pnlaVI'as «e insl.ilulos de ()(\J'Í., . 

dnf]e,. o sc•l:1'1linto; «o mnf.cwial pa!'a S!ln<>amelli.O», 
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Ao art. 41 :· 
LeLtra c) acct•escente-se: « cxccptuac)o pum o cognao, Slt'· 

jeito.« ainda assim ú disposic.ão da lcttm y» • 
.Lellt·as h e ,; supprima-:se. 
Art .. \:.!- Supprinm-sc. 
~\.o ar L. 52: 
Acereseeu Lu-se depois das palavras « set·vi,;os de camétcL' 

urgmtle o seguinte: «como sejam o estudo e a eonsLt·tw'.)ão das 
Dslrudas "de ferro». 

"\.o urt. 53: 
Acernsüente-se depois das palavra:> « pa;;urão pam fisca.

lizaçã.o » o seguiu te: «!'i c ando uxtinctas as quotas fixas, que 
actualmente pagam » • 

.Art. 57, n. V, 1": 
Ondt~ se diz « Arnat•J•w;ão (Parnal1yha e 'l'utoya)~ diga-srJ: 

<: Parnallyba (para o porto de Amarra'.)ãO)». 
Accrescente -se onde conviet·: 
At·l.. O gado vat:eurn, CJtW fut· introduzido pelas J'ron-

teil·as dos Bstados do IUo C: rancle elo Su 1 e Multo G t·os~o. desti
nado :í el·iar.)ão, ti iseuto do imposto de impot·La,;.ão c da taxa 
de nxpedicnte. Considera-se eles Li nado ú cl.'iação o gado que 
contivct· IJ2 o/o 'du vaecas de l.t·os a11110S pam cima, inclusivo 
dous Louros, 30 'fo. de novil11as de dous anuo~ a tres, 28 % 
de novilhas de dous annos para baixo. 

Art. . As taxas do Col'reio · Ge1·al sedio arrecadadas na 
conl'ol'l'nidade elo n. ~3 do arL. l", l'it:ando abolida a fmnquia 
po,.,tal· u outras qmwsi:tuct· reducl,l,ju,; tle taxa~ alli uão con
s.ignadas. 

ArL. O Governo ahriJ'{l nn Ju1pt·ensa Nacional uma 
eonla p:u:a eacla rcpai.·Li~'üo, sô satisl'azeudo 'as elliJOJllmcndas 
feitas por ellail dentro ela vet·ba votada pelo Congresso Na
cional ü dahi l)Ol' clcante a nenhuma dando satisfação scrri 
pagamento ú boeea do cofre . 

. A1:1.. Das quotas de. :l'ist:alb:aoão de qualquet· naturcz•1 
riO % pet·teneem ao '.rhesou ro como rci1ela sua; sô os outros 
GO % riodcrão ser applieados no scrvi1;o de l'isenlizac;ão. 
. Al't. O material importado para a constnwção da i\Ta
tet·nidadc de Bel lo ·Horiwnte assim como pa1·a a da Cathcdral 
ele S. Paulo; pagarü. 8 o/o ad valr.11'ern. -

"\rL. O l\latel·ial importado pal'a a consl.l·uecii.o · o 
installa()iio das linhas f.l~lephonieas entre o Rio de .Janoii'O c 
S. Paulo, por· eleliberar;ão elo Governo J."eeleral, pagar:í. 8 % 
ad valorum . 

Art. Subsiste em vigor o n. XV do art. G" da lei 
n. 2. 52~, de 31 de dc;:cmbro de I9H. 

:Aindaao art. 1•, n. 1:· 
Accl'csccntc-sc- fccula (amido) de trigo, taxa ele 30 r:,!io~, 

razão a mesma·. 

• 

' '· 

' .. ·~ 

, . 
. l~ 
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Ynltq;:ill '''" :J" di~eu~~:íu da JlL'uposiçüo ela Camada dos 
ll••filll.ados 11. JG:J, d•~ JlJI~, autorizando o Pre::;idente da llll· 
vuldica a WIH!t'd•.>J.' um anuo de Jieeuc;a, eom ol'denaelo, put·a 
I.J'al.:nneuto elo saude, ao Dl'. José Novaos ·ele Souza Cal'vullw, 
llliuisi.J'u togmlo do Supremo Tribunal 1\li!Hal'. 

"\fiJH'O\'UdU, \'UI! ~f!!' SU].IIlWtLiela Ú Sllll(JIJÜO. 

Yotuc;ão em ::!" eliseu~::;üo ela pl'Oposir;ão da Camada elos 
J)••.puLarJos ll. lü\l, de J\JJ:!, autor'izando o Presidente da lle
pu IJI i1;a a ai.l1·i 1.·, peJo Mi 11 isterio da Fazenda, os et·cditos suppJe
llll!nlar·•:s de :.JG\l :OG3$\lUO c ele ::1:888$, este (~ verba 1.8" o 
aquellt' a JH" da Jui 11. ~.f.í-í-1., de 4 ele jaueit·o do eonunte 
utuw, T•:u·a dat· eUIIIfJJ.'iJnenl.o ao art. Ui ela mesma lei. 

App!'O\'ada, vue ser :ouJmwLliclu tl sane•;üo. 
Votar;ão em :J" discussão ela rll'oposi~'ÚO cltt CttDitll.'a dos 

Deputados n. 170, de :I.DJ 2, aulol'izando o .Pt·esiclenle da lle
puhlic:a a alH·it• p•.olo l\linistm·io elo Interior, o credito extra
LH'clinario du :!J :5~7$ü3J, pa!'a vagan.Icuto das gt·atil'icar;ões 
aclclicionaes devidas ao pessoal docente elo Instituto Ben,iamin 
Uonstan L. 

Apra·ovada, vae ser submottida :i· sam:c;.ão. 
YoLac;ão em 3" dis~.:u~~ãu da pt·oposir;.fio da Canmra rlos 

Deputados n. JSO, de J!ll~, aulor'izando o .Presidente da llo-. 
pu!Jiiea a aiJt•il·. pelo i\Iinislerio da Via.;.ão, o ercclil.o supple
meulaf• de :1 cl ::!00$, para pagamento ele diai'ÜIS a que tem rJi..o 
rrd Lo o pessoal teci! u ico ela llepat·Lir~ão ele Aguas e Obt·us Pu-. 
lJlicas. · 

..:\pprovudn, vac ser submoLLida á saneoão. 
Vol.nc:ão en1 :J" di~eussão ela proposi~'ão da Canuu·a dos 

DPpulado~ u. Hl'i, do :101~. aulo!'izando o J.>resicleulu ela llo
Jll.lblka a al.lf•ir, 'pc~lu i\linisl.erio ela Ag'I.'icu!Lut·n, 01 credito 
~upplemcnlar de J. 40J: .I 57$!)2:! ú verba material, pa1:a attenclcL~ 
:ís clespmms de esl.abclecimentos e custeio ele varias estabe
lecimentos e serviços ele ensino· agronomicos. 

:\ pprovadn, vae ~e r sulJmetLida ú .sanccão. 
Vottwfio cm 2" d isc,.Issiio ela proposição da Gamara dos 

Deputados n. 1::17, dr :LDJ2, relevando da ]H'esct·ipr;ão om quo 
tin~1· incol'l'ido D. Flol'incla da Coneeir;ã.o Gil, J1tu·a o fim elo:! 
podct• rcecber o meio soldo c monte pio deixados por seu finado 
pac c eon·c.~poudeute::; ac. período ele G ele l'ietombro ele 1808 
a 22 ele dezembro ele i!JOG. 

Approvacla. 

CI\IW!'J'O l'AHA PAGA~mNTO A AN'l'ON!O JOSÉ PE!UlElnA 

2" diseuíôsiio ela pro.posic;ão dtt. Çamara dos Depl!l.ados 
n. J:35, ele J!ll.:?, aulor.izanelo o Presidente da Republica a 
abri I' o credito rxtmot·dinario ele 1 :27J$D30. para paga)llenlo 
n Antonio J?erreira e outro, cm yirtude' do sentenca judi.., 
ciaria. • ... 

.Ap provada. 
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CI\IWI'I:o 1'.111.1 l'.IIJA.\LJCNTU .I AL\'.IIIU AIXW3 Dll ::i0.UX.'. 

2" diseu,;siíu da !li'Uposi1;.iiu da CaJJHll'a clus Deputados 
11. l!iG, de UJ I:.', uul.ut·izulldu u Pt'I'Sidl!tlll! da JtupuiJiiea a alJrir 
o C!'l~dilo I~XLI.'UU!'diuat•io dll 1:!:01!1$t!GH, para lJill;'<lltJelllO a 
Alval'l! AJ\·,~s de Souza, ''11! vil'lude úe Sl!!tlew;u judieiaria. 

"\j![H'O\'Udu, . 

. ...• 
CIIIWI'I'U 1>.111.1 l'.IG.I.\lflN"J'O .\ FIIANL:lSL:u ::;,i. Lllll'I'TO 

2" diseussãu da fll'opusi()iiu da ·Ga!llam . dos Dt~puLadoR 
n. lt>:J, du 1!11::!, nuloeiaudo o l.'J'IJsilknte da llevulJiiea a alH·h: 
O I!I'Utiil.u eXLI'UO!'diiiHJ.'iO tiiJ 7 :liiJ!I:);GUU, pai'U ueeOI'l'IJI.' ao [Jil
!,!!lllleiii.O dev.ido a l"ruueiseu úe ::'<\ Hl'iLto, cm virtude de sca..; 
teuç.a .i uclieiaria. 

A p pt'O\'Uclu • 

G!lfliJITO P.lfl.l J>.ÍG.IM.IlN'I'U A D. i\IAIIG.IflflH AUlA 

:!" d iseussão da pt·oposit;:lo da Can1a1'a dos Dupuludos 
11. il:l:3; do.• J.!ll:!, autnJ.·i-.ando o .l't'f'Sidentu da llcpulJiiea a abriL·. 
o et·editn uxtJ:aot·dimu·io de J :8l:l0$0li0, pal.'a aLleucler ao ptt!;a
mento devido a D. ~laJ·gat·ida de ,\ZI!\'I!do Maia e outros, eon
l'ot'llle J'oi dept·r~eado pelo jui~ l'ed,~ral uu Estado da Paru!Jy]JU.: 

A pJH'OVttda. 

CHIWI'I'O p,lft.l P.ICl.\i\1 JlNTU .\ \'IlHA NO GOM!ll:i Dll .ILl\lBJU,\ 

2" diseussiio da JH'npnsi():io da CttllHH'a elos Deputados 
n. JS.\ •. de t!Jl::!, auLoJ·izanclo o JJJ•e:;ilkllle da JlepulJJieu a a!Jt·it~ 
o ct'Niilo cxLJ•aorcliuario de .\ :li(i:!$77ü, ptu'a saLbJazur o pagu
nwnlo devido a \'ei'tUJO Alouso Gonw::; de Almeida, -em vil··~ 
tucle do sr!nLen~a ,judiciaria. 

Approvada. 

GltiWI'I'O P.IIL\ 1'.\U.\~lllNTO .I l'n,INL:ISCO FJmltlllltA IJil MtAU,JO 

2" discussüo da llroposicão da Camm·.t dos Deputaclos 
n. 185, de -JD I :2, autol'i-.anclo o Presidente ela Hepuhlica a abrir, 
n cPeclilo extraordinm·io ele 320$3:!0, pat·a pagamento a l?ran
cisco .Jos1j Ferreh:ft ele Araujo, em virtude de. sentença judi-; 
daria. 

Approvacla. 

GHl'Dl'l'O P.IHA PAGAMiiiN'l'O A U. UMB~li.IN.\ Dll 13.\llllOS Pll\mN'rEL 

2" discussiio da proposição da Cawal'lt elos Deputados 
n .. 18!i ele JDU, aulot·izando o Presidente du llcpubiica a aiJrill 
o ct·ec!Ü.o extmopdinul'io .do. :t~~$!J!JI:l, pura:·pag:amcuto a D. Qr~ ... 



JJelina Aur;usta de T.::at'J'os 1'inwutcl, t:orno r·cstiluição de im
JIU~lo;; ,.,,Ju·adus illdovidauJcutc a ::;ou J'iuado UJnl'ido. 

AJJIH'uvada. 

UllJWI'l'O I' A 11,\ 11 ill:I'I'I'I'U I ç,i.O ,\O !JII. UAJ.Jll NU JJI.\S 

::!" di~;eussiiu da propo;;i~.fiu da Gatmwa dos Deputados 
n. J8!J, de 1\112., auLor•i;(aJII.IO u l't.·nsir.lenl.u tltt HPpuiJiiett a abi'JP 

. O l!I'OIÜLu e.'i.LI'UIJI'UÍIIUJ'il.l du I !I :GUO:j;l, I l:í, dl~l:iLitiado au paga
llll!llLO devido ao DJ'·. Cal'los Balllino Vias e outt·o, t:IJill n:sLi-
Lui(.'ão do dit'IJilos do l.ran:;r11issfí.u de pl'OIJI'iedadu. · 

AppJ"ovada. 

UPI,IIMIJUS DOS .\IISI>N.IIii::! IJ.\ III>PIJIJLICA 

2' diseussfío da PI'OIHJsiçfio da Can1a1'a dos Deputados 
11. lO:!, ele 1!11:.!, autw·iwntlo o Pl'e~idenLedu Jlepubliea a aiJJ'iJ: 
o cJ·eclilo supplemenlw.· de 70·'1 :Oli:J:J;:..!liO, pa.r·a pagarncrrlo ans 
np1!l'111'ios dus At·sr:n:ws de Marinlra da Jlppu!Jih:a t•elaLivanwnlrJ 
aos clomÍngos 1: dias J'IJt'iados. 

Approvada. 

O Sr. Presidente- :\'ael'.l wai~ lra\·erHiu a ll'llLur, vou lc· 
vau Uu· a se~:;fin. 

Designo pat·a .. or·rklll .do dia da se!;uinte: 
:i" cliscu:;sií.o da J.lr.·opo:;içfio. ela 1 :amar·a dos Depu Lado:> 

n. J!lti, du :I!H~. rixando a, despmm do fllinisLer·io d:r. Agrkul
tura, Judusti·ia e CulllrrJer·,~io pam o exer·1:ir:io de- J!JJ :3 (cwn 
cmr:urlas da Culltmissau dr: Pi1H!'II.('ll8 li.JJJIPOVadas um 2" dis
cu~·süo); 

:~· cliseu:;siio da pt•oposic.fi.n ·r.Ja Gamat·a dos Deputados 
11. -l!l7, de :1~112, ot'(;'nndo tt Jl.et:eiLa C:o1:al da H.epuiJiit:a pat.·n 
o exereiein do 'I !l.l :J (r:om. m11:cudas da Cl)'}nndsslio de Pi'llltn!:as 
approowlas cm. 2" rUscw;slio\; 

2" cliseussfio cltt pJ•opo:;il'fiO· da' CanutJ'a dos Deputados 
11. I OH, de HJ J 2, fixando a desrmw do Mi n isl.el'io elas Ilcln\,lúcs 
J~xl.t•.r·iot·es pam o cxnrriieio· cll) · J!H3 (cmn rwrcccl' ria Corn
rnissr1o de Plnaur;as o{{crcr:rmdo cnwndas); 

!.!" di:;eussfi.o rJa, pt.·opo:;i~:fio, da CamaJ'll dl.l8 Depuf.nc!os 
n. :! I O, de Hl:l2, CJUC revoga os ar.·l.s. :~" e lt", pat·ugrapho tii11CO 
e 8" do duer·elo n. I.G.J I, d1~ 7 i.le janeit•o du J\J07 (incl·uida ern 
ordem rio dia sem, Jiarr:r:er) ; 

:J• di~eus:-~iio da proposir;.fí.o da Camal'a tlos . Deputad,os 
n. J.!:'!, de Hll2, autori;:ando o .Pt.·esidente ela llepuiJlH_.:\1- a.abrt!',. 
pelo l\linisl.crio da .. Viacão, o eredHo ext.J'aordH_HU'H! _d•! 

'j7 ::J 17$7·10, ptu·a pagamento devido :í Com.punllia. Bt'lll\Jleu·a 
de ElecLriciclade, relal.ivo ao matei' i ai fornecido cm 1 OJ O à 
Repal'Li1;ão Geral dos 'felcgra.phos (com. r,arcccr favoravd da 
!J.omrnAssão de Finanças) ; 
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3• discussão da pt'Ol)osil;ão da C amara dos Depu !at.lo:~ 
n. 1iG, de .l!H.:!, auLor·i;,ar11Ju o Presidente da Jlepublica a 
aiJI'ir·. pelo III inisLor·io da Via\,'iio, o er·cdilu ~upplemcnlat· Je 
G .. \OG:I:!O.'IHl!l\, our·o, 1• !I0-'1:Hr-,o*.\/:l, papel, /IHI'll aLlendcr no 
pag-aurenLo de .ÍIII'OS de 11111 smuoslr·e elas L~slnHlas clr.• l'et'I'•J 
(com }Jarcc,•r j'(tl'ul't"'''l tln Commi.l'slio tle Fi11a11(.'as); 

:3" discussiío da pr·oposi~·;iu da Camar·a dos j),~putado.~ 
11. JUJ, ele Hll.:!, au/cll'izando o />rusideu/.1; da Jtepullliea a nliri:·,. 
pelo 1\linisi.PJ'io dn /o'n7.PIIr/a, o i.:r·r•diLo .~upplemenl.ur· de 81.1:000$, 
ú YeJ·!Jn .:!.J'' do ar·/, !I:J, da. J,~i or·earneulai·ia vigt•JJII! (t:um Jm-
1'1JCUI' (al'OI'lliH~l tfn Commisstw riiJ fi'inon~•as): 

:;" diseu.-;;;;io da pr·oposi1;.iío da Cauuu·a dos Deputados 
11. JüO, de JOJ.:!, aulor·i;.:ando o l'rcsidr•nLo da llepublica n coll
I'Nii·r· lir~r·r11;n. por· ~f'is rnr•zf'S, com nr·r.lf'lladn. ~~ t~lll pt'IH'OgUf;.iío, 
a Manc11•l da :-;i/va. Clirirmu·iir·~ Jo'r•r·r·r!il'a, /" esel'iptunll'io ela De
lr~r;ncia J•'iseal no Pnl'<'r (r:om ])W't:t:CI' (ru.•oraod da Co/1/.missiio 

. de Fiflall(•as) ; 

an discu.ssiio da J.>I'OJ)Osie;in da Camal'a do~ Dt•pulados 
n. J:J/, de /!1/.:!, autnr·i1.ando n /'r·r·sidente da llepu!Jiiea a aLrir·, 
w·lo :llirli~torio da Fn;.:1·nda o;; r:r.·edilos espeeiaes de 
·/.IH~:H~9$HO, papel,,. 177*i77, uur·o, pnr·a pagnmcrrto de di
vidas ele exerckios l'inrlns r·PiaeJnll<HJa;;, de con.J'or:midacle com 
o § :?-" elo ar·t. 3J ela Jei n. ;.no, de .lü clr• clexrJmbt·o cli! 1.1::HJ7 
(corn pm•cr:cl' (anoravel tht. Cnmmisstio de Fiuanças); 

:3" discussão da pr·opo.~i(:fi.o da r;amar·n elos Deputados 
n. /8:?, de JOJ~. autor·i:.mnrln n Pr·n;;idPnte da /lepuiJiica a. 
aiii'ÍI', pelo i\finister·in da Viar:<in o e.eecliln ;;upplemenlar de 
:~ :ü03$fl09, par·a pagamf'l'rl.o elo aluguel de um rwedio no qual 
funeeiona a Jn;;pecl,or·ia r:el'al de Navr!gneiio (com pw·cccl'. 
(rworm:cl rio Commisst7o de Fium1t;as'o: 

Diseu>~siio un iea da üflll'nda ela Camam elos Depulndos n0 
projecto do ,s,:na.elo n .. :3G, c!e Hl/2, man~lanclo revcr·t.er· _ao 
quadf'o dos Junel!iOilnr·ws de Jazr!rHia .fonqurm ,\ugusLo Freu~c 
cx-pr·imeÍI'O e~cr·iplUI'lll.'iO da ,\1/'anr.lt•ga elo J'tio de Jnneiro 
(com Jlarecer J'aiJoracel tia Comn/Jssrio tle F'inrw(•as); 

D.iscus:s;io unka da 1;menela do Senado :i pr·oposit.:<io ela 
C!amam dos J),~putaclos n. 8S, de .I !JJ ~. ::nrf.ol'ixando o GO\'I!J'IIn 
a a!JJ·ir o cr·ediLo de 80 :OOOJi; par·a a constr·ur:ção de um edi i'ieio 
destinado aos Corr·oios e Tolegmphos 110 'Estado do Goyaz 
(com parece/' contrario da CommJsst1o de Finaw:as); 

3" discussão da pronosição ela. Gamara dos Deputados 
n. 137, de 1 !H2, relevando da proseripção em que tiver in
corrido D. Florinda ela Conceição Gil, para o fim de poder• 
rer~e!Jol' o meio soldo e montopio deixados PO!' seu finado 
pac e co!'rosponclentes ao perioclo ele 6 de setembro de 1808 a 22 ele de7.embro ele 1006 (com }llli'CCC1' (avoravel da Com
missão de Finanças).: 

3" discuss<io da proposieão da Camara dos Deputados 
n. 165, de 1012, autorizando o Presidente da n:epu!Jlica a u!Jr·ü· 

v~.~ 17 

·~·, 
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"lll'l•dilro ~~xi.l':tnl'llinrtl'iu du ·i~;~II!I$Hrí8, plll'll iHt/l'lllnnnl.it a AJ
Vlii'IJ Alv1:H do 8nmn, 11111 vil'i.lldll du senLow;a ,iudir)iat•ia (ernn 
JIIU'rJr:ar (rworrttJrJ/. da Co'/1/:missüo da Piua11ças); 

:J" di:;t:uH~:~iiu da pt'UJto:;it;iiu da Uarnara dos Dop11Lad"s 
11, li H, do I !li~. au Lol'iwndo o l'rosidcn Lu da Hepuhlica a al.ll'it• 
o •1\1'1 :di Lo ':xi.J•aoJ'd ii IIli' i o de 7 : lirí!l$tíOU, pai' a ueiJo t'l'OJ' ao pagu
llll:lll.o duvidoU l•'!'llllfliHeO do Stí .iJI'il.lo Clll VÍJ.'LUde de SOIILOIII)Il 

· .i u ti iiJÍ:H' i a ( rJo /11. JJII.I'IJI}IJJ' (rworavel do. Co111:111:i.s.wo de Ph1.anças) .: 

a· t_] iscussiio t.la Jll'OJ)OH it;iio da Cn rnaJ'Il dos Do pu Lado;; 
11, 11:1:11 do J!IJ~, anLoriimru:Jo o .PJ'osidenLe da llepul.tlica a abl'il' 
o rJI'JJdJLu exl.raur·dillario dtJ J :88a$~Hi0, pal'a al.l.cncler.· ao JHI.ga
HII:lll.u rlev.itlo a D. l\lnr.·g-al'ir.la do A:r.ovr:clo !\laia o a onl.l'os, eoll
:f'oi.'Jnu Joi riOPI'NJIHio JWin ,iui:r. :l'oduml no :msLaclo da Paraliylm 
(rxnn Jlfi.1'1JCr11' f'o:ool'avul dn CO'Inmissüo de Ji'inauças); 

:J• rJiscussf\o da pl'opu;;içii.u tla. CanHu•:.t dos Dopul.adus 
11. 181,1 rfu :J!)I~, lli,ILOI'!:r.:UIJIO O .'~I'OHid~nl.u da Jlept!fJfica U IIÜI'ÍI.' 
11 lll'ud:l.o oxl.l':tOI'dlllltl'/0 tlu ~· :lt02$77ü, pm•a sal.:s:lazor o paga
mulll.o devido a Vm•:wo Afonso Gomos elo iA:lrnoidn, em vh·l.udo 
do selll.enca ,iudicin.rin (com pw·ccm· (a.uoral!el da Commisstio 
da Pium:ças) ; · · 

:p d.iscussiio tla. proposicflo ela ,Camarn dos Depu l.adoH 
n. ll~ú 1 do •1.1H2, nt)l.ol'i,znndo o P1•esidenLe da llepublica a aiJI'il.' 
o er:ml tl.u cxl.l'aord lfl :u·w do :12!1~320, pat•a pagam en Lo u .1!'1'1111-
eiHIJO ,Josú J!'m·roir•a de 1\rau,io, cm v.il'l.udo, de senLenca ,judi
el:n•ia (co1n JJa.7'cCe1' (o.l!m•o:vel da Comm.issão tlc Finanças); 

::!" discussii.o rla proposiciio da Gamara dos . Depul.ad1ts 
n. 180, ele 1 !112, au Lor.i?.ando o .Prcsidcn Le da llcpu!Jiica a aiJJ'i 1.• 
o r~redil.o cxf,raordinario de 222$!J!J8, para pagamcnl.o a D. Unl
lwli.na Augusl.:t dn Bat•ros PimenLcl, como rcstil.uicuo de impoH
I.oH oolwadns indevidamente a seu finaddo marido (com Jla.l'ccr::· 
(a1JOI'01Jt!l da Commústio de J?lnanças); 

3" di::;cussiio da !H'oposicuo da Gamara dos Depul.adoH 
n. 18\l, dc 1\112, aul.ot'i?.ando o .Presidente da llcpublica a aiH'il' 
o 'l'l'Cd.ito ·~xl.l'aordinario dc i!J :ti00$1, Jú, dcsl.i1iado ao paga
mento devido no D1·. Carlos Balbino Dias e oul.t•os, nom re"l.i
l.uh:fío do- direitos dc l.l'nnsmissii.o de pro]Jricdado (r:o·m JIW'C-
r:cl' (avol'avcl da Com11u~ssiio de Fi.uauças) ,· · 

a• discussiio d:t pt•oposicii.o da Gamara dos Deputados 
n. :Ln:? .• de HH2, autorizando o Presidente da Jlepubliea a aht'ÍI' 
o Ct't'diLo supplcmentat• de 70·1 :GG2$200, para pagamento aos 
opora:·ios dos at•sc.mws de l\lnrinha da Hepublica, rcluLivamenl.c 
nos tlom ingos o dias feriado::; ( r:om. }JOI'Cccl' (avol'avu~ da C01n
uu~sstio de p,:uauças); 

2" discussiio do rwojecto do Senado, n. 80, de 1012, auto
rizando o Presidente da Jlepublica a conceder licenca. por um 
anno, com ordenado, para tratamento de saude, a José Vieira 
do ·llcumde c Silva, ~~· cscriptururio do Tribunal de ConLati 
,(o{(c7'ccido JICÚI Comtnissão de Fi?!flnças); 
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2" diseussfin da proposiuiio da Oawara dos Dcputndns 
11. '1\10, rio ·I fl.l~, que wanda eonl.inuat• cm seu inloiro o pleno 
Vig'lll', i\01110 l1!i da llopuiJiimt, o dCCI.'oto 11. I .G73, de 1:l elo J'e
YIJI.'Oii'IJ do <I H!! I, (iuclnido cut ordem rio dia sem }Jlll'cccr)_· 

2" disw.-;siiu da Jli'Opusi!;.fi.llfi. da Uan1ura dus Deptii.:Jdl!fi 
11. 2110, do il\1.12, quu aul.ol'il'.a o Govumo n mandar contar a 
:LIJI.iguüludu, desde 21:1 do ,iun!JO do 181!7, por netos do lH'avura 
:w 2" L'ullcnl.o 1\lat'·cos gyangcl is La da Gosta (incluüla cm ul·dem 
do dia sem JIUT'cccr•); 

2" discussfw da p/·oposicüo da Gamam dos Depul.adoil 
11. 2113, du J!JJ2, que 'l\Onsidora como rul'OI.'mado no posto (Jo 
2" l.enunLi!, com o soldo pot· i.nlciro, da tabolla A, do. lei n. 2.200, 
de ·I:J tlc dor.umbJ.•o elo HHO, o sargcnlo-ujudauto, reformado, 
"" l~xel'cito, AlJ'rodo Candiclo Moi·eira ('incl'tt'ida crn ordcrn du 
dia scrn parecer); 

2• discussiío r.la proposição da Carnai'Il dos Deputados 
n. Jm;, ele J!H2, autor·ir.ando o l'rosidenlc da Itcpublica a abrit· 
11 r~rcdilo oxl.!'llol'dinar·io de J :271$930. pam pagamento a An
Llm i u ;José .I!' errei l'!l. c outro, cm virtude do sen tonca judiciaria 
(cum parecer favomvcl da Corrmrissão de Pinanças). 

LevanLu-so a· sessão ás 5 horas c 1G minutos. 

1 83• SJ!lSS.ÃÓ, J!lM 2G DE DEZEMBRO DE 191.2 

l'lll~f:!IIJgNUIA 1>0 l:!rt. l•INHIMHO MACHAI>ú, vwg-pnf>SJIJJ~NTB 

A' J IJOra da tarde, presento nurnci.'O legal, abi·o-se a sessií.o, 
a que coiwor•J.·em os Sr.~. Pin'IJoiro Maclw.do, Ferreira Chaves, 
A t•au,io 1G6ea, I•cdro Horges, Candido de Abreu, Gabriel Salgado, 
A ('f.IJUr Lemos, Indio do J3I·ar.il, Urbano Santos, Mendes de Al
meida, Pir·cs Ferreira, }Prancisco Sá, '.ravares de Lyra, Cunha 
l'ed1·osa, Walfredo Leal, Segismundo Gonçalves Gonçalves .Fer
l'eira, Jlaymundo de Miranda, GuillJcrme Campos, Oliveira Val
ladii.o, Lu ir. Vianna, 13emardino Monteir·o, Nilo Pec~wha, · f::íá 
J•'rei1·r~ AleinrJo Guanabara, Bueno de .Paiva, Bernardo Mint.eir·o, 
Fnl ieiano Penna, Alfredo J~Jlis, J!'ranciseo Glycorio, Leopoldo rJc 
Bulbões, J:lrar. Abrantes, A. Ar-credo, José Mm·Linho, Generoso 
~lai'CJUO.'l, Jo'ulippe Schmiút, Hüroilio Luz, IA!bdon Baptista c 
Yietorino Monteiro (40). 

Deixam ele comparecer, com causa. just.ifkada, os Srs. Syf
vel'io Nory, Jonat.has Pedrosa, Lauro Sodré, .José Euzebio, Hi
lwím Gont;;alv!Js, Gervasio J'assos, 'rhomaz Accioly, Antonio de 
l':lnwm, J~pit~wío l'oi!soa, Gomes Itibciro, Coelho e Campos, .ros•í 
i\lamellino, .Jtuy Barbosa, Moniz F.reíre, João J ... uiz Alves, J...ou
NJTJÇo Baptista, Francisco l'ortclla, Augusto de Vasconcellos, 
Campos Salles, Gonzaga Jayme, Met.cllo t: Alencar- Guimanies 
(21). 

E' lida, post.a cm discussão o som debate appro:vada a 
acta lla sessão anterior. 

• 
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O Sr. i" Seoretario dá ·conLa do soguinLe 

J~XPEDIU:N'l'E 

OfJ'idos do S1·. li" Scel.·eLal'io da Ca1nat·a elos Dcpulallos, 
de ~[) elo ~:orronlc, t•omoLLe-ndo as soguiulo::; propo;:;icüos 

......... N. 23G- HH2 

O CungTos::;o Nacional .cJcct·oLa: 

At·L, .I." 0:; oi'J'ieiaes inl'•!l'iOI'üS do Ex••t't'itn e da Annada 
com qualquct· dos rmt·sos das faculdades elo rnedieina da Jlcpu
lilka e boa eoncluela civil c .militar c que Lenliam pelo menos 
,,.,.:; anuo:; du IH'Uça o wn do serviços prol'issionaos cm csLabc
lt!L\Í!ncnLos mil i Lares, são Ll·ansJ'el'iclos para o Coepo de Saudo 
do J~xc1·eiLo e da Armada com as honras ele 2"' Lcncnlei:l. 
· ~ 1." .Esses inl'el'iot·es, elassil'iclar!os eonl'nl.'llle seus posto~ 
o anl.iguiclade de rn·ar;.a c J•cspciladas as datas da l.l·tulsl'nl'fmeia, 
set·iio aproveitados nos quadt·os pam que esle,iam ha!Ji!itado::;, 
:'L medida que J'ol'ern occot•t•cnclo as vagas, .inclcpenclenlenlcnlc 
do •eorwu1·so, rospcilaclos os dit•i:lilos aclquil.·idos. 

§ 2." Emquanlo não J'o1·em apl'oveilaclos nos eot·pos do 
saude, esses in !'cri ores pcrecbcrão os vcn.c.imenlos que Linliam 
ao lcm po da LJ.•ansfcrencia. . 

:At·~. j." /;\\pJ'ovcilados os ol'fieiacs inJedores ele que L1·ala 
o pt·.escnle deerclo, a admissão no Coi'PO ele ,-:mtde conLinuat·{~ 
a ser I'cg·uiacla pela lcgislaçfí.o cm vig·or. 

Arl .. 3." ltcvogam-se as clisposi<;.ues cm conlnwio. 
Gamam elos Dcpulaclos, 25 ele de:r.cmb!'o de IOJ2. -SaiJlno 

lJw'l'oso ,lunior, .P1·esidcnle. -Antouio Sínwiio dos Santos Leal, 
:I" Seel'elario. -Raul tlc Jloracs Vei(fa, 2" SecrcLal'io. -A' 
.{Jommissão de Marinha c Guerra c de li'inancas. 

N. 237-- 1!H2 

O Cougresso Nadonal resolve: 
:At'Ligo unico. E' o Pl'csidenlc da llepúbliea aulm·i:r.ado a 

abri1·. pulo i\1 inislcl'io das Rcla(;ões Jl:xLel'iOI'es, o rJJ.•edilo eslw
cial de 500:000$, sendo :3[)0 :üOO$ .desUnaclos 1"1 acquisic.fio da 
hibliothcea e de Lo(los os vai iosos ob.ieelos do al'le que pe1:Len-. 
ceram ao bariío do ~filio Branco c JGO :000$ pam saLisJ'a:r.er a 

. todas as dcspe:r.as fci tas eom os seus funcmc::;; revogadas as 
disposi~~ões em contrario. 

Gamara dos Depu Lados, 25 de dezembro de :l0d.2 .-- Sabfno 
Barroso .Tu.nior. P1·csidenle. - Ant'onfo Súneão dos Santos Leal, 
1 • Secretario. ---Raul de li! o1•acs Vei(Ja, 2• Secretario. -A' 
Commissão·do Finanças. · · 
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N. 238-1012 

O Congresso Naeional resolve: 
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:\ r·Lig·o u nico. E' o Poder.' Exeeu Li v o au lorizado a abrir, 
]Wio l\linisl.er·io da Fm:Pnclu, o cr·ecliLo de 2.400:000$, supplc
nwnLar· 11. vcrlm 11. J:J -•lll1JH'ensa Nae.ional c Diario Olf'ü:i.al 
-do m·çamen Lo vigente, .para aLLo!ndo•r.· ao pagamento do pes
soal arnovivel dtHJur•ll•• o!SlabelecimenLo c para despczaR do 
llltÜ('J'ial, no pr·esenle cxor.eicio; r·cvogadas as clisposi(;iies em 
contral'io. 

CamaJ•a dos Deputados, 2tí lle dexemiH'O de JOr1.2. -Saúino 
lJOI'I'oso .lu.uim·, .PI'csiclcnlc. -flutmdo Súnclio dos Santos Leal, 
J" Scer.·eLa·r.·io. -Raul de MoJ'aes. Velua. 2" SGerclario. -A' 
Commissão ele Finanças. 

N. 230- 1012 

O Congresso Nacional resolve: 
AJ'i .. I." Fica o Presidente da Hrpuhlir.a aulor·izndo n abrir, 

pelo MinisLer·io da .Tusi,ir;.a c Negoeios lnLer·ior·cs, o er·eclito de 
1 r;o :OOO:j;, supplernenLar· :i. vel'lm 2·0" do ar·L. 2" do or·r;amenlo 
vigenl.e, par·a aLtendr.·r· :'1s clespezns das eonsignaçücs- Malel'ial. 
tOIISLI:tWQo1es, evellluar~s, ele.; Dietas de enl'ei'I1lOS rJ alimentar;fio) 
de eomrmmir~itnles elo 'Hospital S. Sr!haslião, e Expediente, 
ar:qu isio;iio, eoncel'tos, eombuslivel, ele., da Polieia ::':an i tal' ia 
elo Poi'I.O. 

Ar·J, 2." Fica igualmente o Pr·osidente ela Tl.cpublica auto
rizado a abr·ir·, pelo mesmo minisl.cf'io, n oereclilo cxtr·aor-clinario 
ato', a quantia. ele 32:000$, par·a rclr·ibtliQiio, por· par·t.c do 
J'f'Sper-J.ivo rlir·óetor· c ao eriler·io da Mesa, ele ser·vir:ns extr·nor·
dilln.rios .prestados pf\olos funeeionar·ios c scr.·venle::; da Secr•ütaria 
da Carnm·a elos Deputados, que a f.enlram mcreeido na apur•nção 
dn ar: las o vN·i l'icar:ões elo poderes dos Depu lados da aetual 
Jegislaf.um. •· 

~·\Ir L. 3." Tl.evo:;am-se as disposi(;õcs om contrario. 
Camara elos Deput.aclos, 25 de dozemhro de J!l•l2. -SaiJ'ino 

Bm·;•oso .fuuior, .P l'esiclen te. -Antonio Sim.c1ío dos Srm/os Leal, 
1" SccrciMio. -ftanl de Mor(WS Vci(fa, ~· Scerelar·io. -A' 
Commissiio ele Finanças. · 

N. 240-l!H2 

o· Congresso Nacional decreta: 
IAh·L. 1.." Fica o Presidente da Hepublica autorizado a apo

sentar.· Albe!'LO Lima ela Fonseca, cserivão da 5• Vara Criminal 
do DisLrielo Fodcral, com todos os vencimentos de seu cargo, 
de cujq exercício J'ieou elle impossibilitado em conserruencia 
de aeeiclentc oecorrido no desempenho das funcçõcs do mesmo 
cnt·go. 

Paragrapho unico. Niio se comprehcnderá nes;;rs vcnrJi
mcnt.os a lcro:;a parle do rondimonlo do cartorio, da qual trata 
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o nt·L. 80 do decreto n. 0.2ll:l, de 28 de dezerllb!'O de 1.011 e 
que, nos •casos de aposenLadOI'Ül. por invalidez rcsullantu 'da 
i nu I. i I iza~,fi o on 1 ne Lo do ser v i()o, aallOl'Ú ao suceessoe nomeado. 

A 1'1.. 2." llevogam-sc aR d isposioõcs cm eonLru1·io. 
Camnrn elos Dcpultldo::;,. 2G de de~emlJro de 10•12. -Saúiuo 

JlwToso Jnuior, Pt.·esiclcnLIJ, ·-ifulonio Shner.ió tlos Santos Lt:al, · 
'I" Secl'eLu·rio. -liaul ((e ilfprt?.es Yeiya, ~· Sec!'elill'io. -A' 
CommissUo do l!'innnoas. 

N. 2·H - 1 !l112 

O CongTesso N::wionnl resolve: 
Ar L. 1. • l?icn. o !Governo autorizado u abri e concurrencia 

publ icn. pa1'n. n. n.pi'CSI}Il·LaQfío ·de proj ccl.o parn. n. consLrucção de 
um ou mais ed i l'i1:ios .pum. a ]!'acuIdade tl11 M cdicina, com capa
cidaclc ll01liJSSUI'itt pa1·a neJJe ou neJJes serem insl.alln.clos: 

a) a portaria, a sala do direat.or, o salão ele honra da con
gl'egação), a secretaria, a Lhesoural'ia, o almoxari1'ado, a hi
blioLiwca, o arc!Jivo e sala parn. reunião dos prol'essores; 

IJ) os insLiLuLos de IJisLologin., de mcdieina legal, de thcra
)WuLica o pal,hologia gcl·al c cxpcrimenLal c physiologin., •com 
os ·i.•espccLivos lnboraLorios e biolerios; de physica geral c suas 
applicações cm medicina, elas chimicas mineral, organica, 
biologica e n.nalyLica, de microbiologia, de his;:oria naLmal, •com 
os J.•ustlccLivos luboraLot·ios c museuo: 

· c) um insLiLuto odont.ologico com os respectivos ambuln-
toT'ios de clínka denLnria, laborntoriqs c oi'i'i-cina de probhcse 
dl}lll.at•ia, de u·ma officina 'de pharmncia, de um instituto de 
l1ygienc o de um de physiothcrapia, annexos tis alinicas; 

â) cada instituto tert"t, além das dependencias exigidas pelo 
progresso do ensino technico, os amphiLh.entros destinados nos 
eu l'sos geraes com proj ec()ões e desenhos; · 

· c) instituto anatomico com n.mphitheatros de aulas, salas 
.do disRecr:iio, salaR ele auf.opsias;;:sala para estudos de hislologin 
paLhologica, camaras frigorificas, salas parn. laboratorios, mu
smJs ::maLomopathologko o modico-legal e todas as dependencias 
neecssarias a uma moderna c conveniente installacfío das ca
deiras de anatomia desoript.iva, anatomia pathologica, anatomia 
mcclieo-ei!·m·giea eom operur;.ões c appare!hos. de medicina 
legal; · 

() a enLrar em accOrdo com a provedoria da Santa Casa cln. 
III isericordia pura augmentar o melhorar as installacões desl.i..: 
nadas acLualmen Le a cada_ uma dns clínicas que :funccionam no 
hospit.al geral, de maneira que cada clinica disponha de maior 
numero de leitos, do ambulatorios, Javatorios o outras peden-
doncins neccssarias ao ensino; · 

a) a mandar ·construir seis pavilhões para as clinicas sendo: 
dous para cli:n·icas cirurgicas e um para clinica obstretica, um 
.pava clini•ca gynocologica, um para clinica otologica o Iaringo
log-ica, um para clinicas elo eriancas; cada .paviJ.hão com capa
cidn.do para :100 doentes, dispondo do amphitheatro para {lUlas, 
nmb.ulatorios, sala do ,ostorilizacão, curativos e operações. 

·' 
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Art. 2. o O Governo nomeará, desde já, uma commissão 
de [H'Ofissionaes, de reconhecida compeLencia, para escolher 
denLI'e os pt•ojcclos apresentados o mais conveniente. 

§ 1 ;" Esta 'commissão, sob a presidencia do Ministro do 
Tn Lct· i o r•, arJompanharú Loda concurrencia, cabendo-lhe a re
dae(;fi.u dos ud i Laes eom os dela! li es e eselnt·e·cimetlLos neeessn!'ios 
a que se rcl'crcm os m·Ligos precedentes, sem discrepnncia do 
dispo3Lo. ·, 

Ao rmLor do pro.i cela classificado em primeiro logat· pcia 
eomtnissão c adoptado scr(L concedido um premio de réis 
10:000$000. . 

A rt. 3. "· Uma vez approvaclo o pro.i ceLa, o Govemo provi
duneiarú para fJUe se. inicie logo a construcr;üo, podendo para 
isso se u Lil ir.ae dos Lct.·t·cnos occu pudas pelo antigo Arsenal de 
Gucrt·a. 

Art.. /1." Fica o Governo autorizado, para exccuoão desta 
ltoi, a df);;pender ·Í. 000:000$, l'a':a u que Jiea, desde ,iü, alwrto 
t• respectivo ct·cdilo. 

Camarn. dos Depu Lados, 2fí ele dezembro de 10112. - Saúino 
!Jai·roso .h.tnio1·, Prcsid on Lo. -Antonio Shw:ti.n dos Santos Leal, 
·I". Soercltl:l'io. -lfaul rla lllp1'aes l'r:iaa, 2" Socrel.ario. -A' 
Comrn issüo r~ c l?i nanoas. 

N. 212-Hl12 

O Congrc~;~so Nacional resolve: 
IAirl.igo unico. Fica o PodGr Executivo n.ulorizn.do a abrir. 

pelo Minislcrio ·da V.iaçii.o o Obras Publicas, o credito especial 
dn (\0 :000$, pn1·a al.tr•nde1· :ís dnspezas com a ehrnmfssiio espo1:ial 
nomeada para csl.uclat· o pJ·o.i0fllo de remodclacão dos esgotos 
desl.a Capital; revogadas as disposioõcs cm conl.rario .. 

Camn.rn. dos Depu l.aclos, 25 de dezembro de Hlil2. - Saú·ino 
1Ja.r1·oso .ru.n{rn·, Pl'OSidenLo.- Antonio Sim.eão dos Santos Leal. 
J" Seerel.ario. -Rau.l de J,lpraes Ve-taa, 2" Socretat·io. -A' 
Commissão de Finanons. 

N. 2-13-1912 

O Congresso Nacional resolve: 
Arl.igo uni:co. E' o Poder Executivo aut.ori:r.n.clo a abrit•, 

pelo l\Tinjstcrio da Via(;ílo c Obras Publieas, o credito de réis, 
52:-125$322, supplcmontar {L verba 3•- •rolegraphos- dn 
ni'L. 33 da lei oroamenlaria vigente, para cobrir, no actual 
cxcreicio, a insufficiencia ela mesma verba, na parte relativa a 
vmwimentos do pessoal ela Commissão de Linhas 'l'elcgraphicas 
·do l\Iai.Lo Grosso no Amazonas, do setembro proximo .passado 
a. dezembro corrente; revogadas as disposições em contrario. 

Gamara dos Deputados, 25 de dezembro de :10.12. -Sab·iuo 
!Ja.rroso Ju.nior, Presidcnl.e. -Antonio Simeão dos Santos Leal . 

. i"'. Socrctrwio.-Raul de 11/praas Veiaa, 2o Secretario. -A'· 
Commissãp do Finanoas. 



o Sr. 2 Sec.Í'etarío detJilll'[l que nuo lm Plll'C()Ol'CS. 
Jj;' lida lln\·arrrPIILu, JJOsla ern di;wussfiu rJ, srJIIl rlubnle np

JH'O\'arla a r·udar~~.rro J'irral das l'llll'lldas du Kerrado :'t pr·upusiçfw 
u. Hl!r, du l.!lli!, Jixandu a dr·~lli!Zll du J\lillislet•io du C:ur)l'l'a par.•a 
11 exr.•r·eieiu de 1[113. 

OHDEM DO DIA 

Ulll;:.\l\1 I>N'I'I I IJ.I .llillliJlJI}I'I.Ill.\ 

:1" diseussfiu da pr:opo~i~iíu da Uarrrnr•a dos Dcpularlns nu
nrcr·o l!ll:i, tlu !111:!, Jixarrdu a Llesp<)Y.tt do i\1 illisler·iu da J\gr·i-
euHur·a, lrrdusl.r.·ia u Uunrrrll.'l'r'iu par·a o uxr.~r·r.•iein de I!III:J. ' 

O Sr, Feliciano Penna- H r·. l'r·r•;,drll'lll<', \'. J~x. ill'il hn dr• 
a11ntrrrrdar• a :.1" ili~t·ussiiu du ur·r:arrll'llln da Agr·ieull.ur.·a. i\ Colll
.lllissftn ri<' .1-'irrurr\:us <'sl•:'r l'iaiJOI'tlltdo <'lliCIIdaR de tJ<)l'ltt illrpur·
larll'ia, q1111 r.lll\'<'111 Slll' ttlli'<'H<'IIluda;; II<~HI,r• l.rrr·rro da rliseusRiiu. 
Pcr.:n. pois, a Y. :H:x. que eonsulte o Hr~nadn solJL'C si L'.OIIIJtHie 
o ndinrnenlo !ln. diseussiio por· 21, lror•as. 

Gnrrsulladn. n Hr•rrndo <'Oih'<!de n adiamenlo. 

onç,ll\mN'I'O JJ.I lliUCJlt"l',\ 

2" iliHe\lHHfifin ela pi'OilllHÍ\:fi!l r.la l.:arrrnr•n dos Deplllndos llll
lllill'fJ 1!17, d<) ·1!112, or·~:·t\ltdu n neccila Gel'nl da Hepnhlir!a pam o 
f'XI.'I'I!i<'iO de 1.\J.l:J, 

O Sr. Feliciano Penna- Sr•. I•t•esidonte, n. ·l'nspeilo de~sa 
]li'O(IIIRi\:fio I'C'II0\'0 O l'N]l.li'J'illlCili.O que. :H'nbo ilC fll7.1JJ', 

l:nrrsullndo, o ::;<'IHHin i.'OIH'Nie o admmenlo. 

011ÇA1\Jg(\'1';0 D.\S 11EL,\ÇÔES llX'l'llnT011Ei'l 

:.'" riisr•ussfto rln J1l'npo~i(:fio da Cnm:ll'n dos Depul.nr.ln~; nu
mrot'n lllK, ri•' 1\ll:.?, i'ix:11Hill n di'SJ1t'7.il dn 1\(ini~l.l.'l'io rins 11r•.Jar:rjes 
Exlr.•r•i•ll'<'~ pnl'a o exet·r~icio de I\113. 

A PP 1'0\'tHia. 

Sfiu appr•nvnclns as seguintes 

I 

Vl't'ha ~'. om·n. r.orpo Di,plomntir.o, lr~gnçiio fln Hclg-ica e 
~lll'l'in. na l'<'Pl'<'S<'ntnr.:iío do Ministro Plrnipol•~nci:wio, ele\'c-sc 
dr :.? :000$000. 

It 

Xa mc~ma Yerba, Lcgacão do Paraguay, na '!'cpresentacão 
do :\linist.ro Plcnipotonciario, eleve-se a 6:000$000. 

I 

"· ' 

,. 

i ,. 
~; 

'· 
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III 

Na mPslrm vcl·i.~a. Leg·a(;iin da H•'~pnniln, ell'vc-sc nn rc
PI'nsl'rlin(;fín dn l\1 inisii'O, dn ·Í ;OOO!f;OOO. 

2"_ discussão da pmposi(;fín rln. Gamn1·a dos nepul.nrlos 1111-
lllfli'O :! I 11. df• I n I:!. q11n ,.,~,·~~~·a nH a r 'I,~. :~" ~~. .',", prlf·::tgr•ntrdlll u n it•n 
e l:l" do dPt'I'Pln n. !.til!, rir i t.lP,innPil'n de HIOi. 

O Sr. Mendes d•o Almeida ( • )-ti-1•1'. P!'rsidC'nle, nfío é 
l.empo do agitat· longalnt•IILI• r•,.;l,t• t],.!Jnle u ;;,~; pf'l't'nil.nmr•rl!e llf'lfl 
qrw ltn gTantl•~ rlispnsir;:io pal'a se vnl.nl' PSlr• pi'O.iP·do. 

Niin posso, ·J.IOI''~Ill. dt.dxal' do r.!Pel::ti'HI' rptr• """ .~ ineon;;l.i
tJH·innrtl, 1'1'1'1' vilulnwnl" H Cnnslil.uir;iío da flnpultlirn. f[llfl NJui
Jlfll'fl. ill'::t~iiPil·n;;: ,. r•stt·nngei1·ns na gnrnnLin dos sPus rlir·r.il.n:;, 

n R11. Pllti(H .J.•'fMift,,rtA- Nfío srr·:í o rrimriw. 

n Rll. M!CNDICH lli>AI.:\IJ>JIU-Nfío .~r·i .;;i.~ ou niin (I fli'Íillf'Íf'O. 
O qun sPi .~. qun I.Prilto sirlo sempJ'rJ nrsl.n Casa n nnl.rls rle 

far.et· pn1'Lf' do Renndo tlllllstnril.n l:(lfaf'(la rios pl'inr:ipios llO!lst.i
I.IJeionnes, 11 r!sl.e pi·n.indo rí mnis urna vioiiJnrlia rruiJ se rn~. 
t't•J•inrlo n r.onsLil.uir;iío rln nerubliea. 

O R11. Ar.f··r··.f)n Er.r.JR-Niio apoiado. 

O Rn. N .'1rmR 1m .. \:r •. vrrmH -E;;Lr> projf'r•.l.o ~Prvir;í rrunnrlo 
mnito para ~nl.ist'azn!' o;; df'se,ios dos rr-gulos dos Esi.ndos n rios 
l'Pgulns polir·iar•;;, que, rif'. aer.t',J•clo rorn pP.~;;ons i,nfltwniiJ~. 
(jltPiJ·nm expul;;ar· f'SLr·nngeii.'08 do pair.. 

P()r i;,;;o f[II()J'PIIl a sua votnr;fío immrdintn, srrn n nudi
onrda da Cnmmissiío de ConsUI.ni(;iín r. THplomar:ia. 

'I'orln mundo :r•onlwr·.o n clisem~iío d()sl.r! rwo.ierl.o na Cnmnrn 
r.! os DPpu l.ados. 

VP/llli'U a allega(liio rruf'. prrt.r.nde dar aos govrJ•nadoJ•ns rlos 
Esl.n.rlo" e fi. sua poliein. e :í ria Capilal l"Nirml a Jneuldndr• de 
r•xpulsaJ• r:sLr'angrdr·os do Bra:dl. 

Tsto, ror1!m, não se daJ'<Í.· ROill o meu pJ•oLrsl.o, JWI'CfUO r r, r:; 
a 11\l.t.ra. cxpr·<lRSa da. Constituiçií.o, no seu n.rt. 72. 

Por isso rNnwiro quiJ o projeeLo seja ronwtl.irln :í r.orn
missfio rle Const.it.uiçiín r Diplomacia. 

O Sr. Presidente-Devo der.Jara.r a V. Ex. rruo este pro
;iocto ·faz part'' da ordem do rlia, niío porqun a. l\f I'Sa ali i o 
l.iviJSM: induirln d1• modo pr•npi'Ín, lll:lH di'Yido a um JWdir.lo de 
urgencla. · 

O Sr. Mendes de Almeida (pi!la m•rl!no.)-Vou mandar :í. 
MeRa um requerimenl.o pedindo que o projN!LO yft n Commissão 
de Constituiçã.o e Diplomacia. 

(*) Este discurso não foi revisto pelo orador~: 



ANNAilS ll(l SllRIDD 

Vem :1 Mesa, r.í lido, apoiado e posto cm disrmssão o se
guinte 

1\!IQUgJlfMgN'l'O 

nr.que.iro. que a [Jl'Oposir;fío da Cam:u·a dos Deputados 
n. 211.n, du. ·I !ii~, v:'t ú C:omrniHsfío do Consl.il.ui()fío e Diplomacia. 

Sala daH SUSHÜUS, ~(i de de:t.O!JlUL'O do J!J:l2. -Ji'. iJ/ende~ 
de .Aluu:irla. 
I ~· 

· · O Sr. Pre~idente- Devo lembrar no !tomado Senador que, 
]11JI:J. J•ei'Ol'lli:J. do JIOSSO negimenl.o, r.í PCI'Jl1iU.ido Íls Commissões, 
dustlo qtw l'all.orn oil.o dias paJ•a lermo das sessões, darem pa
reeer vui·lml sobro os assumpl.os u. rospeiLo dos quncs foi reque
rida, a lll'genoia, c osl.c pt•o.iccl.o :l'oi incluido na ordem do dia 
ern viJ•I.utlu do rcquot·itncnl.o de lll.'g'uiu~ia aprcsenl.ado poJo hon-
rado Sonadot· pelo 1\{aranhão. · 

O Sr. Alfredo Ellis ( •)- Sr. P.rcsidcntc, venho oppor-mc 
ao l'cqur~l'inwnl.o do liOJJL'ado 1Senadot• pelo Mm·anltfi.o, lembr:uido 
:'L ~vlesa que, devido :'t disposição elo nosso Jlegimenl.o, nos ui
ii 111os d iaH do sossfí.o, podt'lll as ·Comm is,;õe::; dai.' pat·cem· vorhal 
Rohrc cmcHclas c requerimentos que forem apresentados ... 

O Sn. PmlsmgN'r'g- DeseJo que as Commissúes assim o 
enlr~IH!nm. · 

O Sn. ALFrmoo ELr,rs ... e accresccnl.arei apenas algumas 
]mlavrns :'is considerações feitas por S. Ex. 

Bxl.rnnho que S. Ex. venha levantar aqui a bandeira do 
I ilwmlismo ..• 

. O SR. l\lJ~N1ms DB Ar,MEIDA- Da inconsti.l.ucionalidnde elo 
Jll'O.icclo. 

O Sn. Ar-PnEoo Er.r.rs ... quando S. Ex. sempre f.cm vo
tado pelas medidas ·restri-ctivas .. 

O SR. MENDES DI~ ALMEIDA- Mccliclas ·conservadoras dos 
dispositivos oonsLH.ucionaes. 

O S1i. Ar.FRBDO Er.us -Devo dizer ao IScnaclo que este 
J1I'Ojecl.o não fere absolutamente o art. as da Constituicão, não 
·~nspcncle o habeas corpus; ó uma medida de JH'ophylaxia social 
"· como S. Ex. maliciosamente alludiu aos- interesses de 
s. Paulo, seguindo assim a imprensa desta Capi4.al, devo clhwr 

·CJue de facto cssn pro,iecl.o i-nteressa mais ao Estado ele S. Paulo, 
po1•que dpnt,ro do nosso Estado temos um milhão e quinlwntos 
mil est.i·angciros, c 6 natural que no paiol ele polvora o inte
ressado na sua guarda não consinta que .entre uma pessOa com 

·um charuto acceso. . . 
Nós estimamos, queremos c dese.jamos o colon-o, o cstran

. ~;oiro, e a prova é que a J1rosporiclacle ele S. Paulo <í devida 

(•) Este discurso não foi· rcv~sto pelo orador. 



justamente a osso elemento. ·J\fas pot• que razão, Sr. P1·esidente 
si nôs J1I'Ohi!Jimos. a entrada do in!lio, lm pouco J'o~ o GovernÚ 
inq,oclindo n. sua entrada ... 

O Sn. lNDIO no BnA:t.J r,- Mas 1'oi uma inj usLiça. 
O S1t. Au•nJWO J~r.r,rs- ... por que razão, St· . .Prosidcnlo 

nôs IJUVCJJJUS de adrniLLit· iud.ividuos rnalfoiLoros, que vceni 
ct·oar embara(!os ao desonvolvuncnLo do nosso Lrabalho e da 
nossa prosnol'idado '! Por que ra~ão l1avomos nós do nos cousLi
tuil'mos urn ·t·oecplaeulo desses elementos que são expulsos ele 
locla parLe ? · 

Ji:u vadia ler a leg·isia,;ão n.r·genLina sobre o caso, pódia 
citat• unm infinidade do easos, rnas eontontar-me-lwi apenas 
cm l'ef'cri r·-mc a um. 

Ha mais de í!O tlllJHIS or·a elwf'c do policia em ·S·. Paulo 
o DI'. T·lwodow ele Carvalho... ·~ 

O Srt. .PmJ~S J!'grtr.J~JnA- Um dos paulistas mais disLinctos 
que tenllo conlweido. 

O Srt. F. Gr.Yc~mro·-EIIc cr·a minoil·o. 
O Slt AAJ'rtJmo ELLJS- ... e presidente rio F.slaclo o 

Dr. Bcrnal'clino elo Campos. Ambos estão vivos. 
Pois !Jcm, Sr. Presidente, o chefe do polieia Levo noLicia 

de que lmviam clescmbareado cm Santos gr.•ancle turma elo mai·
J'eitor·us que se achavam onclinheiraclos. Pt·cuuüu alguns c du 
inquorilo que mandou proceder, apurou que o proprio govol'no 
eJJJ'OPI!U J'oi quem dou millmrcs de lyras, dil J'J.'UJH:os, fHll':l que 
f'~sn;:; mal f'eil.nres viessem para o Bra:dl. 

Sei elo facto por que o chefe do policia veiu para o nin 
ele Janeiro eonferen:ciar com o Sr. visconde elo Cabo Frio o 
ou assisti ás conferencias o vi as provas documonl.aes de que 
esRc governo ou f'opeu, para se ver livre desses elementos anat·
r:llislas, Linha lhes dado dinheiro para que clles viessem opera1· 
entre nós. . 

Não h a muitos aunos, Sr. Presidente, a Inglaterra limpo•.t 
as suas prisões, mandando para os Estados Unidos, conjunta
monto com os colonos, os mendigos e os vagabundos. O govern::~ 
dos Estados Unidos declarou ao da Inglaterra que· tomava casus 
/J!:lU. 11. eontiuuação de semelhante procedimento. 

JAiinda ante-hontem o Jornal do Comme1•cio declarou quiJ 
um jornalista de Nova York foi expulso, e lá é o paiz da li·
hordade. 

Acredito que o nobre 1S.enador pelo Maranhão não poderá 
dar liccão' de liberdade ·aos Estados Unidos da Amcrica rio 

Norte. 
0 SR. MENDES DE Ar,MEIDA-Dá um aparte .. 
O Sn. Ar.mEDO Er.r.rs- Ainda agora o governo i n;;lc7. r:~l:l. 

tomando medidas no s·onLido jusl.amcnLo do resguardar as sua~ 
insl;i tui()õe~. 

·.O Sn. MENDES DE Ar.MEIDA- Faca_;se primeiro a roformn 
da Constit.uição. 
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O Sn. AI~J·'HJmo Eu~Js-Nfio lm nccossiclaclc. Não fer·o :> 
n1·L. ü8 ela Consl.il.ui~'fio. Nfio suspt•Jllie o ha.úeas-o01'JJ'ItS, 

O Sn. l\lJlNDgs Dll AJ,,\JJWU-!\Iuilo mo :ulrnit·a o ,juizo de 
V. Ex., que,; um espiJ·ito liberal por oxeolleueia. 

O Sn. AI. I' li 1mo l<::J.J,Js- E ,; ,iuslamcn Lo poJ' .isso, é .i uslu
nwnlo porque qut•ro ov.ilal' pei'LUI'har;ücs :íquelles CJUI! cslüo 
f.J.·abalhnnclo, quo vcn•l1o pi•YileaJ' perante o Senado o voto deci
sivo paJ•a uma queslão (!esta ot·clom. 

Ni'•s Ul'l'l'ilnmos de iJJ'tH;.us abet·los os csLJ•angeiJ'Os; almc
,jamos Psscs r•lr•rnent.os de [J'a!Jallio, mas, reeonhecenclo o direil.o 
elo gJ•,jvo, niio J'eeoniH:eemos u da obJ•iga(!ão de solidal'i.oi.lado 
Ú g'l'I;VI) ele l'il'Jll('lllUS Hll:l.I.'Llhislas. 

O Sn. )\IJ,NDJ's ng ,\J.:\JJ,JD.I-:\'inguem qut•r islo. 
,__ O Sit. AJ.J'rmno J!::J.J.Js- Nlis Jlfio quol'emos lt·ansl'oJ'nlUJ.' o 
Dl'azil Plll Snpuenia cio IIHJni.lo inteiro. 

O Sn. Ml~NDJ'R Dll ALMJml.l -E eu volo pa1·n CJUf' rdlc nfío 
se.in iJ'nnsl'oJ'Jllado t'lll Hus~in. 

O Sn.. ALI'Jllmo Jl:Lr.Js-A Hopublica Argcnlina expulsa o~ 
csLr•aJrg·eir·os que o seu govel'no ,iulg·a. PJ.'t'.imlicin.es :1 or·dern pu
h! i eu •.• 

O Sn. A. Az1mEDO-'J~odo o mundo. 
O Sn. Ar.Fmmo J!::J.LTS- ..• só o nobre Senador, eom esse 

scnl.inwnLo Jlllll'bido, dnc•ntio nwsJnn, LJUI'J' se oppnJ.' a qrru po
nhamos Lt•ancns :ís poJ•ins. S. Ex. co.m c•et·Lcza nfío r.loJ.'Jrlir·:l 
•VOlll as sua;; pol'las abortas. 

O Sn. JIIJólNDES rm ALl\IEJDA·- Nem u:;oJ·n ,; i.lndo fJliC se,iu 
vnlada o;; ta lei. 

O .s-,n. IAILPntmo E1~us- S. Ex. com et'rlcza ]Woem·a re-
sgmu·dar· os seus i n teresscs. · 

O (Jtll' ,; facto, Sl'. Pl'csirloiltc, IÍ que csla lei l'OPJ'escnl.a uma 
nwclida de alta pl'ophylaxia soeial. 

O Sn. l\IENDES D14 Ar.l\U'IDA -llfonsLPuosa. 
O Sn. Ar.PJmDo ELLts- Desde que o 'Governo esteJa ar

mado dos recursos precisos 1mra evilal' que os clcmenlns ·rtnar
e.hicos aqui J1Cnctl'cm c pcrturb•~m a ·nossa Jll'ospm·idadc, o 
nosso tn•ogr•csso, cllos nfío vit•iío c:l, pot•quo •) intuitivo que um 
mali't'if.or que sabe que lm vigilancia n'umn casa pot· parLe elo 
seus momdoi'•'S, passa cJ,~ lnrgo c nem ao menos Lenln entrar. 

Lembre-se o nobre SenndoJ• dn JIOsir,.fio cm que pr•csontc
menlc estamos perunlc tôdns ns na~,;.ües do mundo, e que, sem 
a faculdade soberana elo impedil' que· em nossa cnsa CJ1i.r•o este 
ou nquclle elemento pcl'igo~o. Locln~ as demais ncr,.ües Jnl'iíl:! do 
Drnzil n Sapucnin pnra onde . mandnrfío lodos os máos ole

·mentos. 
EJ•n o que tinhn n dizer. 



O Sr. Presidente- Vac so votnt· o 1'CCJUct·imcnf.o do 1wbt'•J 
Senador pulo Estado do 1\laranllúo. Os scniJ01'Cs que o approvam 
queit·am levautat·-se. (Pausa.) · 

Foi 1·ej cilada. 

O Sr. Mendes de Almeida- Po~~a a pala\•1·a pat·ti. (lar pa-
roeC1' verbal. · 

O Sr. Presidente- 'l'cm a palavm o nobre Sctw.dot·. 

O Sr. Mendes de Almeida- St·. Pt·csidcnlc, a (}Jnsti
lui,;iio ela 'lkpublica, em seu art. 72, assogw·a: «aos bl'Uzilcit·os 
e "~Lt·;wg-eit.'os t·csidonles no paiz a iuviola!Jilidadc dos direito::; 
~oneet·twntcs i"L libcrclaclc, ú scg-tu•aw;a individual e ú Pl'O!H'i
oc/acle ... » 

E deelal'a que, « ú vcnniLLiclo, cm tempo ele pa~. a qualquct• 
enl.t•tu· no Ll!!'rHol'io mwioual e clellc salrir co.1u sua l'orluua o 
JJen~, quando c como I h o convier, ind(.IJ.lOnclentemett Lo do pas
saporte» •. 

. Pot· oonscquencia, é ·o.laro que a Conslilui,;iío niío quiz 
exr!r•pf.tHII' nin;;ue111 e que qualquer exeep(!fiO qun seja feita ue;;se 
Hi.!IILido pt•o,iudica visivelmente os pt·iuc.:ipios cai'i.liacs ela ConsLi
tuir;ií.o. J~a cliseussiio havida na outl·a Ca~a l1ouvo emendas ao 
projeeto, entre a~ quacs alg·umas que determinavam: 

I-« Niío pó de ser· expulso: 
a) u estrangeiro aulor·izaclo a estabelecer seit domicilio no 

paiz; 
ú) o estrangeiro casado ·Com mullicr hl'a~ilcira, de C]uem 

J.,•m um ou mais Jilhos nasc.:idos 110 13t'aúl, dul'Uute sua resi
cloncia no paiz; 

c) o e:sLI'angeiro que, casado eom uma mulher hm~ilcit·a, 
tom J'ixaelo sua resideneia no Bra~il ·lia mais elo cinco arwus e 
cuulinüa a J•csldit· alli de uma maneit·a pormancnLc. 

Jlestabele(!a-se o ar L s•,. » 
U- «O a !'L. 3" ela lei n. 1.. G!, J, de 1007, seja assim re

digido:- .Não pücle ser expulso o estmngei 1 o que possuir !JeuH 
imnwveis ll'J J3J.'mdl e fcJt• casado eom IH·mdloira ou Liv.~t· filho 
lJrm:ileir·u, r~nntanto CJUC rc:>ida no Hnrt.il, snlv.: si lt~uvut.' Jeg-ril-

·liiOilLc manil'~:stario a intcnr;iío de niio Jlludar de na~.:ioualid[tde. 
J<;' rostabelceiclo o art. s• cJa·porrwida lei n. l.G-Il.»" 
Essas emendas niío 1'omm ar>pl'ovaelas. Fui, vor·tanto, Ullla 

tal.ioa !'Usa g"Cl'al. . 
O pro.iocto· determinou a expulsiio elo Lodo e qualquer· I'S

J t•angciro, a ,iuir.o elas autoridades r:ornpr.:trmtes ur.:sta Capital 
e uos Estados I O Senado bem pó ele .YeJ.' o quanto ser{t pel'igosa 
uma lei, dessas, nas miios elos pt·oprietarios das situar:Ges tlO::i 
E:; Lados . 

. Arrui mesmo, nesta .capital, ,hi LiYemos oeeasiiío de ver os 
podet·cs publieos fa~er·em a expulsão de um cidadão h1'azileiro, 
que foi depois mandado t•epaLr·iat· pelo SurH'cmo Tribunal Fe
deral. Ora, si, sem lei, j{L se davam casos dessa ordem, imagi-

• 



norn n IJIIII 11fíu Hul':í. eum UIIUL lei eu1110 oH~u. ficaudo os voderes 
JllJ!JiiooH sunlloJ•es du lmraco o m.1Lollo I 

u .~H. J\l,l•'llJ•~no J~1.1.JI:l- No ouso n que V. JJ.:x. se rcl'orc o 
U]HI.~<J Jui COI'I'Ígit.lo, 

O :-lll. l\IJGNJml:l Im AI,M '"LIJA- Do pois. i\ las o intlivid11o 
nxpui.J•iadu .i:'t lia via passado poi' n1.il Loi'Llll.'as c· a coi'reccfi.u 
pudia JJ1íu Lel' cl1ug'lttlo u Lempo. 

IIm, ::;,., l'J:usiduuLe, ncsLas cundicüos, elll um pai~ ~Oillu 
l~l"ii.P, dll co11sLa11 Lus aiJusus e dest·espei.Los :'t lei, pat·occ-nw do 
JlllLÍH ll.l'lllltt' os pudoi'us u as policias com unm lei dcsLa orde111, 
I'IHII tal dosai.Leiii.)il.u :'t UousLil.uicúu Lla HcpuiJiicu. 

A l1ím disso, si o :-Jeuudo bem ouviu· as oiJsot•vucües· do IHJII
J'Jtdn :-:lnn:t~.loJ' pol' 1::\, J'I~ulo, ú l.t·isLu quo um puiz como o rwssu 
allogue que IIHU Lom leis pum se dolomlct•. 

'.l.'unws leis suJ'ficionLus; Lemos meios ptll'a gaJ'tlllLil' a ex-
I·nuviin dessas luis. · 
. H.a JIIJI!cu, IHII J!UIWils palavJ•a.;, deoiill'oi IJIIU ounsidei':I\·a 
OI:II:W pl'u,ieel.u .incunsl.il.ue.ioual; ugom, ~.:omo prosiclonLc du Culn
lllissrw du Uunsl.iLui\ifiU o Diplornaciu, clct:laro quu o pro,it•J;I.u 
d IH'u.i ucl i ui nl, i t'l'UHUI!tt• e i neons Li Luoiouul; ufiu devo sor ap-
JH'OVudo. • 

Ao monos, sl o J'Ol', não so dirá quo com ollo concordei. Jl:' 
um J'ol'rnul pro Los Lo. 

O Sr. Sá F1·eiro (*)-Sr. PL·osidonLo, núo esLou do ac
l'.únlu COIII o illusl,t•o l'UpJ.'IJSOIILtlllLc do ]J.:sLadu do MUl'lllilliioJ, 
qllundu al'l'iJ.·nm (JUO o JH'OjocLo sobre o qual so proLcnde d1)l i
lJoi'lll' •CoJJsl.iLuu Uma ar111a per.igosa 1m .múo elo govornu dos 
gsLnclos. 

AI.IIIo, unl,t•oLanl.o, que razão supo1:ior Lum S. JDx., quando 
aJ'fii'JilLL que o rn•o.iecLo J'oru de :l'rcnl.o Lt ConsLiLuicllo J!'edoJ•al . 

• l:í. osl.o anno o Senado da Hopublica ao pronunciou a 
J'IJI:IJIUil.o rio assu1npLo idouLico. 

l'U.l'UIJU-mo al,ú quo 11om siquor o Senado podct•iu Jllwa
IIIUIII.o r.luliiJer:u· r;oiJre o as~umpl.o, c;c-vi da disposicúo da Uon
.:·ll.il.uicfio o do llogirncnLo da Casa, que diz quo uma doci~:~iio 
jtí. J'oj uiLadt~ nfio púdo ser renovada na mesma sossfio. · 

J<J a proposilu peco Jioconca ao ,s,cnndo para !Qr um peque110 
pJtJ.'eiJUL' quu Live a hom·a elo uhtlJortu:, como membro ela GuJII
wif:IHiio do .l..ogisltL\i[lO o .lusLica, I.L JH'opo~:~iLo do um (H'o,ieel.o 
l]illlHi ignu.la o~:~l.u do flUO o l:lonudo osLI't Lomtlnclo conhoctmonl.o. 

<~:A pJ'opoBi\lfio lla CtunaJ:a dos DopuLndo~:~ n. 228, de 1.!.JOH, 
diHpúo, nu ~;eu Ju•l .. l.", que JJií.o púclc so1' o~pulso do Lorl'll,oi'io 
JJJwional o o;;Lr·anguit•o quu fOr casado com mullior bw~iloim 
ou l.ivot• l'illio !Jl'a~iluiro; 110 urL. 2" revoga ·dil:lposicão do 
UI' L. :1" da lei u. :1. ül, J, do 7 do .ianuiro do HJ07 .:~o 

l.t\, esta pJ:oposil)fí.o a Commisl:!llo do LegiBiacúo e Jusli1,;a 
dou o scguinl.u ]mt·ecut•: . 

«A ·CouHnissiw elo ;rut~l.ica o Lugi~:~lucfio considera que o 
Ul'L. 011, n. ú, ela Uon~:~LiLuicúo J!'odoral e~:~Lubolcce que os osLrun-

.( • > :msto discu l'~o 11fiu foi rovisLo peJo· orador. 



g"l'ÍI'itS 1](10 /'ui'l)lil •l:ll~llt.fiiH 00/U )11'/lZÍ)I~Íl'a~ OU tiVOl'OIII fjJflos hl':t
~iJuii'IJH, euJJIIlnto quú J'osiduw nu Hrazil, são bmzileiros, salvo 
Hi manifusLat'IJJJJ u intun1)iiu du llfio JJtUclar de nacionnliclado.:.> 

Uon~idol'audu, pol.'tunto, que a dispu~i~.íio elo nrL. 1" do 
Jll'u.iudo 1i a t•upul.il)iio do texto ennstiLucioual; 

U~t!Jsii.luJ'Il!Jllo que a dispusi!)fiu do nt·L. i:l" da lei 11. 1. li.'1l, 
du· 7 do ,iauuii'IJ du 1.V07, usLalJulocomlu Jll'llW de dous lli!IIOS de 
/'1\f\ÍdeiHliiL, J.llll'n l.ot• 1J ciiruil,o du [IOl'JlHlllOIJ()[' 110 LO!'I.'iLOI'ÍO IIU
f',Íitlllll, 11iio ofl'cllllu o disposiLivu [)iLado da UonsLHuiciiu J•'udoml, 
Hl'lldu qii!J IIH ll\1.1./'llR A 1.\ JJ do 1!11\f\IJJn Jll'(.igo linlil.anl-1"1\ 11 J'f'IJl'll-
dli~ÍI' u LexLu ·cunsLiLucional; · 

J•;' a C:umlJiissiiú do pat·ecuJ' qüe so.ia ro.ioiLatlo o (H'o,ieclo. 
Ji:HI.o pro,iecl.o Joi ro,icilwlo na pt·csuntu sussfw lugislaLivu t', 

HUilf.IO llSSiJJJ, JIIIJ jJU.l'eiJU lJUU JlÚU ]JÚÚU SOL' objecto tJo esl.ur.lo Jlll 
Jil'useuto sessiio. , 

J•;;;l,llll du pit'IJII lliJIJ,jt•i.lo 1!0111 li que diR]Hil'. O J'I'Jil'I'SI'IIIUIII•: 
do K . .Paulo. l:(i niio fosso a Consl .. ituir_:iio J!'udernl 011 suhsci'I'
VI;t·ia u projoelo que g, JDx. defendo; cnLretauLo o dispositivo 
da UunsLHuiciio ú eonL!·ario no projer;Lo. 

O ar I.. G!J, H. ú, di ;r, o seguinLo: 

« ús IJSI.rnngeiros ctuu possuírem bens imrnoveis 110 nra~il, 
e J'ot'IJtn uasaclos· cum bra~ileirns ou Livorem .l'illios JJmxiluims, 
l'olllmtLo que t•usitlam no J3rnzil, sn.Jvo si manifcsLarorn a in
l.elll;iio tio niw mudar do n!IJ(lionalidado.» 

J•im ·conclusão: csLou do pleno a0côrdo com a dou l.rinn do 
l'''".i~:eto, vol.!u·ei, porém, r~olll,t·a rJIJe, porquuoffendc rlisposil,ivo 
da CnnsiJtuiciio, u niid pelo moLivo invocado pulo nobr·u ruprc
s~:lll .. anLc do MaranJJfio. 

O Sr. Alfredo Eilis (')- f:jr, Prr~sidcnl,e, a tlisnussiio na 
rl/d.t·n C:usa do .Gongt·esso, a proposil.o da r:onsl.il,t.wionalidnrlc ou 
ir,;on;;Lil,liiJitHJillidatle do projecto ora em discussii.o, foi cx
J:ausl.iva. 

J~sl.ou cm eornplul.o desf!Jceôr'ào com o illusl,rc Senador pP.Io 
JJiHI.rieLo J!'ctlernl o niw prul.entlo mo demorar rnuHo na t.ribu rm. 
J\purlltS per;o a H. :r~x. que mu releve as pomleNtções ~oguinl.r•s: 
diz r:-f. J~x. que o csLJ•anguir·o ca~ado corn mulhur hr·a~ileit·a, 
de 1u:e1ir·do eorn a Cnnsl.il.uiçii.o, niio poder•ft ser expulso. 

J'rcciso que o ·IJOnraclo ~enador mo diga si o osLrangeim, 
easando com mui/Jcr bra;r,iJr~ira, unl.cndc ou não, do aceôrtlo 
enrn 11 legislar;iio patria, IJUe rt mulher acompanha a natur·a
Jidade do marido ? 

l'relliRo fJl.HJ o hom·ado Senador mc diga. si o filho rlr1 
eiil.r·angeir·o 6 ou nii.o consirlcrnrlo estrangeiro pnla Jegislar;.iitJ 
de l.ndn;; os paixes ? .PIJr·gunto si, por-vnnl.ura, um est,r·angr:iro 
casado eorn muiiHJl" JH·ar.ilciNt, sendo ~:rt{ten, p6de ser expulso ? 

O Sn. l\Jr·:NDr>fl Dt; J\T,M}:JoA- O Codigo Penal tem penas 
co11l.r·a o lenocínio. 

( •) J~sLc discw·so não foi revisto pelo orador. 



O ~ll. Al.l'llllDO .Jt:r.r.ll:l- l'el'gunlo si u csLrang'tdl'O, Lundu a 
Hlllllrur.· l'th•a du .l:li'axil, JH)tlu ser• uu 11fíu expulso 'I l'el'i:WIIlt.t si 
O esLl'llllf:I'Uii.'U, easatlu eurll IIJUIIiel' l.ll'll.Xileil'lt u dtJIIa St'flill'adu 
]J!Ít.in ULI llfíu HUI' t~X(IUIHU 'I .1~ si u J'iJIIO IWUIIIJIIllllra ll llllLLII'll~ 
!idade tlu p:.w, ti•~ at•.et:H·du eu111 as legisla~:ut!;; eUI'Up•'!as 'I 

J'el'gunLu ainda tfllllt.•s as g·ar•anLias t.la IIUI:!~IL li~g·il;la(;iío 'I 
J'UI' tJLitJ l'llXfíu 1.1 g'U\'t!I'IIU !:!UI.IUI'IliiU, t.lialltu t.lu lllll llitlJJ'uil,ul' J1a 
du St~lll.ii'-HtJ Iili. !:tJIII.iilg'UIIIJill. tltJ llfíU Ílllfll!dit• LjliU J)Ul'liJlli,IU\.'·tL 
Ul!li.'t~ 11(11:! lllll Plt•IIJUIILU t.luldul'.ÍU U J.IUI.'igusu 'I 
. E' u t.li1·uiLu t.lu l'ida, que as uu~üt.J;; ltllllbullJ Lt!l'lll; é .u 
Jlltil.inetu t.le t:UIII:IUI'I'Il\.'·iíu . 

. .l~u podia lll'l'il'lllll.l' llillda que a IIIÍIIIIa put•mauulleia 11esta 
I.J'l)JLIIHL ,j t.iel'itlll H illf'UI'Illli\,'Üt•;; IJUU l'tJt'i!IJi dos Jll'UJH'ÍOS t•SLI'tLII
g·ull'lll:!, lfi.ll~ "'·'''III solieiLtll' ••ssa IIH'ditla, eullJu Llllltt IIJedit.la du 
l:!llll'íi\)iíO Jllll'fl l'llt~S fJI.'OJ)I'iUS, . 

g eil.:ll'l'i llll Ht.•ll:Jt.lu 1.1111 J'ael.u tfll'' IIII! J'ui llllt'l'at.lu flUI' r•Jn
PI't!fjiLdu;; du. AIJ':J.IIdt!ga du 8a11Lus, quu J•ut·Lalll.u, lltJliiJLIIJI ill
l.urusstJ J.ut~IIJ e111 tJUu a lei st•,iu. appi'UI'Ilt.la uu 11fiu. 

A ael.ual silua~::iu du Jll'illiiJil'u '"'''Lu t!XJIIJt'l.adut• t.la Hupu
ltlil:a ,·, l.et'J'ÍI't~l; ~~xisL•JJn alli as:;ueitq;üe;; JH!I'igu:;issirnas. U111 
I'XJHJI'la.dul' quu pr·•~Lt.<lldtJ tJiril.JU11t'll.l' e le111 euJJifll'UIJIÍssus ti•~ 
oJrJbar·ear· llrillrur·•_!H du :;:u~e:J/:1 de eal'•j .. u quo rnatrda UH ear·r·uePÍI'UA 
IJUIII.IiiXil-lll; Jllli'IL ltot•du, Vt1-St.! llll eOIILillg·ell•tJilt Ll1!1 [I lllll JIJIJI'U 
l:lignal da lllOiliLIJ. i:!Uef't~La, VÔI.' t.IS t'lll'f'Ut)Cil.'US Lil'lti.'Cill OH ll.lliJJJUlJ~ 
dos VHJ':H~H ·~· d'-dxar·•.•rn atf ear·r·u~;tu; l!tll'L'eg;adas 110 11.11~io da l'ULL. 
. E~ esla a siLua~:nu IJ~II) euriiJ.If'u au 1::\ulladu resolver. J~' unm 

I:IJLwu;ao ci1J sultts JWJJIIÜ. 
]~ o;; ul'l'eilos 11fiu se l'arüu StJJJLit• sL! em S .. l'aulu, TJilts cm 

l.oclo o Br·azil. 
l'o;;~:~11 llilltln illl'lli'llflll' ''" StJIIIlt.lu. iiiYtWlllldo u LesLe11runl1u 

du IIJuu lluiH'ad" ~~ompaniJeil.·o de barwada I'Nladot• J•'J•arwi;;eo 
C:I.YeeJ'ill, quu u lllliiO passado n ado ;;uiJvur·sivu plii.'Lit.lu du 
prirnt.dJ•n po1·Lu expor·l:ru.loJ• L!o Hr·azil c.lle!llninlivu-se P\ll'll (] 
JllLtJi'IUI', Jllll'lt a;; COIOIIIIlS llfl'fiP.Uias t' 11111/LOH lllVI'lti.lül'l~e \'ll'liiii
.~IJ lla.eollLingen·t)ia dt) pot·dm· as suas saJ'J'ItH ou de StJ sul.in11.~LLeL' 
nos PI'C\;os exot·b.iLanLes que, ú trllima llom, llie~:~ et•a exigido., 

O Sn. FnANm~:~co C:r.Ycrmro-Apoiadu. B' a Plll.'a verdade. 

O Sll. J\I.Fnlmu Er.r.H:I- Em unm ;!il.ua~fíu tle~:~b oi·rlcrr., 
RI!IIJ uma lei du Lt•aiJnlllo, s•~nl gat·an(,ia, o que t.:umpr.·e J'awr.• 'l 
Vil.' pedir· J'unwdio no podur· IJOIIIJIL'Lunl.u, 'JJOI'IJtW do eontr·ar•io 
eu 11iio !iii~ .r·uspon~:~abili~:~o pela ur.·tlern pu!Jiiea 110 :mstatln til~ 
S. hr:.;io. J<:, nrüui·alrnt•IILt.!, pnm nôs al'ft•eta rnai::; usl.a quesli'lo 
do IJlW uui.J'o qualqLJt'l' J~:;l.ado, dadus 1.1::1 gr·alldt!l:l elomentu:; u:;
Lr·allgldl'os fJl./1! 111'•~:~ I.IJIIIIJS, StJI'I'illdu de eumlJu::;livel para esla 
sct•ntullm que 1'1'111 tlu J'i'll'a .. 

Lan\)ll.lll rniío os ectlonos dos· elementos l~Stl'angeit·os pora 
prngnr· ns suas douLr.·.inas rnalul'kas u t.:onL!'al'ias ú boa o~·dC'lll 
!!Ocial. 

Não venl10 discn!.ir· nH que~:~l.õ•J:; .iur·idir:amcnLc; ella já o 
.foi na Camar·a dos n,~,mLnclos. Vim apenas avisar ao SenldO. 
Viomlli:l pcd i,. o rcmutl i o. ::ie nos negarem, deixaremos a respon- · 
sabiliclacle elo l'uluro !!obre esses que nos nogam medidas nee~s-

' ' i 
I 

l 
B 



·sBSSÃO EJ.\I 2G DE Dtz.t::Mnno DE Hli:! 433 

sal'ins jJut·a ~ul v a t' u Pl'OtirH~t·icladc do pniz, (.lluilo bem; mui to 
bum. ) 

O Sr. Presido11to- 0:; seulwt'I!S quu appt•ovnm eut 2° dis
w~~iiu u Ul'l.ii:W liiiÍW, quPir·nnl :;e lentnlat· •. (l1ausa.) 

.J.o'oi uppt·uvadu pu i' ~\1 vnl.os. 

O Sr. Ta vares do Lyra (pula ol·du m) -- 'dJ•, P1•es i don le, IH.\1 J i. 
a iHIIavm fl!ll.'a. enviai.' :í Musa a deelai·a~.fío de JJH'll vulo ::;uiH'C 
a Jei di! t•xpu/s;iu du ~·:-;/,J'UIIg'c•iJ.'us: 

« De~Jitti.'U illlt\ l'l.dLd •I'OIIi.l'ii. a pi'upusi~:tiu 11. :.:Jll, de J\1'1:!, 
que lrula da 1::<.pul~iiu di! eskangeir·os ». 

O Sr. Presidente- 'dt'rtt lJ·twset·ipla ll!t adtt a dL•clarut;lío 
du·v. J.Gx. 

Vern ÍL Me~>a e ü Jir.la a .~eguinte · 

i)uelaro qtw vutei eonLi·a a pi'OPuRi(iiío da Cnrn[il'li. dn~ 
:J),·pul.ado;.; 11, ::10, de 1!!12, nllei'UIIdo a lei solJre expulsiiu de 
e:; Lru n t;ei rua. 

Sala das sr:ssües, :.:G de der.ellllJrO tle J\11 :.:. - J.'avurcs de 
Lm·a. 

O Sr. Leopoldo de Bulbões (w:lu oi'!IGm.)- Sr. J•resident.n, 
nr.:lia11do-su Htt!JI.'U a MeHa a redneçfw do t•l'f.)HIIII~nl.o r.Ja l•'awnrla, 
JH;r;o a V. gx, rgre GonsuflrJ o :::enado si eorwedc urgencia vam 
~ua diM1:u~siio e votuçfio. 

CoasuHado, o Senado coneer.Je a urgeueia. 

O Sr. 2" Socrotario lô e ti appL·ovar.lo o seguinte 

P,\HJWP-Tt 

N. ;:í\\l- HH2 

llcdacçri.o [i11nl do.~ r:mcrlllaN rio Sr:rw.!lo ri J"!l'oposit;r1o dll Cmrwr(l. 
dos Dc)IU.Iwlos n. !J7, rlr: 1912, fi:rando rt dr:s,wza do Mi
·nistcrio !ln Vfj::.cnrlr! filll'l! o u.n:rr•icio ri!: I!Jt.'; (') • 

. OHDEM DO DtAo · 

f:flErJI'rO PAliA p,\(;A~U:NTIJ. ,\ r.OMPM'fHL\ Jlf:Aí'.Jr,ETfiA DE Ef,EC'fiiT
CTDADE 

3" dísc11Ssiío da prorosiçii.o da Camrmr d.•~ Derut.:~~Jos 
n. 142, de HH2, nnf.orir.anrlo r. PreHídenf.e rla Ttüruhliea n. abr·ir·. 
pelo :Mínisf.crio da Viaçií.o, o crerlif.o extraordinado de r6is 

(•) Vido IIP]1CJJC!ice. 

Vo!, XI 28 

.• 
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1'7::11'/ijl'l·\0, Plll'H pagn1nu111.u dovitlo ~. Uciiiii.HIIillia .IJI'II?.iloit'tt dn 
'li~ll'tll.l'ltJidadt•, .t·•~ln/.il·n :w Hi:tl.t!I'Íal l'tH'IIt.'eido 1~111 IIJIIJ 11 llu
JIHI'I.i\)n.n 1 itll':li duH 'J'ulugl'apliuH. 

1\ppi'IIVII.I.IIl, YlliJ ~lll' I~U]JIIIOI.I.id:t :i BIIIWI)í1U. 

1.\III_,JI'I~i 1'.\11,\ l'i\IIAJ\11•\N'I'II ,\ FIIANIIIBI\11 R,\ lliii'I"I~J 

:1" diHniiHHI1o da pi'IIIHIRiÇfi.•J dn. Ualllill'll duR I ''!lllll.adiiR 
11, ·1711, di\ l\111:!., lllll.lll'i:r.:111duo .I'I'P.Ridfi.III.P. da III~JIIililil•.ll. 11 uiii'ÍI' 
11 lll'l!dll.o 1\,ÜI'IIIII'd Ílllii'ÍII dt• 'i ;llií\l1jlflil0, Jllll1ll. lilltltll'l'f'l1 IIII pligH
IIII!Jil.l! dovidn 11 1•'1.'\lllllÍAt:ll du Hi'1 .. lll'il.l.n t'lli vii'Lutln do RIJJJI.fl!l~tt 
,iudiiJiHJ'ill.. · 

J\ppi'OVII.dU., V[lll Hill' rmi.JIIIt!LI,idll 1'1. RHIIIJI)fi.u, 

I lllli\111'1~ I I', \I LI 1',\11,\ ~II~N'I'II ,\ 11. J\1.\1111,\lllll,\ J\1 ,\IA 

:1" diHniiHHíll_l da pi'"I"'HiÇflll d11 U:1111ttl'l' d11R liuplli-ll•hJR 
:1. 1!-l:l, dn IIII;! .• ,IIIÜIII'iWJJdu u i'l'tlHidnlil.n d11. ll•lpllltlitlll 11. 111.11'i1' 
11 lil'lldll.ot IIXI.t'lltll'diiiiii'ÍII "" I ;llttW:It\11, Jllll'll. lll.lt!lldt'l' IIII Jlll.g'fl.·· 
lllt.!III.IJ dt!I'Ít.kl 11 J.J!III-11. ~llll'l>!ill'idl1, di~ i\:>.PVI'"" i\II1ÍII 1\ 11. IIIII.I'IIA, 
''11111'111'1111' l'11i tl•!l,ll'"''lllht I"''" ,j11ir. I'Pdl.'l'al, '11" .l~sl.adu 1111. J•n.• 
J'llliylm, 

;\ JIJII'III'It.tlll, YIIO H!' I' ~UIJIIIHI.I.idll. Ú. flHIIC\)ÍÍ.II, 

lllr.H'I'I'I'UI~IÃU IIJil l.llllliii'I'U~\ Al.l IJil, JJ,\I_,IliNU 1.11.\Fl 

:1" dif:IIJIIHHfl.u du. pi'Upur~lc.rw dn IJtulllll'll dor~ DUplll-llllof'l 
11, IH\1, do 1111;:, lllll.lll'iWIIti•.J n l't•nr~idulll.tl dn. llnpultlltllt 1.1 11111'11' 
1! lli'IHIII.o I'XII.'I1111'tliiiii.I'Ítl di.! III :1\00~·\ I rj, tlt!l:ll.illlltlo. IIII pagu~ 
1111'111,11 tlnl'id11 IIII III', •I ill.l'ioH lln.lliilltl I IÍIII'l <!. t.llll.l.'UH, l)UIIIU I'I!HI.i• 
].UÍ~\flll t/1! dii'I!Íi.IIH til! l.t'IIII~IIIÍHI:Ifíu do jii'Ujii'Íl!tlildO, 

i\.JIJH'UI'IItl11 1 \'III\ Hl\1' NUI.IIIIOI,I,ida :'t HllllCÇÍÍO, 

01'1iiii,\III11H IHIH ;\1\Hlr.N,\Ir.l-4 1m J\1.\IIINIJ,\ li;\ llli)I'IJIII,IIIi\ 

~I" diAIJ\IH~iul dn. pi'OI'OMicfí.n d11 G11mru•n r.loH Dopnl.:u.ln~:~ 
11. ·.111~, do J\Jl~. u.JII.ul'l;m.lldu u P1'oHido111.o tia llnpulilinn :.L aiJI'ÍI' 
1J •lll'l!ilil.u f:IIIJIPII'IIIt'llrfll' dt.\ 'iiJII :t\t\~ij\:!00, 1'111'11 ijlllf!'IIJIIOIII.o llOI:I 
liJII!I'II.I'inH diiH II.I.'HIJIIIU.'H 1ltl Mn:.·inltu. !111. Hopu!Jiilllt, 1.'1\lal.ivn-
.llllllll.t! llrtH dullliiii{IJH 1\ rJiii.H J'oJ'itl(Í!)M. ' 

Appt•ovtllill, vno ~:~u1' Hul.nnel.l.lrhl f1 :;n1wcfto. 

I,IIIII.N~Iil ,\ ,JIIHI:: VII~IIIA IJ\1 H1CIIIm1)1C 

:I." diHI'-IIHHfín d11 pl'n.i1't\l.n dn Senado, .11. 80, do :I.O-L2, aul.o
l'i~lllldn " l'r.'nHidnnl.n tln. llnpuhlimt n CJOIH;cdeJ' liemwn, por um 
ILIHIIJ, 011111 Ul'dllllll.do, IJIII'II l,l'lll.ll.lllúlli.O do 1-taUde, a José ViOÍ!'U 
liu Jlo1.o11de '-' Silv11., :!" •lHIWipl.m•at·io do 'l'ribunal do Contas. 

;\ J.lfii.'OV!lllt~, 

I 

I 
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IJIIII]IJI'I~J l't\IIA 1',\fii\.~lli]N'I~J A VIGIIANU AI.UNHIJ Ulll\IIIH IJlr. ALliii!IIJA 

:1" diHI\IIólAii.IJ fill. jll'iJIIIJHÍÇii..IJ d11. ·cllllllll'll dos fll'pllf.lld'IS 
11. 11·1!!, do III!;!, lllll.oi'Í1.1111du u f'I'IIHidolll.•! da iii!JIIIIdiell 11 11it1'il' 
ff i)l'llfiii.fl l'~i.l'llfll'fiillll.l'ilf dn /1 ;1\i\:!.!l\'771\, [1111'11 Rlli.i!'i'IIWI' U pllgll
llll'lli,u dnvidu 11. Vnl'llllfl ;\luiiHII UH/III.'H do Ali111Jid11 .• 11111 v.if'l.tlll•• 
do RP/Ii.IJII\)11. ,iUtiÍ()Íitl'ÍU, . 

J\ppl'UVitdll. 1 VII.O RIJI' AllilllliJI.I.idll. Ú Allllti~lill, 

:1" diSIJUSRii.ll dll. Jli'Uf_IUSIÇHII ""· Uilllllli'll dt.o.~ Ílllftlll.ll'h~ 
11, i~IG, dotllli1!, IIIII.UI'Í1.11JII.ÍO 11 i'l't•~iduiil.o Iiii ill'pUÍtÍÍI'II 11 ili•i'il' 
fi IJI'Utili,IJ IL,i.l'lllll'dilllll'iu do :1~11~\:I~U, iflll'li j.di~lillll'lill• il Jl't'lilf
I~ÍHIJif ,IHR(! i•'UI'I'PÍI'Ii. dn i\l'llll.)lt, 11111 Vif'l.lldfl do ~l'lii.lJIIIjll Judi
O] lll'il.l , 

J\jljJI.'IJVII.dli, VIHJ ~1'1' ilUJJHJUI,i,itlli. 0. Sllllt.JI.)iiU, 

!i" di~IJUi':RilU IIII. l'l'lljJII~ii:Hu IÍII r:tlllllll'll tÍII.~ lf ll'lillf-!11/11~ 
"· IHi\, Iiii 1111;:, ''""'"'i'l.ltlldl• .,. l'l'l•i'idlli/1.1' tlu Ht•fnlldit'll 11. 
ir/.11' i I' I I IJI'I'tf lf.u I' Jfi,I'IWI'tf i I 1111'111 1/IJ ;'!.~~·~II\IÍ{1 fil!i'l! flil~llitWilfli 
fi. li, llitilll•iltlfl. 1,\.!lgll.~/./i. di! I:III'I'IIS J11itll.!lll.u/1 111111111 I'I!.~W.tlit;iiti 
dtJ ittljlll.~i.US ml/lt'lt.tlu;; )11tltJ11itllllliiJIII.I! n .~1!11 flttiUIII Jtlill'itlu, 

/lj}f.H'UVII.IJU, VIW ~1.'1' i;llitiiiiJi.l.iiJii. {/ .~11/Wt;íi!l, 

:1" 1li~1JIIili<llrt du jll'llflll~il(riu d11. UIUtllll'li t/u;; Vl'ptll.ildtli' 
". H:o, d1! 1111 ~. li.lll.llt'i"-111/tlu o 1 1 t't~;:;lt1Ht!I.H !ln Ht•Jtttlill,~tl 11 
1111111\l!dl!l' lilJ!Jill.)lt1 /IIII' .~1!1;:; 11/I'I.IJ.~,. iJIIIll llt'fltHIII.tffl, I~ lil/1 111'111'11-· 
g111;nu, 11 M1u1t11d d11. Hilvll fltllttlltl'lit!.~ Jim't't!lt'lr, I" t!.=:!.Wi~il.Ut'ltl'iu 
1111 DtJJIJgli.IJin Jtíi'ltll!l ;tlll Jint'IÍ., 

•At• t.JI.'OVI!IJII., VIW .~1.!1' i': til! I rlld.l.i dt1. (t. i'.llllt~t;n.tt, 

;:• dliiwil;:;fíu rln Pl'''fl'l.~it;fí.o !111. r;ntfllll'lt. tio;:; 'lit!flt/l.ittltl.'i 
11, 1!11, d•1 HIIZ, IWI~If'ir.!tlltlll 11 1 1 t't~i<ldnt11.t! tllt Ht!filtlil/tlit 11. 
niwlt·, p1d11 ,\1iiiÍ.'{I.1W)II tlit Piir.l•flllli, li 11/'I!IIH.tl Ml/if.ilt!lllf!tllif.l·· tlt! 
IW ;IUU!fj'., IÍ. Vtwlm 21,• tio tl.t'f,, !1:~. t/11. ld tll't(ii.IIWIIIm'lit <tigmil.t!. 

•Af.IL!I'I IVII!ht., VIW i< III' ;;ulmwl.l.idn fi .~1Wt11fífl, 

t.:IHW/'1'11 Ali MI:'$1WI'$t;IHI1 IM VIMjMI 

::• dÍ.OJIJIIil~fill tllt Jii'UJUI.~it;no fllt r:willl/'11 1l11~ flfl/1111.!11111.~ 
11. l7lí, tlt.! 1!11:!, WII.1.11'1WIIt11.1 11 11 t't!i>;itlmtl.t! dlt Hl!flllllllt~ll. 11 
tli11'ÍI', rmltl Mítííifl.t!!'lrJ da ·vhu;lío, o IJI'I.Willl .'liWJJII!fflt!lll.nt' tlli 
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5 •. \Qtí :J.2Q.~ü!J.í, ow·o, c DO-í :850$.11:3, papel, para allenclor• ao 
')Jagamento do jur·os de uw seme~tr·e · dus estradas de i'cl'l'o ., 

Appr·ovada, vau ser· ~ul.JnwlLida ú ~tmcoüq. 

JU:Vllf\S;\o A FAVO!l DE J'O.\(JUEM AUGUI:l'l'O FllEilll!: 

. Disuussüo uniea da emenda da ·Camut·a· elos Dupul.udos ao 
l:JJ.'O,J e1;lo elo Senado n. 3ü, de 1012, maudaudo r·everl.m· ao 
.quadt·u dos ,J'unuuiouurio::; du Fazenda Joaquim Augusto Freire, 
!)X-primeiro osul'ipLul'al'io ela Alfandega do !Uo de Juudr·o, 

AplJl'O\'Uda, v<w ú Commissü'0 de Hcdael,)üo. 

!Ni:lP.ECTOHIA .UB!I,\L 1UE N,\ \'EQ,\Ç,\0 

a· diseussiío ela iH'·O[JOSÍI,)ÜO da Ctlllllll'U dos !DepuLados 
11. 1&?, ele JOU, auLorizaudo o l't·o::;iclenl.'~ ela Jtepu!Jliea a 
u!Jrit·, pelo l\1 hlislct·io ela Viavüo o Cl'odilo suppluwenlat· ele 
:3 :G!J::Ilj;tlf)l), pa1.·a pagamento do aluguul ele Ulll [Jl'Celio fiO qual 
:l'urwciona a lll::i[Joutol'ia Gor·al de Navcga()ii.o. · 

:.\·pprovacla, yac ser submc.:I.Licla á ::;arwvüo. 

CI\J~I)l'!'O .\0 M!NIS'l'EHIO O,\ FAZENU;\ 

a• -cliscussiío da iH'üposi'~,;iio da CamaJ.·a dos· iiJepuLados 
n, 131, ele J!Jl~, auloJ·.izanclo o Presidente ela Hcpullliua a 
abt·.i 1: pelo i\ I i n is Ledo ela Fazenda os ul'udi los cs peciaes cJ ~~ 
1. J 82 :8~0:jH:..o, papel, c '177$777, ouro, pam Imo·amCJt.lo de 
divida clu oxeruiuios .findos relacionadas ele conl'ot·ruidatle wm 
o ~ 2• elo urt. 3:l ela lei :n .. HJO', elo Jü de dczembt·o de HHJ7. 

Approvada, vac ser submcltiela lÍ saneçüo. 

CI\IWI'PO J',\HA p,\Q,\:1\I.EN'l'O A A:,Y,\HO Al.VES DE SOUZ.\ 

:3" discussão ela p!'O[JOSi~~ão ela Gamara dos IDepntados 
11. :l.ü5, de J !l1~, aulot·izanelo o Pl'osidcule ela llcpublica a 
alJL·it· o cr:cdilo cxi.J•aorelinal'io ele 12 :31\J$858, par.·u pa;;arnento 
a !Alvaro Alvr)s de Souza, cm virtude de sentcnva judieiul'ia .. 

.;\,pprovada, vac ser submellida ú sancc;iio. 

PBESCIUPC:,"to A 1',\VOR. DI" D. FLOHINDA D.\ CONCEJÇ,\0 GIL . . 
:3" ·discussão ela pr.oposiç.ão · ela Camàm elos .'Depuluclos 

.•. 1.37, do Hl1.2, relevando ela ]Wescl'ipção cm que ti\•er ineoJ'
l'ido D. Florinda da Conceição Gil, para o fim ele poder l'Cccbcr 
o meio soldo e monlopio deixados por sou J'inado pao o COI'..: 
respondentes ao pel'iodo ele ·G de setcmlwo ele 1808 a 22 ele 
dezembro de J 90G. 

'Approvada, vac ser submcLtida tí. sancoão.' ·' 
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.CREDITO· PARA A CONS'l'RUCÇ,\0 DE U:i.\! EiDIFICIO PARA OS CORREIOS. 
J, '!'ELEGIUPHOS EM OOYAZ 

•, 
I 

Discussão unica da emenda do Senado ú proposição da 
Camrp·a dos Düputados n. 88, de 191:?, autodzanclo o Governo 
a ab}'it· o el'l!dHo de so :OüO$, pam a consLr·uct~ão do um .edil'icio 
destinado a.os Cot·t·ciQs e 'l'elcg!'aphos no lEslaclo r.le Goraz. 

:\ppl'ovacla, vaü a pt·oposição ser submettida :t satw:ão. 

DIWHE'J'O N, J .'673, DE 11 DE FEVE11EIHO DE 1912 

2" dbrmssiío da pl'oposicüo da Gamara dos Doputados 
n. :1.90, do '1912, que ma:n.cla continua!' em seu inteiro e pleno 
vigor, cQmo lei ela Republka, •O decreto n. 1. 673, ele 11 ciQ 
fcvcl'eit·o de 189.1.. . 

I 
O Sr. Francisco Glycerio- St·. :P'resiclcnte, eu vou apJ•e

senl.at· uma enwncla a esL:t fJI.'Oposkiío e desde .iú J•equeit·o 
ut·geneia pal'a !]UI! o nollr·o J•elaf.or clô yerbalnwnl.e sobr·ü ella 

, O Sf!l.l pal'CCer. 
Apr,~si!nto uma. emenda. subsl.iLulivn. a osl.a pl'oposi~~iío 

pm•que ella viza rcsl.ahelccer disposit~ão do um r·egulanwnto 
!Jlle .iú foi, e1·eio r:•u, duas vezes reformado. 

Tsl.o pode Lr·azet• novas ~Jomplica(:,ões. .. 
O que viza a pr·opoBição ,, l.ornat· sem ef:feito o cleerelo 

f!llC demiit,iu o eir.ladã(l i\Ianoel s~·lvio Baplisfa, velho l'epu
)Jlicano, realmente, demitt.ido com a maior· in,imtir;a c alguma 
ille~raliclade. 

Sendo assim, nprcscn to n. seguinte emenda: 
« Fi.'ea sem cf.fcito o der-reto de 22 de ,iull1o de 1807, sem 

diJ'eil.o nos venl)imcnl.os all'azaclos. » 
Üeqneiro, [IOI'I.anlo, nr·gPncia pn1'a rrnn n nnhJ'e relator 

possa ela I' o SNJ pm·rr\1!1' YerlJU! sollJ'C esf a emenda. 
Vem :1. Mesa, é lida, ar)oiarla c posta em ,Jiacn~>São com a 

proposir;iío a seguinte 

El\mNO.\ SUTlS'I'I'rU'l'IVA 

A' pJ•oposJ(;ao que m::m.cln. eontinuar em ~rm inteiro yigor' 
o dccN!I.O n. J. r./:3, aecr·eseen Le-se: 

Onrlo eorwiM': -ficando sem e'fifoit.o ·o dom.•et.o elo 22 elo 
.iulho r]o H!:07, sem dil'eito ú prm~epr;iío ele vcncimrntos- atra
srtclos. 

Sala das Scss,ies, 2G do dezembl'O do J O l2.- F. GliJOr~·io. 

O Sr. Presidente- Eu in. cselareceJ' o Senado sobre o 
assumpto n que se refere _essa proposiciio dn C::pnara, mas !l 

. ' 
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hom·udo Senador por S. Paulo acaba de fazei-o com Lo ela 
limpidez. 

•.<\. pr·oposição ela ;Gamara manda revog-a!' o regulamento 
expedido em :l'ovoJ·oü·o de 189-1, que jú l'oi rCJl'or·maclo duas 
vezes. 

O Sr. A. Azeredo -Peco a palavra. · 

O Sr. Presidente- 'J.'em a .palavr·a o Sr·. A. :Azeredo. 

O Sr. A. Azeredo (*)-Sr. Pr·esidente, essa proposicão da 
Gamam, · sullrnef.tida ao estudo ela Gornmissão de Finanças do 
Senado, não l.eve um parecer del'inil.ivo, porc1ue sobre elle 
duvidas se suscHa~.:am, ele J'órma que o exame se f.o!'llou· diJ'1'icil. 

A •Commissão de J~inancas, então, em sua maioria, pensava 
que devia ser declarado sem oJ'J'eiLo o decreLo que exonerou o 
Sr. 1\fanoel Sylvio .Bapl.isl.a. Entl'el.anLo, não tomou uma dei i
bcraoão del'initiva em I·elat;ão ú proposi(;ão ela Gamara. 

'J~c:nclo sido submettida ho.1e á. consideração elo Senado, a 
Commissão ele Hinancas, dando o seu pat·ecer, não l.cm duvida, 
uma vez que l'iqucm rcsalvados. os interesses elo 'Dhesouro 
quanto aos vencimentos al.razados, cm a(}ceiLar a emend.!J. do 
Sr. Senador Glycerio, subst.iLuinclo a palavra {icando por fica, 
e incluindo na proposição o nome .do Sr. .Manoel Sylvio 
Baptista, de sorte que não· ha.ia perturbação em relacão a 
outros interessados que porventura possam apparecer e que 
não esl.e.iam nns mesmas condições do aef.ual, a cu.ia .pessoa 
a proposir;.ão f]a ,Gamara dos Depul,aclos se refere exclusiva
mente. 

Assim, a 1Go.mmissão pensa que póde ser: acceiLa a emenda 
do .Sr.·. Senador: por S. Paulo, subsf,iLuinclo a palavra {'icamlo 
por fica o .i:n.ului.ndo na proposit;ão o nome do .interessado. 

JBm o que Linha a dizer. . 
Vem :'t •Mesá, ó lida, apoiada. o posLa eni discussão com a 

proposiç11o a seguinte 

SUB-EMENDA 

«Fica sem effeiLo o decreto que exonerou o cidadão 
Manool Sylvio Barl.ista, quw:ficarú addido, sem .direito a ven
cimentos al.razados . 

.Sala das sessões, 2G de de~embro do 1.01'2. -A.zererlo. » 
'São arprovadas as emendas, ficando ·pre,iurJi.cada a pro

posi~,;ão. 
I 
ANTIOUJDM!R m; POS'I'O A J.'AVOR DE MAHCOS EVANOEJ.lS1'A DA COSTA 

2" discussão da pl'Oposiçfi.o da Gamara dos Deputados 
·11. .200, de :1012, 9uc auLoriza o. Governo a mandar contar a 

( •) Esf.c discurso não :foi rcvisLo pelo· orador. 

. 
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unLiguiclade, desde 28 de junho de 18!li, por al.lLos do br.!tvura, 
ao 2" tenente !Marcos tEvangelista da CosLa. 

O Sr. Hercilio Luz- Sr. llresidenLe, não sei si o regi
. monto permiLto emendas a projectos nesta discussão. 

Desde que o rl:lgimento não pel'mil.te e sabendo que a 
Commissão de ·Marinha e Guerra .ití tem lavrado parecer a 
este respeito, f!U pediria a V. Ex. para ser ouvida esta Com
missão. 

Trata-se, Sr. P r· e si dente, de uma proposioão que vae al
ter·ar profundamente .a escala das promocões, visto que ha 
ol'J'ü;iaes em· mellJOres condições de serem promovidos do que 
este ele que wgita a pi:oposicão. 

Roqueiro, .pois, que o projecto volte ú Commissão. 

O Sr. Gabriel Salgado- Sr. Presidente, h ontem, não só 
dut'OJnln o momento cm ·que o Sr. Senador pelo Piauhy, Ma
rc-ehal Pi l'es Ferreira, apresentou o sou requerimento, como 
durante toda a sessão, csl.ivc presente neste recinto, e si bem 
me lembro, a proposiçfi.o a que S. Ex. se referiu l.inha outro 
nu nHJro que não csl.e. 

Ycl'il'icasse cu que se !.ratava desta pr·oposi(f,io, e irnme
cl iatarnen Le cu protestaria, porque sobrO' csLe assumpto já esLá 
crn poder elo secretario da Commiss5.o o parecer por mim 
lavrado, aguarelando apenas as assignaf,uras dos meus collegas 
de Commissfio e a minha. . , 

Com grande sm·prcza minha, acabo de verificar que a 
discussão vae recalrif' sobre p['oposição divcr·sa daquella que 
motivou o requerimento elo Jromado Senador pelo .Piouhy. 

Sobre esf.a proposição ,irt tenho o parecer ·lavrado, meu 
simplesmente, ;; i os meus collcgas ele .Commissií.o negarem-lhe 
assignaLums; da Commissfí,o si olla concordar com a opinião 
por· mim emitf.ida neste trabalho. 

Em se tr·af.anclo ele serviço publico, Sr. •Presidente, não 
me preoccupo em ser agradavel a quem quer que se,ia, pois 
que adopto como divisa antes ele tudo cumprir o meu dever. 
Si o Senado, ent.retanf,o, a;o'ha clesnecessario ouvir a leitura 
desse parecer, que (Í ·contrario n. proposição, bem pouco terá 
de fazer, apenas dispensar-me da Commissão. 

VOZES -!Não apoiado; V. Ex. é inclispensavel naquella 
Commissão. · 

O SR. GABRIET. SM.GADO- Requeiro, pois, Sr. Presidente, 
que V. :Ex. oonsulf.e á. Casa se consente que esta .proposição 
vol t.e à Commissão. 

Vem á Mesa, é lido,' apoiado e posto· erri discussão o se
guinte 

Requerimento 
Requeiro que volte á. Commissão de .Marinha e Guerra. a 

proposiçfí.o da Camara. dos Deputados n. 200, de 1.912. 
Sala das sesRões, cm 26 de dezembro de 1!H2.- Gabriel 

Salaatlo. 

"·,·' 

., 
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O Sr. Presidente- O 81·. S0nador Hor-cilio Luz já havia 
feito um J'I!(JUCJ'imenlo idcnlico no do V. Ex.; ma.~ o de V. Ex. 
6 mais l'eginwntal pO!'fJllc csLú escripLo. 

O Sr. Pires Ferreira-/- Pc1;o a pnlavm. 

O Sr. Presidente -'J'em a palnvrn o ilonl·ndo SonndoJ'. 

O Sr. Pires Ferreira- :5:·. l'ri!Sidt•n te, a pt·oposirji'io nu-
mnr·n :!JJ, 1]1/t' JwnLe111 t·equcri a V. Ex. J'os;w ineluida na 
Ol'(fom r.lo dia d1\ 'lw.ie, 1./'llla de un1 musieo dislineLo dn Pru·(t, 
,., não do ;;" l.r!llt'll/.e 1!/n quesLii.o que mn/.irou ns L'CCIUOI'illlonlos 
J'o1·rnuludos pPios llonl'tHius St•lllHicll'es de S:wta Ca/./Jai'ÍIIU n rio 
Amazonas. r•11 LJ·I'I.n 11to, eom a l('aldade fJ 1 "' me rmt·aeLe 1.· i%a, devo 
inl/'rll'mar aos IIIL'IIS honrados eofle:;as que L::unbem soliei/.oi 
;junto Ú 1J\lnsa a i'llelusão 1111 OJ'dl!/n do dia da pi·oposir;ão n. :.!1:.!, 
c-om lauto mais ra%iio cpm.nln 1) ut•i·/.o l/UI! l!ila t!SI.:í nr~sta Casa 
desde o auno passado, dm·endu /,~.,. ~idn ineluicla .11a rwdem 
dn dia logo /IUS jJJ'illieÜ'US ~~!~SIÍI.'S dt•S[I! Un/10, . 

,Düvo lamlwn1 in I'OJ'IIIllt' a Y. 1/~x., s,.. Pt·esiclenLe, f/lif' 
ignomva qur.' n nwu :uolm.! eulli!/,Hl St!nadol' :pelo '·\mawnas .i:'t 
Liresse Jan·ndo " pa1·eee1' rulaLii'U a esl.n pi·nposi(.'fío, l'az:io 
JlOI' que uã.n Hll! oppunlw a·o ru(/Ut'i'ÍIIII'IItn de S. Ex.; ao eon
trario, convido o •JIOIJt·l.! SI.'IHHlot· ptu·a dnt• pal'et.\1'1' immeclialo 
~olii'C esLn assurnpl,o, .~e assim enle.ndcr. · 

]!:1·a o CJue tinlnt a di;-.e,.. 
iE' appJ:o1·ndo o l'l!fJUI.!i'ÍIIlf'nt.n; volla :i Commi.~são do .i\fn

rinlia e Guct·rn a pi·nposir;:io. 

:i\·mt.T-IOIILI Dll 11/!:/o'OIIMA :\ Jo'.\I'UI/ llfo: AI.I•'JIIWO C:\NDIDO MOR.Eli1A 

2" diseussfío da. proposi(.'iio da Oannu·a dos Depu Lado R 
n. 203, de ·J !JJ :.!, que eonside1·a r•ou1n J•ofm·mado, ·no posto do 
~" 1-PIWIILe, eom o soldo pol' ini.I!Íi'O, da ta bel la A, ela lei n. 2.2!JO, 
do I :3 de rln%elllhi'O d1-' .I OJ O, o :'nt·gertLn-a.iurlanlü, J•el'ot•rMtdo, do 
Exet•eiLn, All'redo {:nmlido ~~lol'eirn: 

O Sr. Gabriel Salgado- 81•. P1·esidr)nto, prlas mrsmas 
J•ar.urs renovo n meu l'l!fJUOI'imenl.o; e'llmo em rnla(;ii.o ao onl.ro 
n.ssmnpl.o, em J•efacã.o a esl.r.• o mru paroeel' so aelw na Com
missão desrln segunda-feira. 

Yom .{t Mesa, ,: lido, apoiado, posl.o em disrmssiío c sem 
df'hat.(' approvado o s0guinlc 

llr!I)U.Criuwu tn 

HNruoii.'O quo ti' JH'Oposir.i:io da Gamara do;:; Depu lados, nu
moro 203, de 1012, volle :1 Commissiío de l\lnr·inha r nuol'J'a. 

Sala da;:; srssiirs, '211 do dcr.emlH'O dr J!JJ2.- Ga.b1'iC'l 
S~l(Jado. · · 

;A: J)l'Oj)OSiçiío volta (t Commissão ~lo 1\fnrinhn e ,Çiuerra ,; 
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'~( }~ Cl\EDI'l'O PAIL\ P.\UA:\lBN'I'O A :IN'l'ONTO .TO SÉ FEf\HEJ ~ ~ . I . 

:3" cl iseussão da proposi.;iio da. Cumara elos De L~~ os j / 
n .. ·l:3ií, do ;1!11:!, auloi·i.~anqo o PI·o;:_id,euLo ela nepul Isa '-<'V ,'b!. 
a)ll'll' o nt•PdiLO f!X[I'llOI'diiLUI'IO de l ;::!,J.:;;\l::lO, [JUL'll [)ltl:;'ai't;tQi?V~ 
a :\·nlnnio .los•' l•'••!'l'l'it·a ·~ oul.l·o, I'IJJ vi1·lude de Sllnlell•'·lt .iliili · 
eiaL"ja. .. 

:\ppl'O\'rtda, Ylll' ~Ol' SLI]JmeWda lÍ SllllC(;·áO, 

O Sr. Presidente- Nada mai:; lm\'onclo a Lt'IÜUJ', vou 
l nYn n 1-111: a sessão. 

De~ig·no pal'll 01'((1!111 do ,dia tia SC'I;l.l into; 
::" d isn1s~iio da p1·opo:;il;i'io da Cama1·a do~ Dopu fados 

n . J 05, do J 01 ::!, :f'ixan do a d··~peza do Mi 11 isl.e I' i o· da :\ gr ieull.ura, · 
JndusLJ·ia e Comnwrdo, pal'a o '-'x•·l·ei•Jin d•· I !.li:J (uom 1!1IIIJ11fias 
do Comm.iss1io i/e Piurt/1(.'1/S .irí {I.JIJli'OVl!rlas t:l/1. 2" disr:u .. \'Siio); 

3" disCJussi'io da p1·opo~i•:iio da Camara rlos Depnl.arl•l!'! 
n, 107, dn :101~. on;ando a .lleer-ita t:••1·nl da Bepu!Jliea pa1·a o 
f!Xf!l't:Íf'ÍO de J!JJ;~ (I'U'/11. 1!1/WUtflls tfrt ()0/1/,ii/ÜSÜii dt: fi'Í'II(/1/I'f/S 

O.JlJJ1'(1Utdos r:·m 2" dismt.sslio) ; · 

3" diseussão d:i. ·propo~ir:i'io da Cama1·a rlo~ Dcpul.arlos 
n. 2HI, de t !11.2, rrLfe revoga o~ al'i.s. <1" o ·1", pa1·ag1·apl10s unieo 
o R" do deemto n. ·J. <i-11, do 7 r! e .in:nei I'O do I 007 (inr:lnida ,nn 
Oí'l/r!m do dia sr:w. Jla!'cr:r:r) ; 

:3". diseussiin da p1.·opo:;i~~ii.o da Camara do~ DopLJI.ados 
n. ·JOO, de~ t.OIJ, que rnandn erml.i11uaJ.· '-'lll seu intrdi'O I! pleno 
vigor, eomo lei da Hopu/JJi.en, o dee1·el.o n.. J. lii:l, do ~~I rio 
fevoroii·o de !:80!, (cO'In em.rmdas a}lJli'OI:odas em. 2" disr:ns.wi.o);. 

2" d iseussi'io r.! a pi'Opo~içi'io da Gamam dos Depu tarlos 
n. '100, de :10:1.2, que eoncoclo a D. Vil't;inia Bello ele ·:\ndrndc, 
v i uva do e i 1:w·:;ifí.n-den l.isl.a r'on Lrael.ado eap i lfí.o- Lenen 1 • .-; I JOno- . 
l'ario D1.··. FraruJiSCJO B•!lln de 1:\·nclmd.-;, e seu!'! filhos nHmOI'N!, 
a prnsi'io dr~ monlepio r! meio soldo da g1·aduar:.ão de., .. t.cncnl.o 
(l.'fl/lt. Jlarecr~,. (aooravt:l da Cow.mi..~.w7o 'r.I.G Pincmr;a.ç); 

3" diseussi'io do rn·ojoelo do ·Sr}nacJ.o ll. 80, do 1012, nut.o
J•i:mndo o Presidente ela Hepuhliea a co1wed•!l.' lieençu por um 
nnno, eom ordr!nado, pa1·a ti·aLament.o de saullc, a .lo~ô Vioir·a 
rlr; n.-;wndn " SiJ\·a, :J" ('SIJI'ipLurar.·io do Tl·ihunnl rJo Conln~ 
(o((Grr:r:irlo w:la Com.U/JS,\'lÍO de F'inanr;as); 

2" diseussiio da pmposir)ão da Camal'U dos D•!pul.ado;; 
n, :1 OG, de JOJ 2, eonr:edencto lllil am1o de lir~en.r::a, wm ordenado, 
ao Dt·. Benedir:Lo Galviio .Pn1.·eit·a Baptista, dit·r~dOI' da fF..._qf.a
J.ist.ien Commerr.ial (GOtll porr:cc1·. (at!oratH:l da Comm.is.çrio dr? 
PinàntJas) ; 

2" di.'leus~iio da propo~iç;io da f:amam dos Sflpulados 
n. 1H, de JOJ2, autorizando o .PreRident.e dn nopuhlicn a eon
ceder ao Sr·. Diqgones Gonçalvns .Guimm·iir .. ~, auxiliar do es-

.. 

·. 
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cripta da EsLmda de .Pel'l'o Central do Brazii, seis mezes de 
lwollçn, com m·donado o em prorogacão, para tratamenLo do 
sauclo (com pm·cce1· [avo1·a·vel da Comm'issüo .de F'irtan(:as); 

Lovanl.a-so a sessão ds -1 rhor·as. 

184• SESSÃO, EM 27 DE DEZEMBRO DE 1912 

l>RilSIDENCJA DOS SRS. PJNI-miRo MACHADO, V!Cil-PRESTOilN'I'E l~ 
FEHRElllA CHA vm;, 1" SECI1E'I'AIUO 

A' 1 hora da tarde, presente numero legal, abre-se a ses
são, a que concorrem os Srs. PinheiDo Machado, .Ferreira 

. PlJavcs, Arau.io Gôcs, p,c:dro Borges, Candido de Abreu, Gabriel 
Salgado, Artllm· Lemos, Indio do Brazil, Urbano Santos, 1\lcn
dcs de Almeida, Pires Ferreira, Tavare& de Lyru, \Valf'rcdo 
Leal, Sigismundo Gonr.\alves, Ribeiro de Brito, Raymunclo 
ele Miennda, Guilhm·mc Campos, O!ivoim Valladão, Luir. 
Vianna, Be·rnardino Monteiro, Monir. Freire, Franoi·SCO llor
tolla, Nilo .Peca.nila. Sá J!'reire, Alcindo Guanabara. Buono elo 
Paiva, Berna.relo lVJonteh·o. Feliciano .Penna, Alfredo EJI•i,;;, · 
:B'mncisco Glycerio, Leo,noldo ele Bulhões, Braz Abrantes, A. 
Ar.ereclo, Metello, ,Tosé Murtinho, Generoso Marques, :B'elippo 
Schmidt, J:IerciHo• Luz, Abdon Baptista e Victorino .Monteiro 
(40). ' ' 

Deixam de comparecer com causa .iustifieadn. os Srs. 
Silverio Nm·y, Jonathas .Pedrosa, Lauro Sodré, .Jo.sé Euzebio, 
Ribeiro Gonçalv-es, Gorvasio Passos, J!'rancisco Sú. ~I:l10mar. Ac
cioly, AniJonio de Sour.a, Cunlia Pedrosa, Epitucio Pessoa, 
Gonca.Jvcs Ferreira, Gomos Ribeiro, Coelho e Campos, .Tosé 

. Marcellino, Ruy Barbosa, J()ilo l~uiz Alves, Lourenco Baptista, 
Augusto de Vasconccllos, Campos Salle.s, Gonzaga Jayme, 
o Alencar Guimarães (22). 

E' lida. posta em discussão c sem debate approvada a 
acta ela sessão antJell'ior. 

O Sr. 1•Secretario dá conta elo seguinte 

EXPEDIENTE 

Ol'ficios da Gamara dos Deputados, de 25 do corrcnl.c, rc
mcU,onclo a.s seguintes pno.posicões: 

N. 24.5-1912 

O Congre.sso Nacdonal resolve:· . 
Arl,. L" E' concediclit amnistia a todos os civis c militarçs 

implicado,.;; nns revoll.as hn.viclas !)OS Depa~·Lam~entos. d~ Torr!
fm·io J!'edm·al do Acre e bem ass1m aos Clcladaos, CIVIS e m1-

' 
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lito.res, envolvidos nos o.contecimentos havidos em maio· do 
c.orPent~ armo er~tr·e Bella Vista e llont~ Porã, no· Estado de 
lllatto Grosso, ate a data de pmsente le1. · 

· Art. 2.~ Revogam-se as disposiçõus em contrario·. 
C amara dos Deputados, 25 de. dezembro de 19'12 .-Saú'ino 

Ba1'1'0so luf!iOr,. Presidente.-Anton·io Simeão dos Santos Leal 
1o Secretarw.-Raul de Jllo1•aes Ve·iaa; 2" Secretario - A' 
Commissão de Justiça e Legislacwo. · 

N. 24.6- 1912 

O Congresso Nacional resolve: 
Art.. L" Fica o PresiclenLe· da Republica autor·izado a con

ceder ao Dr. J•o-ão Pauln Harllosa Lima um anno de licenr'a 
com dou a t_erços elos vencimentos; revogadas as d isposiçõês 
em eon trarw. 

Gamara dos Deputados, 25 de dezembro ele ·19'12.- Saúino 
Barroso Jurd01·, Preaidente .-.Antonio Sim.eiio dos Santos Leal. 
1" See!'cl,ario.- Raul de Jlforaes Vciaa. 2" Secretario.- A' 
Cornrnissão de Finanças .. 

N. 247- 1912 

O Congresso Nacional resolve: 
Ar·tigo unico. E' o Poàrer Executivo autorizado a abrir 

pelo Ministerio da J?.aend'a, o credito extraordill'ario . dé 
1. O:l7: ft3'1$783, afim de occorrer, pelos diversos ministerios, 
ao· pagamento ele ràrividas relacionadas de exereicios Jindos; 
revogadas as disposições em contrario. 

Gamara dos Deput,ados, 25 de dezembro de 1912. - Sa
IJ'ino Bw·roso .Tnnior, P,residente. - Antonio Sim.eiio dos San
tos Leal, 1° Secretario. - Raul de Moraes Vciaa, 2" Secre
tario. - A' Commissão 1d!8 Finanças. 

N. 248- 1912 

O Congresso Nacional l!'esolve: 
Alrtigo unico. ·E' o Poder Execu~ivo autori~ad,o a. abrir, 

pelo Minisf.er.io rdra Guerra., o credito ex~raordmar10 ele 
2 :81Glj;733, para occorrer no pre.Jente exe:ç-cicro ao pagamen!o 
devido aos funccionarios da extineta Fabrica de Ferr.9 de Sao 
.João de Ipanema, a uns, até a d.atJa de s,ua exoneracao e . a 
outros, até a d.a extincção da. mesma :!'abrwa; revogadas as dis
posições em contrario. 

Oarn.'lra dos Deputad~s. 25 de dezembr:o d!3 1~12. - Sa
úino Barroso .Tu:nior, Presidente. - Antonw S1.m.cao dos San
tos Leal, 1" Secreta.rio. - Raul de lrloraes Vr:iaa, 2" Secre
tario. - A' Commissiio rcl'e Finanças. 

'.; 

. ' 
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N .. 2-l-9- 1912 

O Congresso Nacional resolve: 
. Artigo unico. Fica. o Peesidente da. Republica auLori~ 

Z:'lclo 1n mnn.elm: pagar ú v.iuva. e 1'ill1os do DP •. Eudoxin .Aur·e~ 
lJUt)O de O,IJveJIJ'a, que exerceu o cargo do amnnuense cln. Secrl'
tqrm ela .l'nculcln:rl•e .ele Medicina ela Bahin, a pensii.o ele mnnt.e~ 
p1o 'a que Lr)enHIII'eJLo, elo aceõrelo cortJ o odecrelo 11. !J.í:f A ele ::IL 
ele ou lubro ele J 890; revo;;ndus as dv!posiçõus ém eonü·n t·Ío. 

Camnra dos Deputados, 25 de 1d•ezemb•·o de J !l 12. - Sa-
7n:11o Barroso .!11.nlor, Presirlentc. - .tl.nton·lo Shaciío dos Sau
tos. Leal, :t·; Sccret~wi_o. - .R.attl de Mo1·aes l'e"itJCt, 2" Sr~Ci'C
"I.nrJO. - A CoJmmssao de Fm:.moas. 

Outro 1dta mesma proceclenci.n, r~metterrdJ um dos :tuto
grnphOI> das resoluções elo Cong:resHO ~iaeional, sanccionadns, 
que: revela a presc!'ipçiio em que inco.l:reu u id•irei!.o de D. Ca
a·ol i na ele OJ ivch•a. ~Prindnclc para qtw poss-a receber as pen
sões de montepio deixadas por seu ·marido· conecdo licerwn, 
por um anuo. ao consul geral do i'3r:udl em' \!:nlpm·;liso. Edu
m·do Deolhe Ji'•asciotLi, para tmtamcnlo de saude, e ao Dr. Go~ 
dofJ•crlo Xm•ier- ela Cunha, .Minisbro elo Supremo 'l'ribun;"ll .Fu
rlm·a I,_ e p_or· seis mozes :n. _Lniz Vinnn~, 3" oscripturnrio da Do-
logTICin. l!'Jscnl no l\l<aranlluo. -. Arcluve-se. · 

OuL1·o ela mesma proceclencia, communic.1ndo torem siod·o 
nppron1dos o enviados a s1nncr;ão os pr·o.iectos: concedendo I i
f)enças ao bacharel Luiz Jo';é de Sampaio, a .Tos•.í i\fa:rUns ele 
Souza Rnmos e ao bacharel Acyndino Vicente de Magalhães; 
o que reot·g<nniza o Laboral orio C h i mico PlwrmaceuLico l\li
lif;nr, o o que abr•J creditos ao mesmo ministerio, atr!. a qunnLin. 
de 23J :Hl7íli52G, p·nra p.ng1:1.mento a João M.üllel' c no engenheiro 
Heitor de l\lello. - Inlei:rado. 

Um do Sr. Ministro da .Fazenda, LransmiLLindo -rt mer:.,;itgem 
com f!U<l o Sr. ])residente ela Republiea resl.ilue dons dos nu
t.ogenphos ela J•osolução do Congwesso Nacional, snncciOJ:taclns, 
que abJ•o o credito no mesmo minisleri{l do 500:000$, J)UI'il nt
f.ondcr no pagamento dos Juncciona:r·.ios apos{)ntados no cor-
rento cxotecicio. - Archive-sr~ um do~ au~ogr.nphos e eommu
niquo-so tt C•1mara, remettendo-se-llle· o outro. 

Um do Sr. Ministro das Relações Exl.eriores, transmit
tin:d:o ta mensagem com que o Sr .. Pre.;iclente ela Republicll ro
sLil,uo clous elos nutogeaphos da resolução elo Cong·resso Nn
eional, sanccionncla, que abre o credito de 300:000$ _no mesmo 
mi nistorio, p.nra atlencler ás despezas com a :rccepçao rJe hos
P•~d:cs illu;>lres em represenLaciio de governÇJS eslrnn,gen·os. -. - · 
AJ•ell h• e-se um dos :autographos e commumque-se a Gamara., 
l'Cmett.onclo-se-lhe o outro. 

Um do Sr. PJ•esiclcntc do Tribunal do Contas, communi
eando l.cr· sido feito, sob protesto, o registro do conf.J•nct_o cele
brado com cliv.orsos negociantes para nequisiçiio ele arl.!gos clt~ · 

• 
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fnrclmnonto dcslinados !ltO Dcpa!•Lamento da Adminisll'tl()iiO. 
- InLeü·ndo., . · . , 

Dous do Sr·. WnisLt·o da Ji'a7.cnda, Lmnsmitiinclo as mcn
sngcn,J com CJUC o St•. Pt·csidcnto cln. Republica subrneLLc 11 
considerar;,ão uo Son·nclo as l'azões pelas quaes neg-ou sanct;fío :ís 
resoltwões elo CongTesso Nacional concedendo licew;a pot· um 
anno, éom ot·denaclo, a J'osé Antonio de Almeida, fiscal do im
posto ele consumo, c a Auto d)l Silveir·a Fonte'!, :2" esct·iptura
J'io da Al!'nuclega do Rio Gr.ande. - A' Commissão de 1-'i
n•anous ., 

O Sr .. : 2• Secretario fÍt·ocedt:: ú leilura dos sco;uiuL~s 

PARECERES 

N. 5'51- UH2 

'A' Com missão de J.<'inanoas :foi presente a proi)osieuo n. 1.:!:!, 
de 1012, que uutor.·iza o Presidenl..e ela Republi~:a 1!: t·clcvat· y 
Uwsourciro do papel moeda ela Cn1xa elo Amot'LJzaça.o, Antowo 
Dw:]Josa dos Santos, ·da ,tesponsnbilidadc t:: pagamento da irn
JJOt'l.nneia lota! elo de~útlquc eommeLLido, cm 1000, por Amulde 
Vicü·a da Camnra e a clevolut•ão da nova fianoa que prestou 
para g:H·auUa -do· exercicio de· suas funcoõee. 

JLJsL.il'ica a proposit;ão. o seguinte parecer eh~ Commissão 
de Finant:ás da outra Casa do Congresso: 

«.·\o estudo- d;t Commis•fío do Pinanens foi affedo o l'<l'(jlli.!
I'iJnenLo do L!JesoLJrc·iro do papel mocdr, da Caixa ele· Amo.rUzn
t•iio. :\11tonio Barbosa dos Santos, pedindo .relevação Lota! du 
é.lt•.sl'nlque dado em J!JOO pelo seu fiel Aenalclo Vie.ira da Ca
miJL·a o devolução ela nova. l'ianc.a ·que prestou pnra garantia 
do exercicio de sm1s funcc.õcs. 

Ji;rn justificação deste pedido allp.ga o requerente que ob
teve elo Congresso Nacional relevnc.ão elo pagamento do desf.al
qne eommel.tido pelo fiel Arnnlclo Vic·ira ela Cnma.ra. nã.o se 
.e.ompJ·e!Jenclendo, entretanto, ness·a. relevacão, sua :fiaw;n do 
.w :000*: que tal .relcvnciio foi clet.el'minnda pela convicc.ão da 
nenhuma rcspmBabilidnclo sua nesse desvio do dinhei!'os .pu
Jilicos e pelo seu pass•aclo de funccionnrio, aLtestado não ~(, 
po1.· Minis!J'OS da JPa7.encla como pelos membros da Junta da 
Cnixa ele AmorLiznç.ão, que o conseP\'arnm no ·excrcicio elo seu 
r.~nrg'o, não tencto de fô.rrna nlgumn desmerecido em .seu concei
to pot· esse (,J•iste acontecimento: que em tnos condições não t.í 
justa a pena do perda de sua fiança, seu tmico pnl.rimonio. por· 
um desl'nlque de que nenhuma ·L1espons·abiliclade t.em, c,omo foi 
rer.onhccido, l.ant.o mais .quanto, em casos semclhanl.es, for:lil1 
releYndo:'l do pagamento de todo o de.s'fulque •O pngndor elo ~r!Je
som·o Nacional .. Frederico .Julio da Silva Tí·anqueim c o l.lle
aoureiro. cln Est.ruda de Ferro Central do Brnr.il . .Miguel de 
Oliveira Salazar. · , 

' 

• 
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Ouvido o llfliniste.rio da Fazenda, por solicitacão desta 
Commissão, remeLleu elle, com seu ol'l'icio de .2ü de ouLuJ)t'•O 
Jo auua proximo p,assl!dO, o pm·eeer· emiLtido sobre .a assurn
]JLO pela Junta Admin iscraliva da Caixa do Amortizacão em 
data de 4 do dito moz e subseripto peJ.o· Sr. l\iini.stro dt1 J."a
zcnda, por quu~ro dos membros ela Junla c pelo inspector da 
diLa repart~ção. 

Neste documento, diz a Junta Administrativa d1a Caixa de 
Amortizacão que, em pres~noa dos actos, termos, diligencias ~ 
e exames !JUe se re~li~aram para ::"erii'icacão do de~~alque, a 
que se relere a petlçao,. e apuracao das responsabilidades a 
elle ligadas, torna-se manifesto que ao ex-fiel Arnaldo Vieira 
da Camara pertence, inteira e exclusiva, a responsabilidade 
civil e criminal do delicto, Lão pairando a menor duvida sobre 
a honestidade e zelo do requerente, a. quem . era de todo im
possiv.e-1 impedil-o ou previnil-o, attentas as condições em que 
foi praticado; que, ú. vista do exposto, e depois de exame nas 
duas casas forces a cargo do requerente, reuniu-se .eJla e, 
cheia de bem justificadla confiança, propoz em acto solemne 
ao Sr. Ministro da Fazenda a sua conservação no cargo, que 
exercera sempre com a maior honradez e assiduidade, no que 
foi satisf·eita; que o Congresso Nacional, a seu· turno, conscio 
das razões que militavam em favor do requerente, ·mandou, . 
pelo art. 31 § 13 da lei n. 834, de 30 de dezembro de 19i1, 
que se lhe relevasse a responsabilidade de·rivadia da lei, não 
comprehendida quantia d·e 40:000$, correspondtente á. fiança 
prestada, o. que foi sanccionado pelo Executivo com o decreto 
n. 4.528, de 30 de agosto de 1902; que para emittir seu pa-

. recer. não póde ella deixar de ter em consideração, não só 
que o requerente conta 23 annos de se1•viço como empreaado 
de Fa:;enda,· nos quaes ·I 4 no cara o actual dando senip1·e sobejas 
21rovas de zelo, competencia, solicitude e assiduidade ao traba
lho, como tambem que, não obstante a complexidade do serv.ioo 
a seu cargo e do vulto ·colossal das cifras .e valores pelos quaes 
tem respondidO, jámais se encontrou um ceitil de di{{erença 
em suas contas, vivendo elle, como complemento de sua exem
plar honestidade, em notoria ·situação de pobreza; que os ser
viços a cargo do requerente s·~ acham organizados com tanta· 
intelligencia, rigor e perfeição,· que poderiam servi'!' de mo
delo ás demais repartições publicas do Brazil, tornando-se 
evidente que quem desempenha •em taes cond'ições um cargo 
de semelhante relevancia administrativa impõe-se á conside
ração e ao reconhecimento dos pode1•es superiores da Repu
blica; que em favor do 11equerente militam, com mais forca 
e impcrio, as razões que levaram o Ççngresso Nacion~l a co~
ceder total r.elevacão de responsab1lldade a Frec:J:erlco Jul~o 
da Silva Tranqueira, ex-pagador do Thesouro Nacwnal, a MI
guel de Oliveira Salazar,thesoureiro daEstrad.a de Ferro Central 
dCI Brazil, e a Henrique José Gomes, 1e.x-thesourreiro geral do 
'l'hesouro Nacional, porque em nenhuma das funcçõ~s exer
cidas pelos ditos funccionarios concorrem a complexldade ~e 
serviços e a multiplicidade de encargos inherentes á funcçao 

. ' 
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de thesou_reiro dp papel n~oeda da Caixa da Amortizacão; que 
co.mo mmto sabiamente d1zem os par-eceres da Commissão de 
l<'mancas desta Gamara de 4 de agosto de 1905 e de 26 de no
vembro de 1006, sobre as petições de F. J. da Silva 'l'ran
queil;':l: e de ·M: de O!iveka Salazar, >t não ha duvida que se 
base1.a em fil:Otivos .de conveniencia do serviço publico a exi
gencia da le1 que .iaz o tllesoureiro responsavel pela falta de 
seus fieis; isto os obriga a serem cautelosos l'~ escolha de seus 
auxiliare~ e a manterem continua ,e rigorosa vigilancia sobre 
o seu procc;cliimento; mas em dadas circumstancias, que devem 
ser exàmi.nadas com imparcialidade pelo poder competente, 
póde se conceder e se Lem concedido favores da ordem de que 
se trata, attendeudo-se que não é rigorosamente justo que al
guem soi'l'ra em consequencia da falta que não commetteu e 
para a qual de nenhum modo concorreu,· sendo ce1·Lo que não 
era possível evitai-a, por maior que fosse a sua solicitude, 
activi-dade e vigilancia »; que, examinadas as circumstancias 
do desfalque em questão com o. espírito imparcial, a que al
ludem os pareceres citados, nenhum tem mais justa equidade 
já em casos analogos concedida sem reservas, pois em nenhum 
outro está mais provada a impossibilidade de evitar-se a falta 
commettida, não ptXI:endo ter: sido maiores a solicitude, a acti
vidad~ e a vigilancia do requerente, e concorrendo ainda a 
seu favor uma tão grande somma de serviços e de titulos de 
verdadeira benemerencia da administração publica; - . e que, 
portanto, cumpre a Junta um simples dever de consciencia opi
nando, francamente e sem quaesquer restricções, pelo defe
rimento da petição submettida ao alto criterio do Congresso 
Nacional. · 

A Commissão de Finanças, attendendo aos factõs e argu
mentos constantes do parecer da Junta Administrativa da Caixa 
de Amortizacão, subscripto pelo Sr. Ministro da Fazenda, e 
comprovado, na parbe relativa ás circumstancias em que se 
deu o facto delictuoso, por documentos contidos em folheto 
anncxo ao mesmo parecer, opina pelo deferimento da petição de 
que se trata, para o que submette á deliberação da Gamara 
dos Deputados o seguinte 

PROJECTO 

Artigo unico. E' o Presidente· da Republica autorizado a 
relevar o thesoureiro do papel moeda da Caixa de Amortização; 
Antonio Barbosa dos Santos, da responsabilidade e pagamento 
da importancia total do desfalque commettido em 1900 pelo 
ox-flel Arnaldo Vieira da Gamara o a restituir-lhe a nova 
fiança de 40:000$ que prestou para garantir o exercicio de 
suas funccões; regovadas as disposições em con.trario. · 

Sala elas Commissões; 5 de outubro de 1910.- Bueno de 
Paiva, Presidente.- Seryio Saboia, Relator.- Galeão Carva
lhal.- Julio de Mello.- Cardoso de Almeida.- Alcindo Gua
nabara.- Lvra Castro, com restr~cções. 

"'· 
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Esla Commissão iJOl' julgm• dcmousLrui:l:i 110 j)tú·ccer acima 
il'anscripl.o a procedencia clu proposir;ão, aconsulJm uo Serwdo 
que 1/w dô seu assentimento.. · · 

. Sala dn:~ Comn~issüqs, 2G clu clezembr·o du 1\!12.- P. Uly
ce!·w, .l'r·esJdentc wtern~o.- L ... de .(Jttl!Lües, ~1:elator·,- A ,1 
,l~eredo.- Bur:no dr: Pawa.- .hr:lonno Jlfonlr:'t?~O •. 
o I r •, '·' \ • • • ...... j • • •• 

l'HOI'O::ill).\0 DA CA~L\11,\ IJUS Dl,PU'I'AllüS 'S. 1~~. JJE 1012, A QUE SE 
HlU'EHE O PABJWEll SUPHA 

U Cong'l·eso Naciouul resolve: 
Artigo unico. E' o .Presidente ela HepulJliea auLori:wdo <t 

l'l~]l!l'tú· ao Lhl!som·ciro elo papel moeda ela Caixa ele AmorLi
X;Içfio, Antonio Barbosa dos Santos, da J.·espousabiliclade c pa
gamento cl<t irnpot'l.aucia Lotai do desfalque wmmei.Uclo eJJJ 
1. 000 pelo e:x-l'icl Arnaldo Vieira ela Camara, e a J:esLil.uir-llw 
a nova .f'inlll;a de .lQ :000$ que fH'esl.ou para garantir· o exercido 
di.J suas :l'w.Jc~'ues; r·evognclas as clisJ)osiçües em conLmrio. 

CamnJ.•n dos Depu Lados, !J du iwvem!Jro de 1012.- SaúhtO 
lJw·rosu .luniur, .Presidente.- A:ntouia Simeão dos Santos Leal, 
J" Secl'etnrio.- llaul dr: Mol'{(cs Yeiua, :2"/ Secretario. -A im-. 
1 H' i rn i r. 

N. i:íG~- :1!11:2 

A proj)osi~ií.o ela Ca1nai·a dos Deputados 11. Jli::J, elo J!J/.~ .• 
auLol'ir.a a nbc1·Lm·a, pelo 1\.linbLeJ·io ela J!'nr.enda, elo fTediLo 
supplemenl.nt· aL1j a imporLaneia ele 23:200$ ú vc1:ba - AIJ'nn
degas - elo cxcre i e i o cori'Cn Le, para pagnnwn Lo du c1 i l'l'eJ.'l~111:a 
de quotas n.os omprcgnclos da .Aii'anclcga do 1\lm·nnhão, em vir:.. 
Ludo do al'L. :102 da lei n. 2.!i·l·l, de .1 de janeiro ultimo. 

Entre os doeumrml.o,; quo nl,ompanlnun a mensagem, ve-so 
o Jll'Ocesso nn1wxo no ofl'ieio de ::10 eh~ sotumbl'o uiLimo, elo 
~eribunal de ConLn,;, do qunl se ve1.'.i1'iea a neeessidaclu de Hlnn
clm· o ·Governo proceclet· ao caleulo elas quotas relativa~ ;íquella 
Alfandegn, equipaJ·ando-o nos ela Alfanclega de J!'orLaleza, e 
mosl.ranclo Lambem n lwecssidaclu dn nbcl'Lm:a elo eJ•udil.o orn 
questão, para o qual niio l.om o Poder Executivo l'nculdnde· ex
pressa na lei do OJ'r;.arncnl.o cm vi:;ol', Lornnnclo-se por isso prc
eisa n. auLorir.nc.iio do Confl'/'Csso. 

A Commissuo dn .Financns é de paJ.'t•ecr que seja eoncodido 
o credito J)Oclido pot· mensngom,· aconsolllnnclo no Senado que 
cJê O seu YOI.O Ú ]H'Oj)OSiÇÜO, . 

Sala elas Com missões, :?ü ele dt~zemh1·o de Hl 12.-Pcliciano 
Pcuua, Jlrosiclenl.o.- L. de Bnlhüc.1·. Relator.- F. Gl!J1:1:1'io.
Urbano Santos.- '\lictori1ro Montei1;o.- .A. il:;ercdo.- Fran
cisco. Sd.- Tavares ele Ly1•a.- Bucno de Paiva. · . . 
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r>HOL'OSlC:ÃU DA CJMVIAilA DUI:i IJEl•U'J'AJJ08 N. lli:.J, lJE l!H2, A QUE 
SE HJ~L'EliB O PMIIWBlt SUPJU 

O Congt·esso Nacio11ul r·csul vc: 
Artigo unieo. Fiea o Podet· J~xceutivo auLot.·iztldu a nl.il'ir, 

pelo l\JinisLerio da l•'nzouda, u cl'edif.o até a im[H)l'laneia de. 
::.:3:200$, supplcrncnLat• ú. vcl'lm - Alfandega:> - do exe1·eieiu 
t.:ot.•t•nntc, para pagamento da tli.f'l'ci:oJH;a de l]untus aos em
IH'O:.;'aclos dn. Alfandega do lllar:anllãn, eJ';-?;i do nl't. :1 O:.l d:~ lei 
11. 2.G-11, de -:i de janoiL·o ulLimo; revogt1das as disposi•;.ues •!nt 
conL!·at·.io. 

Carnara dos ])cputndos, 20 dr! 110\'CilJlJJ•() dll l!JI2.-- sa ... 
IJino JJm·roso .fuulor, l' rcsidcnüci.-Ll'lllon:io Shne{to dos Snnlu~ 
Leal, 1" SccL'cLaL'io .- flmtl da Moraes Veio a, 2" Sccrclal'io 

N. GG3-1012 

O. pt·o.iedo da Camut·a dos Dnpu Lados 11:' Gfi, deste anuo, 
auLot'iíla o Govot·11u :1 abri:!· o credito ospcüial ·fl.n L:.n~:nG:J;~JH, 
para eobrir a despc;,:a ;i:'t J'oiLa. com o paga.mot1to do.:; .iUI'tJS g-a
l'(l.nl.idos, no c:X<CI.'Cicio do 1.\HJ, ús c01npanllius E1;trarl~L do 
:é\!J'l'O Nor.Lc do l3razil e S. Panlo-ltio Grande. 

Na .~·~guintc exposioão Ll!l motivos soJ cncoHLnun a:; cm que 
se JJasci(l. o ptCidido feito pelo Governo: 

«SI'. Presi{lcnLc da. Jtcpu]Jiica- ~l.'o11do ·S'Ítl(• vol.a<iu credi
tas i.nsufficj,entes na :lei or(;a.mo.o.La.ria n. 2.350, ele :a do dc
;,:ernbto {{ro :l!HO, a.rt. 31, par•a occorveti:' ao pagam•mto das garan
l.ias de .iuros devidos :ís eomp:whins Ji:s.trada. de J?eri'D NorLü 
elo J3razil e S. Paulo-Rio Grande, no exercício ele 1!H1 o como 
csLe 'l'I'Un,isterio sú tardiamente roceJJCs:c;e communicar;ão cm Lal 
sentido, da: Dcl,ego.cia do Thesou!l'o em Londres, quando ,i:í. 
não havia tempo para providenci::lir-sc sobre a abertura de 
creditas supplcmentaros, suggcriu ao Minhtcrio da Fa.-.clo~Jn 
(fUJO ordenaSIS!Q O respectivo pagamcnLo pela mesma delegacia, 
ii. vista da urgcmcia, c do se traLar di}. corr.promisso inadi::wcl, 
olJdgando-se, opportunamentc, a solicitar ri. abertura tlos nc-
cossarios crodHos, para rcgularizar;.ão da escripLurar;;ão. , 

Nesta conf.ormida:de, foram pela Delcgar.:i~ em LçmrJ~·es 
oHecúuados os pagamcrutos de 25 :863$370, ·ouro, ú prrmcn·a 
dn.s rel:cridas companllias, e cio L3ftG :312$118, ouro, :í. sogunda. 
To1•na~sc, ·pois, ncccssario solicitar ao Congresso NacianrnJ <L 
n.herf;urn. de um credito especial elo 1. 372: 17G$518, ouro, n.fim 
rle •cobrir a despoza equivalcnL', que foi feita na f6rma indi
CO;da • 

. llio de Janoixo, 17 de junho do 1!H2. - José Barbosa Gon-
çalves.), . 

Gravo falta áhi se confessa: a de su Lerem p1 c ter ido 
t-odas n.s condições c i'ormalidades essenciaes proscriptas poh 
lei, para a o~~na~ão da dÇlspc_za. D_c.vc~-sc.-hia ter provirlcn-

Vol. IX: 2~ 
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e.iado, e111 lernpo, nm.·a a alJerLut•a do IJl'Oui['o supplcmenlrH·; c 
~1uiii1JS~t·, q11io; odt•i'i:l, u pagtunenLo ter ~ido mandado, ne111 t'•Jn.
Ji~.arln, pu:,~swndo a dc~pcr.n r. inscrover-~c eutt·c ns d•J ex•.•J:ei-
eiu J'in<lo. ' 

l\'ão lm, 11usto wonwJ.t/.'0, como J•emecLim: ao mal. ]~, poJ•
qun ,,.,,_, LJ•a/.n fie eOIIlJH'OIIlis,;;o n que o Ooverno el'a ol.H·igw.lo 
a. sn/.isl'nzet· e rio legalizar n Jürma pOl'i"lll'C' u Jer.. ;'t Comrnissüo 
de Finnn~as s•'• r•Jsfa acnnsellw J' a appr·ovaçiío do JH'O.i•JcLo. 

~ala. das CnJuJuissúes, ~O de demmh1·o <le HH~. - Fu
Udmw i' eu na • . Presidcul e. - P. Ul{/l:erio. - P.i'lW.CÍIICU s,;; 
H••lniOi'. - U1·úallo Sa111'os. - Vlcturinu Monlciro, - 'l'a
Vlll'l's de l.t!J'a. - JJueno de Paiva. 

PllOPOSJI],\u IJ.\ l!.I:.'-L\IIA DOS D"PU'I'.\DOS N. 5ti, DE '1012, A QUI~ 
sg IIIWEIIE O P.\flll(.!l;;rt SUPflA 

U Cun;,;l'i.'S~o :\aeionnl resolve: 
',\J•ti;;·o ll'lli1•o. E' o .I'J·usidrm~.•· rh1 Jlnpnlolien aulorir.ado a 

:il.fl•iJ·, /.f"lo ;\liuislf.•J·iu da Via(.'iío tJ (JIH·as J'uiJiieu:;, o ert•dilo cs·
pet'ial d1.• 1.:37:!: 1.7ií*HIH, OUI'Il, af'i111 t!e culll'il' dnSfJL'Za. lJi"/I.IÍ
\'llklllf' J'f'ila p1•la Delegaeia do 'J'I·If!~OUI'O un1 Lcndr••s, eOJil 
u pag·antenl.o du:; gaJ•anlias do,; .i UJ'os devidos ;is Ctllllpan h ia.~ 
:r•:slradns dl' Fel'l'o .:'\oi.'.lt• du H1·r:7.il e S. Jlauln-JUo GJ•andc. rcs
pi_•,•l.i\·;unt•nt•~ nas imrH.wfnneins tk• :!ri :Sli:J$:370, om;o, r, 
l.:.líli:;{l.:!*l.-18, Laiill.lf!lll oul'o: J'e\·ogndas ns rlispo:::it:Gus e1n 
v unira rio. 

Cnmnrn du,; J>epitl.a•dos, III d•J agosto de ·1!11 :!. - Salri11o 
JJm·J•o:;,u l1111iur. l'i'tlSideul.e.-A.nttinio Si'/1/.ctio dos Sn11lo8 Leal, 
.1" s,~,~t·el.ario. -llaul lie Mol'acs Vcirto, ::'!" Secretario.- A irn

.jprintir. 
N. 55.1 - 10J:'?. 

Esl.a Commis::;:io I!Xnminanclo a tH·oposit:ií.o da Canuu·a tlos 
Deputado,; 11. :!:!;:i, de ·l\112, autoJ'i7.undo a eouec::;s;io de um 
mmo de lireut:a, c-ont soldo -~imples, ao J" l .• ~nenl.e do Exm·eilo 
Jl ien !'dO (i ou ln 1'1-, 1Je111 ClOIIIO I)S cioellllltJIIi:OS (jU() li lH!lllll pa IJ] l:llll 
Pnl.re os qua,~s o nLLc~Lut.lo met.lieo, oi'J'et·ecido pelo mesrno oJ'J'i
einl, •l de ]lll.l'éCel' quu o Senado dê seu nsscnLinwuto (LqwJlhl 
proposi~fto. · 

SuJa dus Gommis~ües, :!5 d1~ de%cmbro de 10·12. - PeU
'cilmo Pi!I/Uil, P.t·esidenl.e. - F. Gll!ccrio. llclal.or. - JJu.eno da 
Paiva. - Crúa11u Sa11lus. - ,1, A::.eredo. - F'rauC'il!eO Sâ. ~ 
1~. de JJulhüe11. · 

l•lluP0::\11_:,\o ll.\ C.l:\1.111.\ llOS DEPU'J'.IDOS N. 22::i, Ull 1!.112, 11 QTJU 
SE 1\lWEHI> O P.llmCim SUPT\,\ 

O Coug1·es~o Nac-iounl resolve: 
.-\rl.igo uuieo. Fica o PJ•esidcnte da Hepubl ien nulüri%uclo 

a conceder tlO I." lenuulc do Exercito Ricardo GoularL, um armo 
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de lken~n. ·eom ;;oldo :;iwple:", llHl'H lrulalllenl.o du saullc; rc
\'ugadns as tlisposi1;uos em conl!·:.~rio. 

Calllll/.':1 dos Dt~pul.wks, 23 de cluxewlJt'o de .1!11:?.- Sabiuo 
lJarro.w J/l.nior, PJ.•asiclenlc. - kutonio Simecio dos Sau(os Leal, 
·I" St•ei·eLnl'io.- Raul de Moracs Vr!i{fo, 2" SocrcLul'io.- A im

. primir .. 

N ::iiilí-l!JI2 

- Ao estudo tJ.n Commissão do l\1nrinlin c Guenn, elo St•mHlo 
ft.•i ~ulmwLUcht a pi.·oposil;iio da Cnmnrn dos Dc·puLados 11. 21.1: 
du:iLIJ :I!JIIO, qun uul.orizu. a l!l'f:mr;ão elo uma E·~cola de A!Wewli
:ws i\la1;iulwh·os no Estnclo de Goynz, cm loca I do !'i o At·n
o'Wtra lli!IJ fr)r• ,iul:;ado Cflil\'eniente. 

~iio Lem n Commissiío moLivo;; que se opponlinm :í me
did:t eonsl.nnlü da proposir;iio. Ao contl·nrio, a CQtnmis.•iio n 
[1/ilp:ll'n pelas mesma·.'' razões ~~ fundnlllenLos exnracf.os nos 
p'nt·Pe•.'res eom que a~ Commbsões ele l\larinlw. c Guel'/'a e de 
}'in:nu;as da ouLrn Casa do Congt·esso ·demonslrnl·nrn :í smt 
l'I!Speel.iva Cnmm·a a util idnclc. eonvenienci'n·S '·' vanl.a;;ens para. 
a fiepubliea da erenção de mais ess~:~ instituto de ensino naval 
L', notnd.amentc, pneu n Armada Nncional, no momento e11t 
que csl.a Ji'wis neeessil.n. de -ler espalhados pr)IO pai..: o m:liol' 
JII.IIIWI'O vo•ssivel de viveiros, onde possa, em futu1·o proximo, 
J•eerutnt· pessoa I sufficiente c apto p;u·n a sun. mnruja do 
t;'LH!rra. 

"\~sim, a Commissão, sem necessiclncJ.c. de proeu r· a r novos 
a/',t;llil'II!JJtos em abono de sua opiniii.o. neceHa os que SIJJ•virnrn 
de :l'tllll.hHnenl.o <íquelle"' bem ui:JliOI':Hlos pnreecrcs, que em so
;,:·uidn YiiJJ Li.·nnscripLos, e neonselltn no Se.fl!nclo que dê voto fa
Yoravel :í. pf•oposição. 

Sn la das Comm issões. zn de dezembro de 1 O 12. - Pires 
Ferreira, l'Pe:"idenle. - Fcli}í}iC Sc!t.midl, ncl·ntor. - Gaúricl 
Salttado. - A. JruUo rlo Brazil. 

PllOPOSIQÃO DA CAM,\nA DOS DEPU'I'ADOS N. 21 fJ, og HJI2, A QUE 
SE fiEPERR O P,\JlECEil SUPnA 

O Congresso Naeior.al decreta: 
Al't. J.. • J~ica o GOY(•.rno aul.orixaó. .t crear urna f'Scoh de 

npt·1..mdixc;; nHII'inheil'os di)- J." gráo no rio Arngunyn, no Es'-, 
tadn.de Goyuz, em local que .iulgar m:üs. conveniente, de eate
guJ•ia identicn ;1 e'xistonLc cm Piraporn . 

.Pal'agnlpllo unico. As dcspezas com cs.<•n. escola,. af.é1 
J ou :OOOOi)i, no presente exerci cio, coi·t·cruo pela verba - For
,;.a ;';aval - elo orcamento vigente. 

. Art. 2." Revogam-se os c! ispo~.;~;ues em eontrario. 
Cai!JHJ':L dos Deputados. ·Jn de dewmlH·o de Hlf2. - Sa

bioo !Jarro.w .fmdor, Prcsiclenf,e. - Anluuio Shncão dos SD;n
tos Lr!al. I" Srerctario.- Raul r/c Moracs Vciaa, 2• Sccrctarw. 
-A imprimir. · 
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N. úríG - i!H2 

Rr:dac,tio j'iual d~ Jll'u.iucto !lo Senado u. :ui, dr: /.'J./2, utandanrlo 
·rél)crtr:r ao tj'tWrlru dos tnucciotllttios de Ji'azcnda o ex-

. ·I" csct•iptn·rm·io da Al(audeya du llio llc Jauciro J oarrn'irn 
~luyúslo Pt•eb•e 

O CongJ·osso Nacional resolvo: 
"\J•I,. L" E' o Gover·no auLorizado t~ Úll'.Cl' J.•everl••l'l' no qua

dro dos i'uuccionarios ela l•'alr.encla o ex-1" csei·ipl.ur·tu·io da 
Alfnncloga elo llio ele Janoirl), Joaquim Augusto J!'reil·e, :>O!ll 
vunl.agcns pocuniarias quanLo ao Lcmpo clut·anLe o C]Ual esteve 
n.rasLaclo do cargo. 

Art. 2." Hevogam-se a.s disposioões cm contrario. 
Snla das Commissõcs, 27 de dezembro de 1!H2. - Wal

{rcdo Leal.·- Oli'vc·ira Valladüo. - 1Jerna1'llilta Monteiro. 

Fica sobre a mo~a para sOl' discutido na sessfio seguinte 
depois elo publicado po· Diario do Conyt·esso. 

N. 557- i!H2 

Redacçcio (i.nal das emendas do Senado li pt·oposição da Gamara 
dos Deputados n . .f./0, de 1912, (hr.mulo a despcza do ltlinis
terio da Marinha, J)(!l'lt u c:.cet·eicio de ·I!J/3 

Ao art. i": ... 
Restabeleoa-se a verba :lG" - ClusSt.JS inactivas, na im

·portancia de 2.2U3 :8~3$515, C]ue d·e·veria SC!' eliminada do or
çamonLo da Fazenda. 

Ao art. :1 •, n. i : 
Para rcprcsentaoão do 1\linis·f,m, em vmr. do 12:000$, dig.n . ..; 

se: 24:000$, do conformidnde com as leis n. 2GO, de 20 de de
Y.cmbiiO <lo· 18!Ht. o. n. 2.GH, de -1 do janeiro ele :1012, art. 12. 

Ao mesmo art. n. -1.: 
Corpo da Armada o. classe;,; annexas: Augmcnl.1da ele 

17:100$, .para completar a importancia neccssur.ia ao pnga
mtJnLo elos vencimentos da turma de 2"" tenentes de 10:13. 

Ao mesmo 1art. n. -1: 
AocreseonLc-s~;: o pura pagar a cliffODCll()tt do vcncimcn

f,os a o:fficiaes que por decrc·l-o do Executivo Livercm conLado 
anl,iguidacle de 1G do abril de 180-1. . . 

Ao mesmo .art. -1: 
AccrC\scente-se: Fica augmenf.ada a verba desta rubrica 

ela quantia do 8:1 :600$, para pagamento dos novos guardas
··' marmha .· 

.. 
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Ao art. 1 •, n. 13 :: 
.Accrescente-se: 
Pharol do Garcia d'Avil:i - Bahia: 

:1 2° phnroleiro .................... :. . . . . . . . . 3:000$000 
:1 3° pharoloiro .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:4.00$000. 

Bn.lisamonto illuminativo o secco do. ·bahia do. 
Ilha Gmnde-Rio de Janeiro: 
1 1 o pl1uroleiro .. .. · .............. · ... · · · · · · · · · 
1 2° pl1arolciro .. ............................ . 
2 30H phnroleiro.s n 2:400$ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1 patrão do rebocador .... ·~· ................... . 
2 machinistas de rebocador o. -i :320$ ••...•••••• 
2 Ioguistas n 2:880$ ..... ..................... . 
2 carvoeiros n. 060$ . ....................•.•..•. 
2 remadores de 1 • classe a 1 :800$ .............. . 
3 remadores de 2• classe n. 1: lt-10$ •...••..•.••.• 
1 Lclogrnpllista ................... , .......... . 

Pharol de Magé - Rio do Janeiro:· 
i sn pll::troleiro .. ............................ •: 

Phn.rol do Moleques (onnn.l do S. Scb:isWío): 
-S. Paulo: 
i 3° phnroleiro .. ............................. . 
2 romndoros n DOO$ .• .••••.•••..• · ••.••.••.•.•• 

Balisn.menf.o do S. Frnncisco - Santo. Cn..., 
tharina: 
i an p.lu:trolcirb .. .................. t •••• ' • ' •• •: 

PharoleLo do J_,n.guna. - Idem:· 
':1 31) pllnroleiro ...... ............... I ••••••••• : 

Pharolefe do Sant'Annn, - I dom:· 
:1 3" I I P. lni .. o ejro. I ••••••••••• I •• I • I •• I ••• I •••••• : 

Total 'I I I t I t t I • o I O I I 11 I I I O t t I I. 

Elimino-'so·: 
Plw.rolete de P:l.o :i Pino-nio do .Tn.noiro :· 

3:720$000 
3:000$000 
-i:S00$000 
4:320$000 
S:G-10$000 
G:7G0$000 
1:920$000 
3:600$000 
4:320$000 
j, : 4-iO:jlOOO 

2:-iOO:]lOOO 

2:-100$000 
1:200l]l000 

2:400$000 
,1' 

2:1(00$000 
,I 

2:-100$000 

GO : 120l!l000 

1 3ft phnroleiro, 1 o t 1 t t 1 1 1 t t t 1 t t t t 1 o t 1 t t t t t t o t t 2 :'~00$000 

Ao mesmo art. n. :1.9 :· 
A.ugmentada de 300 :000$, pará ultimar a constrtlecão do 

monitor MaranMJ,o. . 
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Rr.RR.in RM :?i nr:: nEzr.:~rnno nr. t !li:: 
• 

J\1!1.\l'f',;:eon f.n-;;n OJIIJ, 1 ~~onv j, .,. : 

1 ,. ,. 
4t o.l ~I 

fo'i1~a n Go\'1'1'110 nuf.oJ•izudn n niJJ'iJ• n ,.,.,,dilo tf,• Kllcl:cWO~. 
rn.rro, Pfll'll IWfiJJisiçfín fi,~ IIIIJ/lil;.-"'·' ,, t•lpJipnlll•'lllil •I<•~ nnvi•1!' 
IJ/11 l!fJIISLJ'lW(;fío 1111 J•~tl/'lljlll. 

AI'I~I'PRI'.f!ll Lo-si' nnd1• l'flll~it•J': 

1\J'i.. Fi1•11 "GOVP/'111! !JIIi.flJ'i;mrJn 11 l!flllil'fll'i.llJ' 11 f•nnsil'll''l.:ãn 
rln 11111 diqlll' I'IJJI:f.lllllill' plll'll o J'iO .i'Jil'llg'llll~· nl.1l ;í illljllll'illll
JJi!t rir• I. 01)(1 :Oflll!j;(IOO, 

Ar•r:~·roRef'lli.ro-iH~ nnr!P r·onvil'l': 

AJI.. (I r:nvt!I'JJt• l'il:11 •lllti"l'izndn n J'f!nliznJ' n~ npfiJ'il1.:1iP~ 
nr·r~fli!Rfll'ifiR plll'll i,J'HIISJ'ur•iJ' 11.' ul'l'if'.iiiiiR do Al·.~~·unl 1),. ~laJ•inli:J 
p'lll'll 11 fll111 1le Moneagut'• ]'l'lfl/1'11", prHII''JJrlrl Pl'l',.t•l.l/:11' n 111'1'
lllllf.n 1:1'1111 r1 Lln,l'd J:,·nzilf'il'fl rlnqJJP·IIa ill111 1'11111 n;; '·''"~111'1'1 h·:r,;; 
off'il:iJJflR (! f.lil)IJI~il (IIII' 11/1111 IÍ/'1)11 l'fl/'l'l'i'jiOfi•,J'I'llli• IIII iiJ111 fin'l 
Colfi'IIH en1n u;; nl'fil\irHri: 1• n;:; r.Jn11~ dirfUC·.' /flfi!IOI'f'" nlli I'Xi~l·l'll
l.o;;, uptll'IJtln o v:rl1.11' do.~ oh,ir.•etn::; n pr•I'JfltJL:II', mPrlin11tr• lll'llvi:t 
nvnlin(;ii11: I! ni111111 lldqrJil'il' pfiJ' I.J'III'II, l'''"'fll'a 1111 r!l•sapJ'fl-

lll'iiH;,iio.n pa1·f.1•. "!' .illw rl11 1\r!"''"ie.í.rrl. d•r• Jll'fiJll'il'llarll: rio. J,Joyrl 
li'HZiil'll'n, p'lll':' '"~1.1111111' Hllr ""l•nRtl.o ii•· ,.,.,ni•IL~III·r·l 1! ilO

III'f•;:;nll•nl.l•fl, " a prll·l.r: I'Pillnnln drr filia rl1• .vlunr·;r.g·111; r;,·nnrle.
l.i'IIIJ.~ftol'i!liln pn1·n !:'1 íl g;:;eolll. r.l1•· ;\p!'l'll•:l•izr•;: ,vlal'inlrroiro;:; IJ 
OIJi,J'IIR ro;:;i.(r]IP)ef•.ji(IPfli,lli; (1-fiVfll!il, 

Al!i!l'l!i'li'Ntl.I'-."P (111111' l!flfiVÍiol': 

Fiea o Guvr•r·uo autor·izarlo n. abr·ír '' cr·edilr1 Pxt.r·nnrrlínm·io 
nl.r' Ir Clllflltl.in rlro (i."~': :ií8í.~. '1111•1'0, rnr·n (l:tf:(flf(l{ofttll d·n;: ;:r·
gllínl.e;:; f.' 1/JI.irllflil Jtl'l.•~l.nc;iifl;: rll' n•avio;:; r·rn f!flfl•dl'llf'fj~r~ nrr Eu-

J'OPíl, r. rnw ;:;r• vr•rlf)r:r·iio r·rn Jflt:-:: 

7" e 8' pr·e;;I,M;iirl r lo IIi r, "" JM,r!iN,, no vn Ir. r 
dn .C .:!li7 JiOO. ellllrr u rnn. • • • • • . . .•....• 

li" e ull.irn;1 pr·e::;l.n(;ií•• lif• dou;; whmnr·inn;.', no 
valrl/' dr·. 27ií.OOO fr·;,., r:ndn urnH •..•.••• 

7', R•, !I" r: Hl" pre;;t.nçiir!;; lif' l.rl•il mnnit.or·p;;, 
nr, V'iriM !ii~J .f: J 3. kOO. • . . . . • • ........•• 

Aer:r·r!i'I:NJté-iW ondr~ 1:onvim·: 
.F'if•fl. (I •f'N!:'!idNtt~ dít ftF!f>llhJir:(l. fllliM'ÍZIH)II 11. dl•ilfll'.nl)r>r 

nfl· n irnpor·tancia rle fiou:-~ mil r:ontn::;, no •·:xr•reieio de 1013, 
roar·n. dar inicin ao r•i\tar,r>IN:imrnt~> d•; qnat.J'I> t~a;:r·;: dr or•r•I'M;ii•·s 
nnvae;: na Ftr:puhliea, ::;~nrJ.-. uma. r·m Santa (;flt.harina, r.utra nr• 
Jlin nr·ondr~ !ln sul r· rlnn" (l(•s F:,.;tarlo:> rln natdn. f'111ra o 
Xrlf'te. 

Sala dai! Cnrnrniili!Õt'!i'l, 2i rl1.• rl•·zr•mbro ri·~ 101:!.- Wrd(tN/r, 
LNtl.- Oli1:rim Vollrrrltio. · 

Fica :'<l1hr·•• a M••i<fl r~nra ~r·r rliM,ut.irJa nn i<l·~~ii•í sr:gui.nt.e 
dr.:poi.;~ de puol i cada no Diw·io r/(J Crd,(lrr:s.w. 
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4!Hi ,\NNAF:8 no SENADO 

OnDRIIT DO DI!\. 

Oaf,!AM.gN'l'O DA AOHIC:UJJfUJ\A 

~~· rJisr:n.~siin dn. ])I'OJIOSit;ii.u rJn. Cnmam dos Dcpulndos 
n. :l!l!:í, dn :1!11:!, J'ix.anrJt, n desveza do J\linisl.t)/'Ío ria A~;t•iiJIIII.ut·a, 
Jntlllflll•in ll l;lllllllllll'eio, [IHI'fl O UXOI'IJÍeio de 1!)J:J, 

O Sr: Pires Ferreira (')-;Sr·. Presidente, fclizrncul.o 
V. UBx. n1c .informou duque o Lyeeu de ArLes o OIIicius ,iú 
fui elliiSidt.wadu JJIJ lll't;atnunto do J\HnisLc!'Í•o llo Intorim·, rnxiío 
;p111' IJUU dt!ÍXIJ dt! 1!11\'Üll.' {I l\Jesa a IJ/JII~ll(J!I flUI! pl'Oi.OllfJin. D.jJl'I!
•SI!lli.al', Jllantlantln v.ig-nJ·m· fi a1·1, Hi do IJI'\i!l.lllonto tia Agt·il:nl
luJ·n tlt)~l.t\ .cxereil!io. 

J~nvio, pnrt)m, urna CIIWIJI.ln. SUfJJll'essivn do al.'l .. 2" e Lodos 
r!s tlrJIIlttis IJl.IO SI! seguem na enwln tlesl.e JH'O,ieeLo de Ol'(;nrrwlll.o. 

Ktd rp w "g npreseld.n:ul.t!S da nw;iío teem o ti i I'Oi l.o dn 
apl't•.Ht'lli.fll' ''""'"(ln n usl.ll on aqunlle Ol.'(iUrneuLP, pal'fl ücnt~.l'i
~·.ial'l'lll a f'~l.o ou nqtwllu HI.'.I'Vit;n, llt:sLn 1111 darpwllu. Joealidnde 
·tln lkpuldien. IIG' l.uwlwm eerl1o quu no J'ollm· JGxt)cuLivo, quu 
·nsl'etlln n. lei u que devu •i!IJ.IIill)i.!fJJ• das UfJccssitlades i11adinveis 
do pai~. t•alw 11 llil'UiLo du, J't.'Spuil.ando il. Consl.il.u.i(ifí.o, dil'il,dl'-se 
an Collg'I'I!HSn t!lll .IIH~/IS:tgt.'lll pnru. pcdit• a et:uat;iíu de sot·vit;os ,· 

•J\Ins, ~~·. l'I·esídenLe, P.sLa .r:.nutln que nr1ui so nJ)l'fJSenta do 
{11'1., ~., 1'111 dt•llflf,f', IJ 11111[1. VO/.'d!t.tlei/'[1. Jll(lliSi.l'llOS.ÍtJ/IlJil 01'((/l-
llll\lli.al'.ifi. . 

. :Uisln eRI/1. seinnLn n Cnmmissii.-o de J.i'inan~:n.s, que csl/1. 
Jll'fiVIUIIIn IJ!In o l.t:rnpu de oil.o mexes pum a sessão rio C1o11-
g1•usso ü 1•.x l.l·ant·rl i IIHI'.Í n.t11en te t;l'HJJ de - pol'fJLie, flll!l.lllln olln 
IJLII'I' J.l'almi!IIIH' e t!UIIIJII'il' o seu tluvm·, :l'ní: o que l'mr. lltfiJLeln 
u 1.1!111 1'1•il•o ''III dias :wl.tJl'int·es-I.J·allnllw. ennw l.t:llho sido 
illl'ol'lllfldo, nl1i J ilut·n. da 1nadi·u:;ntla. Jsso 1í t)Rfot·çn adndt·avd 
·p:l/'11. ilf!IIWIIH dt\ avnlltcndn. idadn eonw 11 ilfiiJI:arJu ~cllatlni' pot• 
.H. P:lllln. Ht:l'ii'IHIIn n. mn rio~ mais csi'lll't,;.ados eJwfns da 
Jll'fiJiill·rnrldn,. o .S1·. GI~'IWI'in. S. J<.:x. nsRirn esll1. do' aer~1j1·do 
1•11111 s11:1 pt·npa[;·nnda, l.t•nlmllmndo a.l.1j nll.n nnil.o, pal'rt fJIIIl ns 
H•.•ssfif's 111ío Kt\ lll'nrogllnlll al6111 !ln ilin. dn S. 8.i1vesl.t·n c a 
·llnt:fío 1.111111:1. l.tl't!IIIIIIJIII•ns, emhlll'n. vol.ado!'l 1'.111 nlgurnns llnl'{ts, 
l•'llrlfl ~11-IS l.ido qunl.l'll JIIOZt:'H dn JII'.Ol'Ot;ilUii.O. 

lHHII Vf'lll JII.'II\'IJJ' (I LI 1\ llS lll'fli'OI;Il((ÍÍI'S R ii. O rJnR'Ilf'.IWSSn 1' i llR, 
11111:1 I'SfiUI'·in di\ /l.Uillllllllill~fío. :JU fJUlliiiJIJ SI~ diReULil' O 01'\:·H
HH'.IILII dn lni.l'l'iOI', JniJ:tl'l~i O. IJ/480 l'I'Rpl!ii.O f! •ilOI'i.IJ.llWIII.e Yf)l'fJi 
qur! 11lin ln•ndo nn duROI'i.n, pm•qun temi a meu lado n.qllolln 
Jegjiio dn.pni.I'Íol.as, qne I'Osolvun l'asgnl' o rlil'eil.o dos lm.l.allm
rltH'UR lliviR n miJil.nl'eR rl1:sl.n. pnl.l'in, IJIIC f\l'lJ.In n.mpm•arlos pm: 
.~nns pnn::;Üf':'l o rJIIO n11niquilnu n dil'tdl.o dnR vnl.oi'HrtOR eivis o 
milil.at·t•;;, •rJn~ volnnl.nl·io:-; tla prtl.l'in. o rlus .~oldn.dos ol'l'eef,ivns· 
rins fm·(;ns de l.et•J•n. n 111111', dn l.ndos esscH em l'i111 qne vit•nm seu 
rlif'f.•.iLo ·dns],rtl'aLadn :pulo vondavnl eonl.t·n. as n.ctlUlrttJI::u;õc.-. 
r:onl.n r·.nm n npnin dl)s;;ns pal.1•iol.ns que e01'Laeam as A'l'n.Lifi
enr;l'oes din l'ins p1.1.1' COIIIJHll'i.nmenLn no~ marinltê.iros· o soldados, 

.(') Este discurso nüo •foi revisto pelo orndor. 
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grn.l.il'ienr;õc.~ que J'iglll'avam .na lei do fixação de forca, como 
11111 usl.imulo a aJJiru:u· os JIHÍO~ a pr•oiedcrcm bem, dando-lhe~ 
Llill auxili-o rmr:a JJmiur• saLisl'u!)fio tio seus desejos. 

Dur]lwllos r]uc •eoJ'I.al'[Ll!l ns aceumulnçúr!S do grn.Lificaçücs 
pur· l.nrnr'o do sr!r·vir;o a esses mouJ:ejaclorcs tio dia o ela noite, 
Jras esl.r·adas dn :l'r!J'l'O dn Jtcpublien, arJ'isrmndo a sua vida a 
cada JIIOIIII'III.o nos desen.r.Tilanwul.os, ollas I!X[IIosões dns loeu
JIIo Li vns, aos gu al'l.!a-l'roios, nraclr i nis Las, .l'ogu is tas o l!blldu
r:l.m.·es ele trem, 11 esses pal.rioLas que eompúe111 o pessoal das 
vias J'eri·eas JrJ·a;~,ileims, aos fJtJUes ainda lru !Jom pouco l.enqHI 
:foi eo11eeclidn u dü·eil.u ele aeeurnulnr gr:al.iJ'ieaçües, o qual J'ui 
JIIIH l.ergado. 

'Hl'. J•residcnte, cu potler·ia fnwl.' uma longa scrio rio eon
sidr!J'I!Çúes n. respeil.o do ass1nnpLo ·pnr·a pt·ovat· a iniquidadu 
rlr!sSII. Jd que prineipiou desnHwtelnda o aenlmu JWli!Cit. Co
JIIIJ(iOU quol'Nido Jugislar· pum o J'uLu e o, mas foi. J'nn:.ar.ln. a 
!Wetdl.aJ• · t1omo vel'l!lls sy.noninJos- acccilat' n e;r:err:er- n 
uulr·os t.ll'SDJ'OJIOSHos rlr!s.~a ordrmr, fJIJe rmril(J nos 'fm:eJII r1nliil' 
Jil.l r:oneeil.o gm·nl. 

Jnl'elir.menl.c nií.o J'oi passivei demover os CJIIC assim cul.rm
rlm·arrr .f>I'OCerlrr, faltando aLü O nccuNlo- Ulllra deuominar;.:io 
niio pó r! o J.cr· o su!JAU J.u ti v o do Sr. rravarcs rlo :Lym- osLaho
lerJendo desgosto e· dando o!'igom n. dcsJ'alleciment.os pam J'u
tlu·r,;; rweô!'dos. 

lm~l.ou mo ro.fori.ndo nos vencedores elo anlo-hontcm, dos 
qunos ehamo a aLLenr;ií.o para a emenda 'rJllO vou nproson(.ar 
drml.r·o do poueos rnomonl.os .. Não l.en'IIO os mesmos ideans qun 
dif.ai·urn o [H'o,íecl.o que out.r·q intuito não Leve sinão o do gner·ra 
rln .mor·Lr- nos milHares rle terra e mar; não me refiro ao suhsl.i
tut.ivn, r]uc era urna t.r·ansner;:i.o entre o presente c o :fLltur·o, 
mas 1pro ·conl.ar{t eorn eerf,er.a, segundo o meu motlo rle ver·, niin 
clflm a rnnioJ'ia mas com a. unanimidade rJo Congresso. 

Corrr11 disse, mandei supprirnir o arL. 2" c seguintes rJun 
rwrrrJspondorn a medidas rrue não 'foram pedidas pelo Governo, 
r:rn m1msn~Nn ao Congresso, o que s6 at.tenrJem a inf,crossr.s 
I rwaes, .for· indo di r e i t.o;; dOil Esf .. ados do porru()n a rnpresen f,a(;iio 
na Gamara. . 

Niio rJuero que a C o mm issii.o do .Finamça;:; diga que nii.o 
vnu ao enennt.ro do~ seus esfor(;os em eorf.nr dcspezns e bem 
eeonom i;.:ar·. V nu ao encontro dos dcsr~jos da Gnrnrn issiin, 
dir.mi(Jo rJuo é preci;;o eorf.ar o nrf.. 2", porrrue não esf.Uo .iust.i
fieadas as nEW!SSidados do servir;.o. 

Peço a V. J.jx., Sr. Presidente, que ner..cito est.n. emrmrla, 
se assim permif.t.ir o Rcgimrmto, 'rrno en somrrc rlesc.ir• ver 
int.angivrJI, eorno a mulher de Cosar. . 

Yno (L 1\fc::~a. o é lida., apoia.dn e posln ern di;;eussfío n se
guinte 

RMENDA 

S • t' ?n ]) « upprunnm-se os a.r rg-os ~ o ()S rrue so lt'! seguem.:> 
Sala das sessões, 21 de dezembro de 1912. -Pi'tes Fer

reira, 
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O 1Sr. Presidente-O Sr. B:í Fl'f·ir·o npl.'fSr(nLou n se-. 
:,;~tinLP ''"H•ndn: 

.Fi•:a n <inl'f'l'lln n1rtlll'i?.ado ll sulivl'llf'.iollnr· {·nm a qun11tia 
du lH :IIOWJ; 11 L,l'l:l•t! r!•: Al'lr,; •• ül'l'it:in,- da Cnpil.nl Fnderal. 

;;;ala das sPss(íi.•S, :!li LI•• rll'?.l'llll•r·n di' l!li:!..-Stí Prr!irr:. 

O ·Sr. Sá Feire (pr•lo rmlt!-111)- A' vi~l.a da inl'oi'lllll(;nn fJIIfJ 

.·wnlio do• ,.,.,,,!fll'i' dn '"''"''ado ''''i'J'I!Henl.nnl•• do J•intrlr,l', l'f!fJUC)l'.O 
a V. il~x. :r ,.,.u,·adn. da mi·nlra f'IIH'Ilrla. 

CniiSiilladn n :-;,•nado ,·, r·o•tiJ•ada a t•rnPtllln • 

O Sr. Presidente- Von í;l/Rpl'nfler n rl iHI:t!SSfío atoí fJUC a 
Cn/liii"IÍ.~Sfín irti.PI'pfrlllill 11 Rl'll "JIHI'I'i'l'l' H i'I'Sp(•ilo lfn;;; I!ITWilciUS 
[l f.II'I'RI~/11 :1 da.~. 

O Sr. Francisco GJycerio ...:_ P••co n J•nlnV!'n. 

O Sr. Presidente- '1\•rn n pnlnnn n ltnnmdn Brnn.rlol'. 

O Sr. Francisco GJycerio- ~~·. i''t'f!Sid••tiLI', nnl.••:o; rlP nfi'P
l,f\r.rr nn ~rnadn as ,•nn:·ddi'L'a(:ttf~s q11,. dP!";f'.ÍH f'nzfq•, ~(·.in-rno 
lil'iln l'lli•'tHl•'l'-llli' innis 1.1111a 1'1'?., fJII:lllrln tnai;; niio ;;r•.in, por 
do•spNlidn. 1'0111 o lrnrrr·ado So•11ndnr• pelo Pinrtl1r. 

S. Ex. rriín fl"''"'' ne-easifin. J'Pi'Pr•i·lldll-sn :'1 1.-•i dns drsne
r.n rnulai:ÜL·~. do• n l.tr'il11.1 i r· Íll Lu i I .os d•• rroRsn pn r·l.o• 1 11'1'\'l:t'SO::l 
r!nnlra Oi" rnilitnr·rs. ' 

O :::-n. Plll!l:'; F1mnr-:rrt1- !'íiiu apoindn. ·.\. pr•nyn ,; qnr o 
pJ•n.irr•lo SI' r•ei'L•I'in Px~lnsil':ltn••nl.,. a milil.nr·c.~. ;;;,·, ,;rndo ag-om 
inelnidos ns r:h·i~. 

O ::;n. Fn.1Nr~1sr:o C:r.vcr~rno -10 nollr•r So'llnrlm'. Sr. PJ•csi....; 
rlo~nl•~. altr•iliuo• nn noJH·r nulnt• dPi"la lei ... 

O ::;n •. PrrmR Frmnrm1.1- O nutor· do pr•o.io•rtn. 

O ~n . .Fno~xersco Gr.Yef.lHIO - ... intuitos nnLi-mililnl'i~lns.: 

'l'nrlnYia ,; llnq1 pnndo•r•:tr• qtJP a (jlHt.~i tnl.nlidnd•• rln~ l'nr·r:n~ 
militnr'PS dr rnnr· e ler·r·n .nnda Jll'l'ilü rnm n ll'i da dcsnccumu
l:H.:-IT n. 

O Sn. Prnlls Frmnr-:111.1- Pai'N:c. Cer·c•!a o onns.~o dil'P.ilo. 
O Sn. Fll.INGrsr:o Cir.Ycr~run- Nada JW'r•cl••. 

O Sn. PrrrEH FrmHrmt.l--' Or•n. mio prr•dr• ..• 
o Sn. Fli.INCISI:n (;r.Yr:r~nrn- n.~pil.n: a 111lnsi lolnlidnrlc 

rln.~ for•r•n;; nr·madns rl" mnr· e l.cr·r·a nndn P•~r·do• r•nrn n lri rln 
ilPRnr•.f\lr Ínuln(:iin, J)o!'qrw nf; Qllr~ nr••tJnltJin m .~iin ns rn il i tm•cs 
fJIW f'~liio nn 'Cnngl'o•ssn pnliLi~·andn. 

O Sn. P.llmt'i Fr"mr!lll.l- So•m nrl'o-'n~n da lei. 

o Sn. Fn.1~ersco C:r.vcr~ruo- Estes. sim. soNl'em as conse ... 
qucnciu~ dn lei. · · 
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O Su. PlAil8 .,:.'Ettttmn.\ -{li;ü n:ío ~nff't•o n••nhtmln con~•'
rJur•.ncia da ln i. 

O ~n. FrtAN(:J~co c:~.n:J~IIJO --Eu niin acho .nf'nhurn ineon
V('ni••llte na pt·n;;••JII;a dns llliiif.ar·••s 1111 t:on;,:·J·P;;;;n Xa•·innal. 

O RH .. f.~EJ.Ji'i'E R•:JL\JIJJT- Si ,·,·rn polili•·at·, a sua pt·••srn~•n 
lli'JIIÍ t) ÍIII!0/1\'I.oliÍt•ll[t.•, 

() Rn. FH.INI:Ist:o r:J.Yr:r~llw-N:io n•,in, r·••pilo, twnlmm 
hreorrrellil'nt.e na pt'PRI'tH;a dos ''"P''""l!lll.alll•·~ í:ln:o •·lasso:•s ar·
rnndos nn Corr:;J·•~sso Natoionnl. ,.. n~sirn ,; q1w ~IISI.PIIII'i s•'tnJH't) 
r1tt1• a r:,.nsl.il.tlif.:iio d••u nos rnilil.ar·rs n dir· .. ilo clt• wdnr· ,. so.•t• 
vol.nlln;;. 

O R11. X1r.o PI,(:.INH.I - .. \poindo. 
O ,:;;,,, F11.1NC:Ist::n C:J.YI:I~HJn- O p1·irnril'n JII'O.Ít"f'l.n •rur. f'oi 

rLfii'P.:.;nlltrufn •110 í:nnt:;I'Pssn vnda11dn a roiPir:iin ri•• mililai'I'S PI'H 
rla aul.ol'ia rif' UJJI rnilil.nr·, tfp 111/l g·,!llf!l'ai. " gt'•rH•r·nl pf'f'e•·l.iro. 
o .s,·. Soln11. AL•\ ·!Jn.ir• IH'IIIIII/11 rdvli sr• lf•rniii'OII ri•• api'I'Sf'lllal' 
m.•nl1urna nwdida !'f!str·i••tiva dos dil'•'il.os polilirns dn~ mililar'I'S, 

(J R11. l'111.0 P,.;ç;~r-; lf- Apoiado. 
O Sn. l'llll's FI~IIJIIWt.l- EnLr·rol.anLo, prr·drmo;; ai.•~ a r•on

r.agrom do nos;;o tempo. 
0 .Sn. FHANCISCO Gr.YCJmJO -1N'em os eivi~, llt:lll O.'l iJU(l 

siio mnl.arlro eivis e rnf'tari•J rnilila1·e;;, eorno f'u. 
llr!pil.o rnais urna. Yf':l., SI'. Pr·r•sidr!nl.ro, a qna;;i l.nl.nlirlarlo 

do;; rnilil.nr·ro;; de lr•l'l'a n mal' niio fWI'I.r•rH·.e nem :'1;; r:fJI'fJOI'a~•i'íos 
lt,.g-iRiaf.il·as nem ao ma:;isl.r•r·io. 

O S11 .. Prnr·:s ]<'JmJuwu- :\ln:;; l'inam pr·rl!1ibirlos de per
tenCI'/'. (:V li o apoiado.~.) 

O .S11 .. Ji'Jt;~lW!IRr:o G1.n:rmro- Siio pnw•os os mililarr•s que 
a.r:eumulam. J'ot· r;onsecjur·nr:ia O honparfo Sr•nar.IOI' prol o Pianhy 
pm·dr, seu tempo quer·e·ndo nos inl.r·i:;nr· eom os mililarrs; pr•rdo 
eomplrtarnr•nl.r! o sr•u Lernpo. 

O Sn. Pm~o::'\ Frmrllmt.l- V. 1Ex. rl rpw esl.;í qum·mHio in
rl iRpik as r•la;;;;ps armadas r•nrn a Naçiio. 

O Srt. Ji'Jt,INCrsco nr.Ycl~r~ro -Demais 'lta o M•:;nint.e, que r:í 
pJ•er•isn pt•r· hr.m elar·o, hern evirlr•nl.e:- r; que a I roi rfn nr.r•urnu
Jar;i'ír•s niin p1·nvr!rn rio fli'Ojedo CJUe aeaha de• f!er ·r•onvec'tido em 
lei; pr·nv•lrn da Con;;tituiçiío (apoiad()S) n, :'li não me rngano, 
qu.,m pr·npor. na ConsliLuintP. a· em~:.,ndn, qur• ;;p eonvrrl.rJu no 
rlispositivn r•onst.It.ueional, foi um militar ou foram doui< rn.ili
l.ares, que na Const.itui•nl.e pr·opuzr•l'am a r•mN1rla que i<O 
I.J.•ansformou no art. 73 da Gnnst.il.u ição da RPpu hl ir:a. PneLan tn, 
(! inutil o honr·ado 'Senador· 1/•nt.nr nos indi.~pôr f!nm as r•lai<~es 
ar·madns. 

O Srr. Pmr,:~; FErtRF:m.1-V. Ex. r~ que pror.ura inr!i;;por n~ 
ela;;,q,~;; :t.l'madas ·com a Nação, por politir.a:;ern. . 

O Srr. Fn.1;o.;cr~r.o Gr;vr.rmro- Alr:m disflo, nii.o (, prurJt)nf.t!, 
nüo 6 patrioLico oppor direito~ r.lr. uma classe contra preceitos 
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eonstil.twionne.<~. O l10nrnrJo Senador niío representa nnsf.n. Casa 
ns elasso.~ lllilitui·cs, J'eJIL'tJsenta u J~sturJo do J•inuliy co1n lL sua 
'i'"l"illl!i~O drJ eiv.iH (i militares. 

O Bn. J?.lllJ~s .li'muuw~.o1- Civis ]H'rtílilcieos como suq os rclili
l.a I'CS, 

O Sn. Ji'n,\NCJSGO Gr.YC/mJO -fEssn r.í a siLunoüo vcrlladoirn 
'rlos :l'ucl.os. 

Agom, fiJ.', PL·esidenl.o, que acabei essa conversa nrnavol 
o n!;'J'U.davol eom o meu eollega, passo a submottm· ú al.l.rm()iío 
do SrJIIU.do o olJ,jenLo do minlm inl.m:voncüo nn diJIJn.Lo. 

Nr'•s, ·nn. ICiJJTirnissiio de Vinanr;ns, nos fllleoHI.I'nll/fJS enm a 
rlispo~i(;.ii·u do pro.iucl.o da Camm:a rjuo autut'iíla (JS rwdn1·os 
pu!JiirJos :r. J•romovereJn a I'IJSeiHfio do •erml.raeto rJorn Gal'lns dn. 
r:nHI.a \Vigg o '.l.'m.iano dn llledcil'Ofl,. afim do nssoglJI'Ui.' n. li\'I'O 
r:ollr:tii'J'e•nr:in. da sidm·m·gi·on o ostender n oul.!•u.s OIIJPI'ORUH, fil/i' 
HO OJ'I:mnizaJ•onl eom o mcsrnn .rim, os :l'avOJ.'I1S coJwurlidnH n 
estes ct~ncossionnr.ios. 

>A Commissiio modi.f.icon, como n Snnado conlJOco, n.prmns 
n J•ndacr,.ii.o daquelle disposil.ivn; mas, Sr. }Jrosidonl.o, ri .l'úm 
rJ(] IJlli.'SI.iío que o ·contmcto \Vigg & T'm.in:no consLiLtw urn JWI'
f'llif.n privilegio, a.li:lR excedente da. autoJ.'lzar;üo lcgisln.l.iva, 
sobt•e a qual se fundou o .Poclut• gxccul.ivo pn.rn rcn.lir.nr aquclln 
.c.on f.mcf.o. 

l~sso cont.J•ncl.o que constituo um prJvilngio cnnf.em·io :ís 
vist.ns do Gongt'csso N:wionul, tí um emlwrn.r.lo cnJil.inuo pni'l:t u 
rl•~scnvnlvimenl.o da sidm·uJ•gin. no Bl'azil. 

1\Telhor tr!ria sirlo que so Uvr!sso fir!ndo 710 dem·cto cxpo
dirlo pelo Govct•no antcdm·, regulando este assumpl.o. 1\Tas r) 
qw• rl veT'claclc ô que o coni.J•ncl,o se ro,, menos leg-nlrncutc, 
mottos convenienl.cmonl.e. 

Per•gunto ou: o Governo se lim.if.nr:í. passivamente, i·norl.•~
mmllo a nada fn?.e!', recusando-se, como declarou na mensagem 
qnl'. mnnrlou :í. Camnra elos Deputados, a nfí.o rescindir o eon-
1./':liJLn '\Vi!!g-'J:rnjano? ' 

Si 1\ esta n. sua inl.encfío. como parece claro rla allnrlidn 
mrn~agem. no monos o Poder.• ·Exermtivo podia :l'nzcr com oul.rns 
Pmpro1.ns co11l.rnr~Los nos mesmos !.ermos, porquanLo, si os eon
f.i•acLos forem celehl.'nclnR nos .rnosmos l.m.•moil, dcHapp:u:eceJ•ú o 
o•lioso do .privilegio, pcln ooncm·rcncia do outros eonLI'nrJI.alll.es 
n osso serviço. Pral.icarnonf.c nssim sor.ú .. 

l\fn s o is aqui {/. l.'ll7.ÍIO da lJ1 in IJ a' rnLorVCll()ÍJ.O. 
O Governo .l'nrtí. dirccLnmonl.c outros conl.rncl.os, como foz 

coni Wig:; & ~rra,iano, dn.do quo se dolibcro n :fa7.el-os? 
Acho que niío dnvo, si quizcr consull.nr o bem publico. 
O Governo procodcr(t corrcct.nmcnlc, si cltun1m: concur

renl.es pum. esse serviço, cslnbc!r~ecndo, ou· anl.es, rcprodmdndo 
no orlit.nl. as condic.õos c favores do conl.mclo \Vigg & ~l'rnjano. 

Allegu-se, Sr. Prcsiden f.e, como cmbm·nço :í. cr~lobr•ação .ele 
ouf.r•ns cont.mr.Los, o limite do capacidade da Estrada de Ferro 
Ccnt.rnl para a conclucçfio dos minorias, assim como o do con
sumo assegurado. 

\ 
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EsLa raxfíu nfíu prucetlc, J)Ol'fl uauto, si ou Lr·os contract<~s 
.f.or·nm rwlcbrados, osLú JJom .visto que o direito de carga c de 
r•xped.i(iiio ele rn imJr·ios scrú l'egulaclo por um rateio, dividin
tlu-srJ a J'aculdacle pam esta expedir;.fio de uma maneira regular, 
entre os diffm•entes cantructantes. 

Assilll, .o que pocler:l acontecer ú que a faculdade qnc i.eem 
atll.ualmontc os 'couLt·ucLanl.os se reduzir(L na propon;ií.o de 
uu Lt'os eon t.raclos que, pot•von Lura, i'oro'm celebrados. . 

Sr. Presidente, a eoncm·roncia ú tanto mais ~wcel.isal'iu, 
cpmnl.o o Governo elevo, nosso serviço, limitar o numero dos 
eon Lrac Los. 

Pelos Lcr.•wos do que cololJJ.'OU com 'Vigg & 'J:m,iauo, vol'i-
1'it:a-Hrl que ello al.rr·nnge um Lel'r,;o calculado da procluer;ão. 

Ora, dividida essa pt·odue(iiio prH' l.r.'rJH Lcr.·oos, soguc-su qun 
ainda lm dous l.er·ços dessa product;üo que prídem se1· divididos 
IJIII' ou t.r.·os. concessionarias. 

:n:u i•nsisLo, porém, no meu modo de pensar cm rela(iiío ú 
l'ÚI'IlHl. do r.-ontracl.o, isLo r], a l'orma inieial do contracto. 

(A}clro que o Governo ni~o deve J'azer contracto directo (JflJn 
1/enliUma emprouL, mas elevo Jazei-o modiunLe concurronr~ia 
publica. -

Niio sei, repito, si o Governo csl.íL disposto ou a annullm· o 
eonl.rucLo, pela acoi~o oompel.enLc, ou a fazer nova ·concessão, 
tal qual· au Lo!'ir.a a disposiofío r]ue v o lu da Camara ou a r1ue 
aqui ap:·eserrtamns como subst.iLuLivo . 

. J\Jas, si o Governo quizcr IH'OCrJrlcr eom rn·udc11cia, devo 
rJsLonder.a out.ros, por esta fúrma, os mesmos J'avor.·cs, afim de 
que, em primeiro Jogar, o monopolio não subsista o cm sogundrJ 
Jog-ar· augment.e as prolJabilidaclos do oxiLo ela cxplorar;ão desta 
indust.ria. . 

Vou Ler·mina!', Sr. •Presidente, mesmo par:r{uc o0 rnlal.or do 
oroumcnl.o da reeei.l.a voiu .rJr•ovonir-mc do que r:í Jwm de vof.ar. 

J(L disse quanto ora •nccossario para tornar bom claro o 
nreu pensamento a respeito da disposicão que roge cs~c as
sumpto.· 

O Sr. Pires Ferreira-.Sr. PrcsidBrtl.o, as palavras quo 
acaha do pronunciai' o nwnrado Senador por S. Pau lo obri
~mu-mo a dar uma rcsposl.a, pelo mui~ó rruc me mere.cc. 
i·espostn. flUe darei quando se tratar ele assumpLo que nfío se 
refira a orcamcnt.o. 

O Sr. Presidente-íVou manrlar procc<lor á lci~ura das 
emendas que se acham sobro a Mesa. 

o· Sr. 2" Secretario procede ú JelLura o são approvaclas 
diversas emendas. 

E' recusada pela Mesa a seguinte 

EMEND~ 

Verba H• «Directoria de Estatística :q- SubsfJf.ulr':. oon
signar;ão- Material: «o neccssario aos serviços da officina, 

... 



MiNAES !JO SENADO .r ., 
irJelu~in· diw·ia:; n apJ·endi~e~ ;p J)OJ' «o Jll!ees~;n·io aos ser·vi.;os 
da oJ'J'ieina, dia rias a Uf•J'elldi~f.ls, ilwlusiVI' ü :UUU$ I! :J :üUU:ji 
jiH!'II. 1;1'1tl.ifit.:UIJÜBS, J'I!Sj)!!ei.ÍI'tlllll!llf.e, ao SUjJIJI'ÍIIli!Jl(]l!llle UU. 
f~·pu:;J•apiJin e :>1•u a,juda'LII.o, duJ·uulo o uxcr·Jiit:io, •IIOS tJ~I·mos 
du 111'1., lH:l• du re:;ulanwnl.o. de J I. du agosto úe J!ll J ~ (decreto 
11. I'U:!!J!J J .-P. Cl'lfc~•rio. 

O Sr. Bueno de Paiva (·)-Sr·. J're;;iden te, uu J'úrura do 
l'L';;iuwnto, pt•t;o lkc·n~a Jllll'n dar vur·IJalnwntu pat'l!t:ur solJru 
ltS I'IIIJ'IIIJa.~ UIJI'I'SI!IIf.adas dUI'UJII.t! a :1" diSCUSSiio do IJI'()UIJJUIILIJ 
da ,,\gl'ieultw·a. •Stti.H'e algumas niiu 1rw ~·, dil'l'ieil dw.· JHLt'ueer, 
puis tivo oppor•Lunidadt' de, soiJI·e l!llas, eoJrsultl\1' u opiuião dos 
JJH'IIS enll1!gas da {;otlllllissiio I! posso di:r.eJ' qual se,ia a sua 
Ol)iiJi;io. 

HelaLil"ltfi1('JlL•! a pJ·inH.'iJ·a, sr•gundu n L!.'J't~eiJ'a niio lm 
nugnJellto di.! Yl!l'lJa. t.leslaearn-~r; du ver.·bus exisl.eul.es, rjuanLia:; 
pUI':t. cJ·eaciio de iWI'\'it;o~. JJJUs 1!111 fúl'lnn de autoJ·iz:u:.fio, do 
lllodo IIth' ni'io lnr in,~ulll'l.'llielll.l' •JJelliiJUIIJ ·na suri aeeuHa,;iio. 

Sobre as ''llll!lldas quarta, quiula e sexta. naúa me cabe 
dir.I'J', pm·q Lll! :são apl'esenludas pela IIHl ior.·ia da Comm issiio. 
:UbeoJ.'dei, 1'111 g'l'Ullde p:lJ•LJ.•, dH opiniiio dn IIHlÍOt'ia, mas JlÜU 
llle é lieil.o h· de oneonLJ'O a ophJiüo elos meus eolle!:ra:s. 

·A ~~'xLa •.omenda r! urua suJJstituiçiio ela. que J'oi :.tpJ•r;seuLada 
e apJJJ'ovada em 2" disr:ussiio T'elativa a uma a.ulol'iY.a~.iio eou
r:edida ao <30I'r!1'IIO pa1·a eii!.I'UI' ern aecÜJ'do eom o ili:slmlo t.lc 
:.\linas, pam liquida<;.iio de eontas que ha elllJ•e elles. 

A Commissão foi a signata1·ia dessa emeuda. 
As duns cmündns apl'escntndas. JWlo Sr. Seuadtw A%cr·edo 

foram substll'iptas por mim: parece qur! aLLcnd1;rn ao interesso 
pulJiieo, rniio pot· que sou favoJ•avcl :í sua appi'OI'al.:ilo. 

Quanl,n 1ís clua~ emendas apJ·r:•solll.adas pelos S1·s. Pedl'O 
Borg1'S e Raymundo de l\liJ•anda, que I.J'al.am di' suiJdividir 
verbas de auxilias aos Estados pnr·n serem oollencliclu$ a mais 
duas irrstituiç,}es, uma na capital do Cear:í n oulJ'tl ern i\lacciô, 
nada pôde di:r.c1' a Commissiio :wer·ca dessas emendas. 

•A verha é de •.I ôO :000$ n foi disf.J•ihuida e.ntJ·e diver·sos 
i-nstituto~ de ensino agTieola e pr·ofissional. 

r.\s emendas pedem que I'SSt) auxilio sc.ia subdilridido JHU'a 
8r!t' collcr!dido a rn:ds dous j.nstitutos . .O Senado na sua sahcdo!'ia 
resoll·nr•:\ como melhot• lhn ]JUrcceJ•. 

Quanto :í. ultima t•mellda, do 81·. Senador Pir·es Frlr·r·cil'a, 
nrantlandtJ suppr·imir todos os al't.igos dn pl'O.Ír)Cto. a t\Onlat• do 
segundo, a Comrnissão 1• de JIUJ'eccr que se.ia re,ieitacla, porque 
j.nutiliza complet<lmenLe o seJ•vico feito pela Commissüo. 

O Sn. Pnms PmmEliM -l\las garante· o 'l'hesouro. 
O ~u. BuExo IDE .P.I!V.\ - Niio p•lde gaJ•an ti,. o ·Thcsouro. 

Sou rl prinwir·o a l'l'llder homt•nagr'm nos sentilllentos patt·io
l.icos tlü illustl·t~ St'lladm· pl'lo Piaulry, que se tem rnanifestado 
t.ão :t.r'lo~o tlos interl'sses do ':rhcsouro. 

' 

( ·) rEste discurso ·não foi revisto pelo orador. 



SESS,\0 Ei)t 27 DE DEZE:,\IBno DE Hl12 ~63 

O Sn. PmEs FEnnJmL\ -ü~slou apreudendo ,com V. Ex . 
. O Sn. Hu1,;•w 1m I1.1l\'.l - ... 1uas r)sluu r·unreucidu du que 

S. :l~x. niio lenwtí o .~•·u espil'ito du ('CUIJOIIJia a lul puulu l]lll' 
desor·ga11ir.e por •~uwpleLu 1.1 ~el'l'i()o do Miui~ler·iu da Ag!'i-
culLuva. · 

E' o qu<! lilrlm a dizei·. 
J~llf!t'l'l'ada a ri iseussfio. 
São approvadas as scguiulos 

B"J /lN IJ. IS 

Ao projr)do 11. 107- 0l'r;alllf'll !.o ela .Ag-J·icullurn: 
Ou de e.o-11vier: 

Fica o f'J·r':;idenL" da il.f•.pullliea aul.oJ·i7.ado a. l'ulldaJ', no 
rnuuieipio dr! Hami.Jr;, !l~sl.ado do Pr•J''iHI.IIlbtH'·n, 11111 r:entJ·u agl'i
eola, dr! aeel)rdo r:01n o:; dP.eJ·I!los us. 1:1. o:n r• 8. !li:;, dr! ag-osto 
rJ sdr!lnbJ·o d1! J \1 li, ef.ll'l'endn ns <lr•sp•!7.U~ JHJia \'l'i'llll r.k:":ti!Jada 
:Jn ~r!l'l·ir;n d.e •I"J·oLer:r;ão nos Judio:; r• Locali7.a~•iio de Tra!Ja
l!JadoJ•e.~ Naewnue.~. 

Sala das sessões, ~G de der.cmJJr'o de lCJ J ~.- Jliúeiru de . 
llritu. 

,\DDI'i'IVO 

(Onde eonvier·j 

JCicn. o no,·ei'HO auf.orir.ndo a (JJ'('lH' uo Estado do Paran;í, 
\Hll.·c\pi'f!IH.Iilr.ado l\;;Tkol~, J•fd.iJ•ando, _par·a t"5se Ji!n, a quaríUa 
i!f!ef',;sar·m da Yf!l'lm de.~lHmdn ao C·ll8lllO A;,'l'Ol!Onl!CO pelo § 1!) 
do ar·t. !", · 

Sal a das Sf'Ssõe;;, 2ô dr! dezernlwo de l !J .12.- (;uncruso 
.1/arrtllr:S.- Call(/ido de t11Jreu. 

N. li- SeJ•viço de VeLerinal'ia. 
Onde clir. « inclu~il'f! uma Inspedrll'ia ·no l'm·an;í » aecrcs

eenf.e-se- c .uma no E;;lado do ruo- r.lcntro da vel'lm r·esrH!
ctiva •. 

1Sala das scs;;ücs,. 2G de de;wmhi·o de ·10!2. -Aúdon JJa
íJllsla •· 

c;\' J·ulJI'i.ca 7' Posto Zoolaclwieo. 
C:nnsigonação Pessoal; 
lledur.ida a J 50 :00'0$ r• a eonsigna(.'iio mater•ial a :!50 :000$ 

j)ai)Cl e GO': 000$ ouro. 
A' ruhl'ica 20" Pr:sea. 

• • "9 r: 

Tleduzida n. eonsignar:iío Pessoal a :!50 :000$; ,c a r:onsignaa;iO 
?iwt~·rial a 550 :OOOMOO'. 

A' ruln•ica .ll"-7~·.~/atistiea. 
l\i consignar,\ÜO Pessoal redu%ida a noo :000$0ü0. 

.· 
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ArL. meu o G·over·no autorizado u. liquidar· com o !Estado 
de ,J\finas Gentes as contas relativas ao tJ:auspol'Lc t.le g-ado 
iull'Oduziclo du exterior· pelo dilo EsLado o a a!Jr·il· o urcccssal'io 
cl'cdito pura pagamento do debito que i'01· apur·ado.- Da .com-
missão.. . . · · · . · 

O Governo :f'ica aulori;r.ado a rel'or·mar o Posto ZooLce!JHico 
J!'Cdcr·al, a Iuspecloria do l>esca e a ~)iroclol'ia de ii!JsLatisLica, 
denLl'·O das verbas voLitdas uas l'espet:Livas ruJJl'icas; !Jmilar·ú no 
cOl'L'eHLe oxer·cieio os scr·vivos auLor·izados pelo dc,;c·clo nu
mero 2. ú4::l A, de 5 .cJc janeiro de 1ü12, ít ver·JJa votada uesLa 
lei c ao saldo do c.wediLo ·aberto pelo decreto n. n. G1ü, do ü ele 
jui!J·o u!Limo, ll'it:ando limitaclos os scr·vioos t:r·eudos :nesLe mi
nisLcrio aos DOnstantes clesLa lei, nerrhum mais podendo ser· 
ur·cuclo, ulGm dos que csLa permittc. · 

Os serviços de viaoão e navcgaoão, cautorizados pela lel 
a1. 2.M3u\·, de[) ele janeiL·o de 1012, asslm como as estradas 
de fel'L'o coloniacs, autorizadas por outras Jels, são da compe
tcnuia do J\linistcl'io da Via!)ão e Obras Publicas. 

UuiJI·it:ri.- •l>am os scr·vi~.os autorizados pelo uecL·cLo nu
mcl'Q 2.513A, de 5 de ju:neiro dc'1Dl2, 5.000:000$000. 

IConLinúa cm ·vigot· o mL. D" da· proposiçfio, accrescen
tando-s('. o seguinte: e conendo as despezas pela r·ubrlca
Defesa da borracha. 

Sala das scssües, 27 de dezembr·o de 1012.- A. A:.eredo. 
-lhu:no de Paiva.: 

Verba IV: 
Ucstabclc(.'.a-se a sub-couslgna~lií.o, pum pagamento no 

.. Paiz, etc., . WIIW na J)l'OPOSla: -Reduzida a dotaoão cm 
·100: 000$, ;papel. 

Sala das scssücs, 27 de dczcml:JI'O de 1 Dl2.- A. Azcrcdo .: 
-JJtteno 4e. Paiva.) 

Do toLa! da verba do art. i", 1n •. 1.5, sob a consigna~:.ão
« Auxílios aos Estados, íts !1\Iunir}ipalidacles, eLe.», destaque-se 
.a quantia, de dez contos dcf róis, como auxilio ú J<}scola do 
Commercio, mantida pela llllcnix :Gaixcfral, na capital do 
!Jeará ,, · . , . , . , ; : 1 ' ·I 

Sala da~> sessões, 27 do dezembro de :1912. -Pedro Borges •. 

-

' 
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\:~' VL'rba 15"- «Auxilias á ag'riculluru e indusLriu »: 
Ont.le se diz: -r.-\uxilios aos !Estados, etc ... 
Reduza-se a subve1wão ao Lyccu ele ~:\rtes e 01'1'ic:ios e ao 

Instituto Polytechnico ela Baihia, ele cincD contos cada um, 
al'i rn ele destacar ( 1 O: 000$) dez contos de r·éis, para auxilio à 
Suecursal do Instituto 'Commercial do Rio de· Janeiro, em 
Macejó, consider·ado de utilidade publica, pelo Decreto Federal 
n. 1. 032, de 7 de .iunho de 1905 e sua Rc·vista. Conmw1·cial das 
Alaaôas, que é naquellc Estado o orgã-o das classes commereiaes 
e induslriaes. 

Sala das sessões, 27 de dezembro de 19·12.- navrnurulo de 
Miranda. 

E' annunciada a votação da seguinte 

EMENDA 

Suppl'imam-sc ·o ar L. 2" e os que se lhe .seguem.-- Pires 
l!'crrâra. 

·O Sr. Pires Ferreira (pela ordem)- Requeiro que a YO
tacão seja feita pqr artigo. 

O Sr. Presidente__. Attencão. V. Ex. requereu a sup
pressão dos arts. 2• e segui:ntes . . 

O Sr. Pires Ferreira- O Regimento pormitlc que eu re-
qucil'a que a emenda seja votada· por' parles. 

Submetlido á vota<;.ão é rejeitado ··o rcqucdmenlo. 
!E' rejeifada a emenda. 
Veem tí 1l\fcsa e são lidas as sqguinlcs 

DJ~Cf ... ~HAÇÕES 

Dechil·o que ~'Ol1'i contra o at·t, 2·· e os que se scg-twm, poe 
não consultar1!m o i-nteresse gemi. da NarJiiO e pat:a que haja 
cquilibrio Ol'IJamentaJ•io, o que incontestavelmente Lt•artí van
tagens á iNação Brazileira c aos creditas do Brazil no exterior. 
- Plres Ferreira. 

Declaramos ter votado contra 'o additivo da Commissão 
de Finanças, que delega ao Poder Executivo autorizacão [lat•a 
diminuir e' augmentar vencimentos do funccionalismo publico. 

Sa-la das sessões, 27 de dezembro ·de 1912.-Sá Freire.
,tlâodo Guanabara. 

ORÇA::I-lE::-iTO D,\ l\W:EJ'l'A 

3' discussão da proposiçüo da Gamara dos Deputados 
n. HJ/, de ·1 0'1 2, orcanqo a Receila Geral da Republica para o 
excreicio de Hl!3. · 

Vol. IX. a .o 
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Yeem á ·.Mesa, são lidas e apoiadas as seguintes eme!ldas: 
Entre as emendas approvadas em 2" diseussão ao art. t" 

n. 1 SUJ1pr·ima-se a que mandou supprlmir a Luxa de $GOO pará 
lenha em achas. 

A~crescente-se aQ ar L. 1" n. 1: 
« Fecula (amido) de arroz, taxa $-100, razão 30 o/o. 

Ao art. 1", 11. 4,3, A emenda subst.itutiva ás let.tras b, c, d, 
e e j, seja altemda assim em seu n. 2: 

« 2", taxa interior de $100 por palavra em telegramma 
expedido entre estações de um mesmo J):stado, sendo o Estado 
do Rio de Ja:neiro e o Dist.ricto Federal considerados para esse 
fim ·como um só Estado; $200 ent.re estações de Estados di
versos em toda a extensão do territorio mwional ». O mais 
comq está. 

Ao art. 1" n ... w: Henda ela Estrada ele l<'er1·o Central do 
Brazil: 

«Eleve-se a estima~.ão da proposição para 36.000 :000$000.» 
• !Aio art. 1" n. 53: Henda do Instituto Nacional de Musica
_Supprima-se. 

A emenda additiva sobre quotas de i'iscalizacão já olte-
rada para a seguinte: · . 

«Das quotas de :fiscalização de qualquer nat.ureza 50 o/o 
JJertencem ao 'J'hesouro como renda sua; os outros 50 % 
poderão ser applicados no serviço de i'iscalizaçií.o com toda· 
parcimonia, ainda pertencendo ao Thesouro o saldo»'. 

ArL. 2fl-.Se.ia substituído pelo seguinte: 
«·A Jisoosi~fí,o do art. 1fl ela lei a1. L313, de :30 de dezembro 

ele HJOit, não Lom applicação ao po1·to do Hi·o de .Tanoiro, pa
gando entret.anto os navios que entrarem pela barra do mesmo, 
a titulo ele eonservução do potro, a taxa de um real por kilo
gl'Umma de mer~adoria embarcada ou desembarcada,- ex~e
ptuàdas as de producção nacional, o carvão de pedra e o oleo 
de petroleo, que ficam isentos, sendo o ultimo nos limites 
restrictos estabelecidos pelo art. 2• n. 2. O governo providen
ciará; tanto qurunto possível, tambem 1ilo porto do Hi·o de Ja
neiro, sobre a atracação dos navios de pasageiros.:. · 

Art. 30. Depois das palavras «.compensadora de conces-
sões :. accrescente-se: · · 

«Aduaneiras e facilidades commerciaes ». O mais como 
está na proposição. 

Onde convier: 
. « Art. Para os effeitos. 'da lei n. 2.407, de 18 de janeiro 
de 1911 Lodos os materias importados paga:rão a ·taxa Ide 
8' %. (ul valo?·ejrt. » 1 

.. ·, 



4o7 

Onde 0onvire: 
« _-\.r·t. O Governo fica. autorizado a rever os vencimentos 

de Lodo o funccionalismo da. Republica, !harmonizando-os de 
melhor modo e equiparando-os nos carg-os de categoria cores
respondente, não excedendo em bypotllese alguma as verbas 
eonsi;;naclus pum cada ser·vic·.o na lei da despeza para o exer
cício ele 1910, podendo suppr·imir lagares dispensaveis e ~n
serir o resultado do t.rabaJ.oll que nesse sentido organizar na 
l'utunt pr·opostu da despexu; não impedindo isto sua. execuoão 
immedia.ta por decreto que expedir, podendo fazer neste caso 
o exLorno da verba. s6mente do. pessoal de um servioo para 
outro e mesmo de um ministerio para ·outro para pag-8Jillento 
elos-vencimentos estabelecidos. 

Ao art; 1 • n. 1 : Sabão perfumado de Reuter, deduzido 
15 % da to.xa. 

Ao. art. 1" n. J.: Hestubcle~,u-se a emenda da proposição 
sobre feldspa.tho, quartw e cr•yslil.o. · 

Ao art. :l" n. l: Onde se diz «Cimento. romano ou de Por
tla.nd- Supprima-se. 

Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1!H2- Felicia:no 
Penna, presidente.- U1·bauo Santos, relator.- .4 .. A:;eretlo. --
Bur:no de Pa'iva .. - Glyccdo.- Tavares de Lyr•a. 

O Sr. Urbano Santos- Sr. Pr·esidente, .iú mandei á ~lesa 
as emendas cru e a Commissüo ele Finanças oJl'L•t·eee a este pro
jecto.; mas, particularmente; pedi a palavr·a. pum eha.mar a. 
al.tenc.fío de V. Ex. pa.l'a uma emenda. suppressiva. cf,) uma all.e
ra.;.üo da Gamara., solJre taxas ele cimento. Essa emenda. foi 
aprcscmtada pela Gommissfw de J?inanças, em 2" discussão; en
tJ·eLanlo, JtO Diario do Cunures.w uüu consta que fosse ,;ubmet-
1.icla ú Y.ola~ão. Eu peço a V. J~x. que nnindü busem· o Ol'iginal 
dessa emenda e a SlÜJ!lwlLa' a votos. . . 

O Sr. Francisco Glycerio- .:::r·. 1' re;;ideate, duas pa.lavr·as 
apenas. X proposição ela Gamara. orçando a receita autoriza. o 
Governo a mandar cobrar em dobro, nos pm·tos da Hepublica, 
todas as taxas e impos los a que forem o!J l'igaclos os na v i os 
ou vap.ores naciona.es ou .estrangeiros que ·navegarem entr·e 
os portos elo Brazil e :os do exterior, que fizerem rebate ele 
fr·ete de Jll'OducLos na.ciona.es sobre condiçues ele embarque, e 
1'izerem abatimento superio1· a. 20 % nos preços ele transporte 
de passageiros, etc., etc. 

Ora, S·r. Presidente, eu, arH·esentei uma. emenda. suppres
siva. dessas resoluoão, mas confesso que a apresentei tarde, de 
modo que a Commissoü não poude considerai-a devidamente. 

Mas ó singular, ·Sr .. Presidente, que se puna, que se taxem 
impostos. contra navios que fazem rebate nos fretes e nas 
.Passagens. (Apoiados yeraes). Mas, não J)Odendo estudar de
vidamente a disposição, e como ella .está concebida em fórma 
de auloriza.c.uo, a eonfianc.a que tenho no illustre Sr.· Ministro 
da Fazenda me tranquilliza a respeito. Estou bem conven
cido de que.S. Ex. ou não a executará; ou a executará COil.\ as 

' ·.: 
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devidas modificações, abrandando-lhe o ine:xplicavel rigor, de 
modo que se possa chegar a um modus v·ivendi que a todos sa
tisfaça. 

O Sn. :A. Azmn:oo -l?oi isso mesmo que se declarou pe
-rante a Commissilo de Pinan~\as. 

O Sn. FH;\NCISCO GLYcg1uo- O projecto da receita con
signa ao .Governo a 1'aculdadc de crear seis procuradores espe
ciaes que se encarreguem da arr·ecadaoão da divida activa da 
Nar·.ão. 

• Nada mais natuml, mas acontece, que em virtude de uma 
autoriza1JiiO legislaUva do orac-mento vigente, o Sr. Ministro 
da .Tustiça reorganizou a procuradoria da Hepublica no Dis
tL'icto Federal. Nessa reor·gunizaçüo atLr·ibuio a competencia 
pura u {:Obmnça dessas dividas aos p·rocuradores seccionaes 
do Distrielo Federal. , 

Po·r ·consequencia, Zeaern habernus, é perfeitamente dispen
savel, ·ou antes. collide, como di ri a o honrado Senador pelo 
Piauhy, esta disposição do projecto da receita com a dispo
sioão de lei. 

Próponllo, por tanto a sua suppressão . 

. O Sr. Presidente- O Sr. l•'rancisco G!ycerio apresentou a 
seguinte emenda, ao :n. VI do art. 57 do pr-ojecto da receita: 

Art. 57 n. VI- Setiam substituídas as palavras «: pa!L'a 
o que adoptarú as medidas que· julgar convenientes:.> pelo se
guinte: de accôrdo com o decreto· n. 9.957, de 21 de dezc!'nbro 
do corrente amao. 

Sala das sessões, 27 de dezerribr.o dç :1'9:12.- F. Glucerio. 

O Sr. Urbano Santos- -Peoo a 12alavra. 

o Sr. Presidente.:_ Tem a palavra o nobre Senador. 

O Sr. Urbano Santos- ( •) Sr. Presidente, parece que a 
emenda apresentada pel·o honrado •Senadár por S. Paulo ex
cede o que S. Ex. tem em vista. 

O numero VI do arL. 57, além ele autorizar o Ministro :i 
cobrança da divida activa pelos meios que julgar conveniente, 
estabelece, IJ11ais elo que isto, cerlas regras para se fazer -esta 
cobrança. A supprcssão pum c simples do artig.o por inteiro 
;revoga estas regras para cobrança. 

Acho ·CJue esta emenda deve ser acceita, porque· se refo1'e 
a um decreto expedido pelo .Poder Executivo, de accôrdo com 
a autorizaci1o legislativa, úms simplesmente para declarar «a 
promover a c:obrunça amigavel da divida activa» em vez de 
«adoptar as medidas que .iulgar conveniente ele accôrdo com 
(J decreto, ele.», que se refere aos prormradol'es 'que são hoje 
encarregados dessas cobrança. 

:.c •) Eªt~ di~ curso não fpi revjsto pelo qr~_cl,ar, 
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1\Ias não quanto a revogar o numero que pódc embarar~ar 
n. maneira por qu c esta c-obranca está sendo effectuada. • 

O Sr. Ahdon Baptista- Sr. Pr•csidente,o tempo não pee..o 
miLLe entr·ar· em consideracões que precisava Jazer sobre a 
nova mo di l'il:ação das ta· r· i I' as aduaneiras do Br·azil. E' um veso 
inveterado modificar· essas tarifas de anno para anno. Mas nito 
tenho tempo para isso :nem quero retardar a votação dos orça-
mentos. · 

Entretanto, pediria ao illustee Relator que me informassP. 
ou, melhor que esclarecesse ao Senado si ha ou não contra
diccã·o entre a disposição do art. 1" n. 1 neerca dos impostos de 
importação, de entrada, sahicla e estadia ele navios e addicio-
'llaes assim concebido: · 

1. Direitos ele importação para consumo, de accórclo com 
a tal'ifa expedida pelo decreto n. 3.617,· de 19 de marr.:•o· de 
1900, com as modificações introduzidas pelas leis ·ns. 1.1H, ele 
30 de dezembro de 1903; 1.313, de 30 de dezembro de 1904; 
-:152, de 30 de dezembro de 1005; 1.'616, de 30 ele dezembro 
de 19,0G; L837, de 31 de dezembro de 1907; 2.321, ele 30 de de
zembro di! JOIO, e 2.524, ele 31 de dezembro de 1011 c o m·t. 5" 
que diz: 

« l<icam supprimidas as redacções constantes da lei n. 2.524, 
de 31. de dezembro de 191:l, que nwo estejam expressamente 
mencionadas nessa. lei.» 

Parece-me que 11w: con,tradicr_:.ão entre as disposições que 
mandam manter em vigor e as que consideram sem ei'feito, 
annulladas, as reducções que não estejam expressamente 
1111encionadas. 

E' uma questão de grande alcance, po1·que interessa ao 
commercio imp.ol·tador do paiz. 

Não venho, Sr· • .Presidente, solicitar que sejam ou não 
mantidas as reduccões. 

Acho, ·apenas que o commercio importador não deve ser 
ah·o de surpresas nas disposições orçamentarias. ' 

Agradeceria ao illustre Relator, sem fazer mais largas 
considerações, .que explicasse si .não ha contradicção entre esta 
duas disposições. 

O Sr. Urbano Santos- Sr. Presidente, como .i:t tive occa
sião de ·dizer particularmente ao honrado Senador por Santa 
·Catharina, o art. 5 da proposicão da Gamara apenas se refere 
a isenções de direitos. Só o art. 1 •, n. I, se refere a tarifas. 

As disp.osições sobre tarifas, quaesquer que sejam as al
·terações nellas introduzidas, e -constantes das leis citadas no 
mencionago n. I, prevalecem, salvo si são modificadas pela 
proposição que se vae votar. · 

Fóra disto todas ellas, como diz o texto expresso, são man-
tidas. . 

O· art. 5•, até no pensamento do projecto. só se refere ús 
isenções de direitos que forem concedidas .como medida de 
favor. · 
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Era o que Linha a dizer. 
Encerrada a discussi:Lo. 
São approvarlas as emendas ela Commissão e a elo ::ir.·. Gly

eerio. 
E' igualmente a proposição que vae :i Commissiio de Re

dacção. 
Vem a Mesa o é lida a seguinte 

DECLARAÇÃO 

Declaro que votei contra o additivo proposto pela Com
missão de Finanças ao Orçamento da lleceiLa, o relativo ú 
autorü:ae-üo delegada ao Executivo para augmentar e diminuir 
os. vencimentos elo .runcci-onalismo publico, embora a con'l'ian({a 
-que deposito no Chefe da Naoão. 

Sala das sessões, 27 dr dezembro de i912.- J?'ires Fer
reira. 

O Sr Pires Ferreira- Roqueiro urgencia para ser discutida 
e votada depois elo orçamento, que jú está determinado, a pro
posicüó que ti·aLa da amnistia dos implicados em revoltas no 
'l'erritorio do Acre e ·outras zonas da Republica. 

E' necessario correr do uma vez um véo sobre tudo isso 
para estabelecer a harmonin na família J:rrazileira, para que 
todos :nós possamos trabalhar. 

O Sr. Feliciano Penna- Sr. Presidente, mais importante 
do que o projecto que o honrado Senador deseja-que seja 
submettidu a discussão é •O orçamento do Intoriar, para -qual 
requeiro urgoncia. 

O Sr Presidente- AUenrjÜo. O Sr. Senador Pii:os l?erreira 
l'Cf]uerou urgencia para ser discutido o projecto que veiu da 
Cwmaea rios Dc1mtados, couceclendo amnistia aos rov.oluciona
l'ios rio Aero, sem pre.iuizo d-os orçamentos e das matorias 
qun nsl.fí.0 na c.lJ·dnm tio dia o que J.c•em m·geneia rJoncedi.cla pel0 
Sonad~ . 

Os senl!oros que approvam a u·rgoncia requerida queiram 
se rnanifcstar. ,(Pausa.) 

Foi approvada. 
O Sr~ -Senadór Feliciano. Penna requereu igualmente ur

gcncia pa1·a ser discutido immediatamcnte o or({amonto elo In
terior. 

Os senhores .que approvam esse il'eqÚerimento queiram se 
manifestar. (Pausa.) 

Foi approvaclo. · 

· O Sr. A. Azeredo (pelà ordem) -Sr. Presidente, desejava 
que V. Ex. oonsult.asso a Casa sobre si consente na dispensa 
da impressão da redacção final do areamento da l\Iarinha, afim 
de que possamo_s discutil-a e votai-a immediatamente. · 

,-_ 
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Esta redacção está sobre a mesa e depe·nde unicamente 
do voto do Senado. . 

p Sr. Presidente - O Sr. Senador ·A. .AZeredo requer ur
g-encm para, i~dep~ndente de impressão, ser discutida e vo
t~da a redaccao fmal do orçamento do iMinisterio da Ma
rmha. 

Os senhores que approvam este requerimento queiram 
se manifestar. (Pausa.) 

F'oi approvado. 

ORÇAMENTO DO INTERIOR PARA 1913 

2• discussão da proposição da Gamara dos Deputados nu
mero 233, de 1912, fixando a despeza do Minisetrio do ·]nte
rior, p~ra o exercício de 1913 . 

. O. Sr. Pires Ferreira- Attendo, Sr. Presidente, ao pedido 
de V. Ex.

1
. ·deixando à minha emenda para a terceira discussão, 

porque e la traduz economia e está de aecôrdo cóm :o Regi
mento. Desde, porém, que ·estou 'na tribuna, peço a V. Ex., 
que foi um dos ·que pelejaram no estrangeiro em prol da ban
deira nacional, que mande incluir na :ordem do dia dá sessão 
de :amanhã a proposição n. 37 4 A, quê trata das vi uvas dos 
velhos servidores da Pat'ria, qtie tambem 'pelejaram em ter
ritório estrangeiro, para que a nossa bandeira fosse sempre 
victor~osa e pudesse tremular em territorio brazileiro, co
brindo civis e militares, sem esta divergencia caprichosa que 
o ultimo pleito eleitoral veiu trazer, separando a Nação em 
civilistas e militaristas. . · . 
· . 'Aquelles que tiveram a infelicidade de lançar. aos ventos · 
esta plhrase que assuma a sua responsabilidade e não .queiram, 
0omo aCO'nlece nos ultimos dias desta sessão, ferir ó humilde 
representante do Piauby, que aqui, na defesa das classes ar
madas da rRepublica deante dos direitos garantidos por .lei vo
tada peio ·Congresso Nacional, merece, pela sua correcção, pela 
sua learctade com os governos civis, pelo . seu patriotismo nas 
occasiões de perigo, mais ·éarinho da parte dos legisladores, 
porque estes representam a Nação brazileira,. á qual pertencem 
o Exercito e a Marinha, que devem merecer igualmente ca
rinho e desvelo, pois são incontestavelmente o baluarte da 
defesa e il;lteresses da Nação. . . . 

Eu não seria capaz de cavar divergeilcia entre . civis e 
militares; cavam essa divergericia os que vão pará as P·o·rtas 
dos quai'teis seduzir oa militares para as revoluções; em .nome 
de princípios que não se justificam; el1 ainda não, felizmente, 
porém, fui levado a istd em 22 annos de Republica; Sigo a· 
orientação ditada pelo meu .patristismo, que se baseia na. mais 
sã disciplina, tendo tido por mestres Caxias, Osorio e outros 
vultos da historia da nossa Patria. 

Respondo assim ao honrado Seriã.dôr po,r ~: P(tulo, meu 
velho amigo. · · · · .. . ~ . 

,. 
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• Era mdlw1·, Sr. l'I·esideulo, disp.:msat• a nossa pr·osonea 
nas sessües o pedir· que votassemos por· te!egramma ou pelo 
telepllonc. 

HeUro-:me da tribuna. certo ele q1w o modo pe~r que se vão 
ilonduzindo os c·orpos !egislnti\'os da Hepublien nfío pode mo
recer a considüração publica. 

O Sr. Feliciano Perina- Sr·. .Presidente, pedi a palavrA 
apenas para àec:larar ao Senado que a Commissão de Finanças, 
que trabalhou hontem até 1 hora e meia da madrugada, não 
poude concluir o seu se·rvioo. J.)o1· isso, .com o intuito de aceH
Ierar o andamento desse projecto, pediu que elle entrasse 
agora em discussão, mas deliberando não apresentar emenda 
alguma na segunda discussão, reservando-se para apresentai-a 
na tercei'ra. · 

A Commissão, por meu intermeclio, pede aos Srs. Sena
dores que se abstenham de apresentat· emendas na segunda 

. discussão, podendo fazel-o na terceira. 

O Sr. Presidente- Os senhores que appro.vwm queil'am le-
vantar-se. · 

E' approvada a proposição. 

DECRETO N. 1.GH DE 1907 

3• discussão da proposicão da Gamara dos Deputados nu
mero 2'10, de 1'912, ·que revoga os arts. 3" e 4", paragrapll•os 
unico e 8", do decr~to n. i.GH, de 7 de ,janeiro de 1007. 

O Sr. Mendes de Almeida....,.... Sr . .Presidente, não tomarei 
tempo ao Senado, plois já são conhecidas todas as opiniões 
sobre este assumpto. 

Pedi a palavra simplesmente para apresentar uma emenda 
u esse monstruoso projecto. · 

;vem -ti. mesa, é lida, apoiada e posta em discussiío c<Jm 
a propo.oic-uo seguinte 

· Ao artigo uniBO: 
§ 1. • Ficam exceptuados, de accórdo com ··a Constituioão: 

1•. os estrangei110s residentes no paiz; 2", os casados com bra
zileiras; 3", os que· tiverem .filhos brazileiros; 4", os que ti

. verem propriedades i mm oveis ·no paiz. 
§ 2. • J)o decreto de expulsão haverá recurso suspensivo 

do habeas;.co?·pus. 
Sala das sessões, 27 de dezembr.o· de 1912. -F. lrfendes 

de Almeida. 
I 
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O Sr. Alfredo Ellis ( ') - Sr. l)·J'esidente, o nobr'e conde 
pelo Maranhão, digo, Senador pelo Maranhão, enviou á Mesa 
a seguinte emenda: 

<(.Ficam exceptuados, de accôrdo com a Constituição Fe-
deral: 

L" Os estrangeiros residentes no paiz; 
:l." Os casados com brazilciras; 
3." .Os que tiverem filhos brazileiros; 
1,," Os que tiverem propriedades e immoveis no paiz. 
Art. 2" do decreto de expulsão llave·r:í o recurso suspen

sivo do habeas-co1'JlU.S§. 
Sr. l)residente, venho me oppor á emenda do nobre Se

nador· fazendo algumas .considerações, embora saiba que es
tamos sob a pr·essão de tempo, razão por que serei breve. 

S'1•. h·esidente, o nobre conde pelo Maranhão ... 
O SR. PimSIDEN'rE- ::\.ttençwo ! Aqui não ·conhecemos o se

nhor Conde pelo Maranhão; aqui só h a o :senador ;J\I·endes de 
Almeida. 

O SR. MENDES DE AL.MEIDA- Unicamente. 
O SR. ALFREDO ELLIS - O nobre Senador pelo il\Iaranhão, 

vindo defender neste recinto a Constituição, parece querer de
monstrar qúe tem por ella mais amor do que eu, que fui seu 
si goatario. 

Sr. Presidnote, a questão resume-se !DO seguinte: 
•O obscuro e ll'ümilde orador está aqui procurando defen.:.: 

der um di'reito inllerente ú soberania da nação, ~í propria vida. 
da nação, il.c} passo que o nobre Senador defende prerogativas 
de malfeitores. . . · 

O SR. MENDES DE AL1\fEIDA -Não diga isto. 
O SR. ALFRJmo ELLIS - . . . porque .s. Ex. sabe que o pro-, 

,iecto visa exclusivamente expulsar aquelles estrangeiros que 
se tor.oarem nocivos ·á ·nossa sociedade c que, enxotados de 
outros paizes, encontram no nosso vasto campo para as suas 
macllinacões, para suas malversa~.ões. 

Eu sou daquelles, Sr. Presidente, que recebem de bracos 
abertos o bom colono, o. estrangeiro honesto ·que vem colla
borar comnosco; entendo, pové'm, que 10 paiz deve providenciar 
no sentido de evitar que aqui se,ia um receptaculo desses ele
mentos expurgados de todo o mundo, desses detritos dejectados 
no ·Brazil por toda parte do Jl1Undo. (Ap;oiado.) 

S. Ex. (com ironia1) vem defender a .Constituição da Repu
blica. 

O SR. MENDES DÊ ALMEIDA- Sómente. 
O SR. Ar,PREDO E.LLIS- Mas, pegunto, porventura a Consti

ticão da Suissa será menos liberal do que a nossa ? 

( •) Este discurso não foi revisto peJ.o orador. 
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ü SR. MENDES DE :Ar~MEIDA- Referi-me á brazileira. 
O SR. A:r"FREDo ELLrs- Pois bem; a Suissa, que •é paiz do 

liberalismo tradici{)nal, onde todos os emigrados politicas de 
todos os paizes se acolhem, wntém na sua Constituição o se
guinte· dispositivo, que é o art. 70: 

«A Confederação tem o direito de e::\.-pulsar do seu ter
ritorio os estrangeiros que comprometterem a segurança in-
terna e externa da Suissa. » . 

Sr. Presidente, além da Gonstitu:lção suissa, podemos en
contrar na Constituição americana, da qual copiámos os seus 
principaes dispositivos. Pois bem; a Constituição americana, 
como a nossa, ·niilo falia expressamente ·em expulsão de es
tra·ngeiros, porque, naturalmente esse direito soberano estava 
subentendido; nem podia deixar de estar, assim como para 
o individuo está o direito de conservação, seguindo instincto 
de defesa. 

A Constituição americana não falia em expulsão de es
trangeiros, mas os Estados Unidos expulsa;m os estrangeiros 
·que lhes são nociv.os. . . 

Encohtramos disposição identica na Constituição mexi
cana ... 

O SR. MENDES DE Ar~MEIDA- Ora! o Mexico não se traz 
como exemplo. 

o SR. Ar,FRE:DO ELT"IS- . . . sendo de notar que o artigo da 
Constituição mexicana foi votado sem uma s6 palavra de op-
posição. · · · 

.<\i Republica Argentina tem uma lei violentissima, da qual 
vou Jêr a penas o art. 4•: 

« O estrangeiro contra o qual se lla decretad.o a expulsão 
terá 3 dias para sallir do paiz, podendo o Poder Executiv-o, como 
medida ele se·gurança publica, ordenar sua cleten~.ão até o mo-
mento elo embarque.» . 

O direito de defeza decorre ela soberania da nação. 
(Apoiado.) 

0 SR. MENDES DE ALMEIDA- Por que não expulsar bra
:r.ileil'OS tambem? 

O SR. PIRES Fmlmun.A- Oxalá que .. se pudesse. 
'O .SR. ALFREDO Er.r.rs - O honrado Senado·r pelo Maranhão 

diz que a Constituição não permitte a expulsão de .estrangeiros; 
pois bem, eu tenho aqui opiniões de notaveis .iuristas,1 inclu

__ sive o Sr. conselheiro Laffayete. 
O Sr. João Barbalho, nos seus -commentarios á Consti-

tuição, pag. 300, diz: . · 
«A' garantia que a ·Constituição offerece, bem visto 

IS, corresponde no estrangeiro o dever de respeito á lei 
e ás au Loridacles elo paiz. O estrangeiro não habita por 
c:ireito propri o o paiz em que se hospeda, mas por con.., - ' 

'.·. 
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cessão, por interesse ou' por tolerancia deste. Si acaso 
se toma elemento perturbador da ordem e da estabi
lidade das instituições, dü·eito é, do Est~do - ao qual 
tão mal paga a hospitalidade, lançai-o fóra de suas .f.r·on
teiras. Não l1a fundamento para admitiir·-se que ·a nossa 
Consl-ituição para ser l'avoravel aos estrangeiros se tenha 
desarmado de um meio prompto e efl'icaz de desemba
raçar-se dos .que lhes são nocivos, direito de que fazem 
uso todos os governos -que não são idiotas.~ 

Creio que não é preciso dizer· mais, principalmente porque 
S. Ex. apresentou essa emenda, . mas não a fundamentou; 
quando quizer fazei-o, acceitarei a discussão. Não recuarei. 
T~ friso bem que S. Ex. se colloca assim pela defeza dos in
'ter·esses dos malfeitores e eu me colloco pela defeza dos in
teresses nacionaes. 

O Sr. Presidente- Devo declarar ao Senado .que, dada a 
escassez do tempo e accumulo de materias, convocarei sessão 
nocturna para hoje. 

O Sr. Mendes de Almeida- Sr. Presidente, duas palavras 
apenas, não •é. para discutir. Já hontem declarei que semelhante 
lei é uma violação flagrante da Constituição. V. Ex. -ouviu 
hontem minha declara~~ãci e as luminosas palavras do honrado 
Senador pelo Districto Federal. Entende-se, porém, que por 
salus tJopuli, ou pela defeza de interesses que desconheoo, 
deve-se viola:r a Constituição; fica porém. o meu protesto para 
que se não diga que não houve quem. defendesse as palavras 
elaras c positivas dn Constituição F!')deral. 

O Sr. Presidente- Suhmetti ti discussão a emenda, porque 
foi apresentada pelo Sr. Mendes de- Almeida, presidente da 
Commissão de Constituição e Diplomacia, a .quem cabia dizer 
Robre o assumpto. 

Si não ha mais quem queira usar da palavra vou declara-r 
encerrada a discussão. (Pausa.) 

Estú encerrada. 
Attenciio ! Vae se votar em primeiro Jogar a emenda apre-

sentada pelo Sr. Mendes de Almeida. - · . 
Foi ·reJeitada. 
Os -senhores que approvam o projecto assim emendado 

queiram se levantar. (Pausa.) 
Foi approvado e vae à Commissão de Redaccão. 

DECRETO N. f.673, DE 1894 

3• discussão da proposição- -da Gamara dos Deputados, 
n ;-- 190, de 1911; que manda continuar em seu inteiro e pleno 
vigor, como lei -da Republica, o decreto n. 1. 673, de -11 de 
fevereiro de :1.894. 

··•·. 

...... < 
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Vem ú Mesa, é lida, apoiada o posta em discussão com a 
proposição a ·seguinte 

EMENDA 

Artigo. Fica o Podct• Executivo autorizado a J'eintegrar 
o cidadão l\Ianocl .Sylvio Pereira Baptista no cargo que cxel'cia 
na época da sua demissão, sem comtudo,. lhe assistir direito a 
perceber os atrazados. 

Sala das Sessões, 27· de dezembro de 1.912.-Ji'. Gl·uce?··io. 
- OUvei'l'a Valladão. -Al{'l'edo Ell'is.- Alcindo Guanabm·a. 
- Ji'. Schmidt.- R·ibei1·o de Britto.- Gu:Wwrme Campos.-
.Wal{1•edo Leal.- José Mnrt'inho.- .1.lf etello.- P·ires Ji'e?·reira. 
-A. Indio do Bra::il . .._ IJerciUo Luz.- Tavares de L'yra. 

Approvada, vac ü Commissão de 'Redacção. 

O Sr. Braz Abrantes (JJela o1·dêm)'-Peço a Y. Ex., Sr. Pre
sidente, que consulte o Senado sobre si ·concede urgencia pa·ra 
que o projecto n. 314, possa ser incluído na ordem do dia da 
sessão seguinte, independente de parecer. · . 
I. ' 

O Sr. Presidente- O ·dese,i o de V. Ex. sorú. satisfeito op
portunamente. 

A:IIIN!STIA AOS IMPLICADOS NAS REVOLTAS DO ACRE 

2' discussão da proposição ·da Camara dos Deputados, 
n. 245, de 1912, ·que -concede amnistia a todos os civis ou 
mil i tares implicados nas· revoltas havidas nos departamentos 
do Territorio Federal do :Ac·re. . 

O Sr. Pires Ferreira- Sr. Presidente, ·pedi urgencia para 
a discussão do projecto .que concede amnistia aos revoltosos 
do Acre, a fil--o de boa f1é, sem o te·r lido, porque se .o tivesse 
lido, talv-ez não pedisse essa urgencia, visto como essa medida 
abrange os militares que nella tomaram parte. A este respeito 
tenho sido inexoravel e não concederei amnistia a militares., 
Voto Pelo projecto com esta decla·raçüo. { 

Approvada. · -

O Sr. Pires Ferreira-Estando sobre a Mesa. a redacção 
final da proposicão da Gamara que se refere ao -1" escriptu
rario Joaquim Freire, reçruei·ro urgencia para .que esta re
dacção se.ia discutida independente de impressão. 

~consultado,, o Senado concede a dispensa da impressão. 

O Sr. Raymundo de Miranda- Sr. Presidente, requeiro a 
V. Ex. que consulte ao .Senado se concede permissão para ·que 
entre na ordem do dia de amanhã as proposiçõe$ ns. 218 e ·255 
de 1912. 

,.... 
' .~ . .--........ - ... ·- ·-· ·- --. 

',·. 
''-• 
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Enl!·n em discussão unica a redacção final do projecto do 
Senado, n. ::lG, de i!H2, que manda revet·ter ao quadro dos 
1'uncciona!'ios de fazenda Joaquim Augusto Freire, ex-i• 
escriptuJ·ario da Alfandega do Rio de Janeiro. 

J~nüel'l'a:da. 
. . 

O Sr. Presidente- Não ha mais numero no recinto. Vou 
mandar procedei' ít chamada. 

P1·oecdendo-se ít chamada, verifica-se a ausencia dos Srs. 
UdJano Santos, Tava1·es de Lyra, Guilherme Campos, Bernat·
dino lllonteiro, Francisco Portella, Bueno ·de J.laiva, Bernardo 
Monteiro, Feliciano Penna, Alfredo Ellis, Francisco . G Jycel'io, 
A. Azor.edo, Generoso Marques,. Abdon Baptista e Vic:torino 
Monteiro (H) . 

. . . . O Sr. Presidente- Responderam ;i chamada apenas 27 
Srs. Senadores. 

Não ha. numero; fica adiada a votar,:.ão. 

Pl,NSÍ\0 DB liiON'J'EPIO E :MEIO SOLDO . . 
2• discussão da proposição .da Gamara dos Deputados, 

n .. 190, de 1912, que .concede a D. Virgínia Bello de Andrade, 
viuva elo cirurgião-dentista contractado capitão-tenente hono
l·ario Dr·. Francisco Bello de Andrade e seus filhos menores, 
a pensão de montepio e meio soldo da graduação de 1" tenente. 

Adiada a votação. 

J.ICENÇ,\ A ,'J'OSB Vml!U DE REZI,NDE 

3" discussão do proj.eclo, do Senado, n. 80, de 1912, :t:.Ilori
:t.ando o Presidente da Republica a conceder licenca por um 
anno, com ordenado,! pm·a tratamento de saucle, a José Vieira 
de H.ezende e Silva, :i" escriplurario do Tribunal de Contas. 

Adiada a vota~ão. 

LICENÇA AO Dn, G·ILVÃO BAPTIS'fA 

::• clíscussiio ela proposiçn .• ,. da Gamara elos Deputados, 
n. l!lG, ele '1912, concedendo um anno de licença, com ordenado, 
ao Dr. Bcnedicto Galvfto Pereira Baptista,, director da Esta
tística Commercial. 

.Adiada a votação. 

LJCgNçA .\ [)IOGJ;;Ngs GU!l\I.\R,\gs 

2" discussão da proposição da Gamara cloH Deputados, 
n. 1~1. de 1912, autorizando o PrcsWente da Republica a c,on
r:eder ao Sr. Diogenes Gonçalves Guim~rães •. auxiliar de e~crrpla 
da Estr·acla de Ferro Central do .Brozrl, scrs mozes de Jwcn<;a, 
com rJl'dcnado. e ew :prorogar;.ão, para tratamento de 5aude •. 

Adia'da a votação. 
-·~·-... -
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O Sr. Presidente- Nada mais havendo a tratar, vou le
vanLar a sessão. 

Designo par·a ordew do dia da seguinte: 
VoLa~~ão em çliscus~;io urtica da red:wr;ão final do fJI'O,iecLo 

do Senado, .n. 3G, de 1 !l J .2, mandando J•everLer ao quadro dos 
Junccionar·ios de l?azenda Joaquim Augusto Fr·eü·e ex-1" escM-
PLUf·ario da AIJ'andega do Rio de Janeiro. ' 

Votação em 2• discussão da proposição da Carnar·a dps 
Depu Lados, n. J DO, de 1012, que concede a D. Virgínia Bello de 
Andmde, v.iu va do cir·u r·gíão-dentisLa conLracLado capiião-te
uenl.e Jionomôo D1;. Jf·raucisco Bello de Andrade, e seus filhos 
mrmo1·es, a pensão de monLepio e meio soldo da graduação de 
1" LenenLe (com parecer [avomvel da Cornmissão de Finanças); 

Vol.açiio, fJm 3" disr.:ussão, do pro,iecLo do Senado, n. 80, 
de J !l"l .2, au lorixanclo o P !'esidenl.e da Republica a conceder li
con()a por· um mwo, com or.clenaclo, para LratarnenLó de saude, 
a .Tosti Vieira ele nezende e Silva, 3" escripl.urario do ':J:ribunal 
do Contas (o[[erecidO" pela Comm:/ssão de P1:nanr;as); 

Vol.al.)fio Olll t" discussão· da ·JH'oposiçfto ela Gamara dos 
Dnpu[.ados, 11. J!Jti, rle 1012, ·concedendo um anno de licenr;a, 
com ordenado, ao Dr·. 13enedieLo Gaivão Pereira BapLisLa, di
redor.· da J~sLaLisLica. Commc!'cial (com. pa.·rece1· {avoravel da 
Cvmm.issrio de Finanças); 

Volac.~iio em .:?" f/iseussão da proposiçi'i.o da Carnar·a dos 
Dc'pnlado~. 11. lt.·l, .d.~ J!112,: aulori:r.ando o Presiclnnle da lle
publ ic:a a coneuder ao Sr'. Diogenes Gonr;alvus. Gu irnaJ•ães, au
xiliar de t!Ser·ipla da J~stnüla ·de FurTo CenLr·ai du Br·azil, seis 
mezes do. l.icen(.'.a. com Ol'Cienado, cm prorogagão, pura l,r·ala
menlo de saude (com. pm·ecc1· {a.voravel da Cornm:i.ssão de F'i-
na.nças) . · 

:3" disr.:ussiio d:L proposic;ão da Camar·a dos DepuLados, 
n. 108, do J 9:12, fixando a despe7.a do Ministerio das ;Jtelacões 
Exteriores para exerci·cio de 1913 (com. emendas l(a Comm.issão 
d!e F'inanças a}JlJrovadas ;iá em 2" discussão); · 

:3" discussão da proposiçi'i.o da Gamara. dos Deputados, 
n. 21,5, .r]e I 012, anmisLiando- os civis e miliLares que se en
volveram nas revoltas do Aere (finclu.ir.la. cm. ordem. d.o dia em. 
vi1•tur.le de nrnencia) ; 

Discussão uniea da indicação do Senado, n. 5, de 1912, 
estabelecendo o processo para a discussão e votação do pro
,ieeLo do Codigo Comrnerc.ial Brazileiro (com. · par•ecer [av'o
ravel da Comrnissão de Polic-ia) ; 

2• .discussão da proposição da Caroara dÔs. Deputados, 
n. . , de ·i !H2. ·an Lori7.ando o Presidente da Republica ·a re
levar o thesourtiiro do papel-mocdn da Caixa de Amortização, 
Antonio Barbosa dos :santos, da responsabilidade e pagamento 
da -importancia total do desfalque. comroettido- em. i909 pslo 
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ex-l'iel Ar·naldo Vieü·a da Gamara (co·m pw·ecer (a·voravel da 
Curn·rnissão de P'inanças); · 

:!," dis~ussão· da p;roposl~,ião da Gamam dos Deputados, 
u. j :!,fi, ele 1!H~, ~otwoclewJo ao eug·eüeü·o Manuel l'ereLU da 
::ii I v a Gui nJar·ães, um a uno de lic.:enç;a c.:om OL'denado par·a tra
iuweuio ·de ~aude (com ·Parecer (avo1·avel da Cornrtdssão de 
P'inanr;a,s) ; · 

2" discussão .du pr·oposiç;ão .da Gamara dos Deputados, 
n. Ui-i,. de 1012, concedendo ao Dr·. Mano e! Uchôa :R.o
d!'igues, engenheiro Jisc:al das Obras do Porto de Mauáos, um 
anuo de lic:enç;a c:om or·denaclo, para t!'aiamento de saude (com 
tJlt1'CCe1' (avoravcl da Cornrn'issão de Finanças); 

2" discussão ua proposicão da Cama.ra ·dos Deputados, 
n. 151, de 1012, t:on~edendo licen()a por um anuo a Jos•é Goi
l.iuho de Lima e Moum, eom ordenado, para tratamento de 
saudo (com 1Jarece1· (a·voravel da Commissão de Finanças); 

2" discussão da proposil;ão da Gamara dos Deputados, 
n. 1 ü3, ele 19•12, abrindo ao 1\linisterio da Fa~enda o credito 
supp!ementa-r· de 23 :<200$ ú verba -Alfandegas- do exerci cio 
corrente, para pagamento de difl'eL'enca de .quotas aos empre
gados da Alfandega do Maranhão (eorn pw·ccer (avoravcl da 
Couwâssão de F·inanças); 

i" disc:ussiio do projecto do Senado, n. 80, de 1912, deter
minando que os ·cargos de directores do 1'1lesouro e procurador 
geral da Jlepublica serão providos eiJectivamente e os i'unc
ci.onarios .que os exorcer·em gosarão dos mesmos direitos e 
garanl.ias dos demais empregados do '.Ditesouro; 

2" discussão da p·roposicão da Gamara dos Deputados, 
11. !.l3G, de 1 !:!12, ·autorizando o -Governo a ·crea·r uma escola de 
aprendizes marinheil:os de i" gráo no rio Araguaya, Estado 
de Goyaz. 

Levan La-se a ~:;essão ús -'t hor·as. 

185" SESSÃO, J~M 27 DÉ. DEZEMBRO DE 1912 
(Noct:urna) 

PJWSIDJ>CJA DO Sll. PINHEIRO MACHADO, VlCE-PREl':'IDEN'l'l'l 

A' 1 hora da tardo,1 presente numero legal,· abre-se a 
sessão, a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Ferreira 
Chaves, Gandido de Abreu Gabriel Salgado, Arthur Lemos, Indio 
do Brazil, Urbano Santos, Mendes de Almeida, Tavares de Lyra, 
Walfredo Leal, Ribeiro de Brito, Raymundo de Miranda, Oli
veira Valladão, Lui~ Yianna, Bernardino Monteiro, Nilo Pe
çan!Ja, Sá Freire, Alcindo Guanabara, Francisco Glycerio, Braz 
Abrantes,. A. Azerodo, José Mur~inho, Generoso Marques, Fe
lipP.e Schmidt. e Abdon Bap_tista (25). 

.•. ,• ." .•" 
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Deixam do cOJIJJJUI'ecer com causa .iusLil'icada os Srs. A1·uu jo 
Oúes, J'cdl'O J~orges, SiJvoi'io Nol'y, Jonathas Pcdr·osa, Luu·i·o 
Sodi'rí, JosG Euwbio, lliboiro Gonçalves, Ger·vasio Passos, J>ii·es 
.For·r·cir·a, Fr·ancisco Sít, Thomaz Accioly, Antonio do Soww, 
Cunha Pedrosa,. Sigismundo Gonr;alvcs, Gonoalvcs J!'or·r·ei I' a, 
Gomos H.ibeiro, Guilherme Campos, Coelho e Campos, José 
1\larccllin'ó, Ruy Bar·bosa, Moniz F1·eir·e, João Luiz Alves, Lou
renr;o Baptista, Francisco .Portella, Augusto de Vasconcellos, 
Buono rle Paiva, Bemardo 1\lontoil'o, Feliciano .Penna, All'l.'edo 
BJJis, Campos Sallcs, Leopoldo ele Bulhües, Cionzaga Jayrne, Me
te!Jo, A!lmcar Guimarães, Hereilió Luz c Victorino .Mouteiro 
(:J7). 

Erí ilda, posta em discussão c sem dulmtc app!'O\'Udu u ui.:Lu 
da sessão anterior. 

O 1" Secretario tleelai.·u CJLW não lia expediente. 

O Sr. 4" Secretario (se1·vindo de 2") pr·occde ú lcitum dos 
seguintes 

PARECERES 
N. 5{i8-:1!Jl2 

A proposi~\ãO da Camara. dos Deputados, n. 200, do ca
dente anno, autoriza o Presidente da. Republica. a mandar contal' 
a antiguidade, desde 28 de ,junho de 'l8!J7, por· actos de bravura, 
ao 2~ tenente 1\Inrcos Evangelista. da. Costa, não percebendo ven
cimento algum. 

Da exposição feita. pelo 2" tenente Marcos Evangelista ela 
Costa na petição que acompanha a referida proposição, vcr·í
fica-sc esl.a.r ellc eonvencido de haver sido vicLíma de uma 
in,iustiça. ou, melhor, da lesão de um direito. Esse direito r} 
o crue lhe assegura a lei vigente de pr.·omoçiio, pot• não ter sido 
promovido por.· actos dll hravm·a. .quo diz . ter.· pra l.icado r1os 
sertões ·da Bahia. na luta ahi t.mvada conL!·n. os fn.nal.icos du 
Antonio Conselheiro. E porque essa se,ia a sua convic(;iio, pede 
ao Congresso Nacional que lhe mande conta1· a. autiguidade do 
seu posto da. data acima. mencionada. 

Ora, a lei de promoções, no seu art. 13 diz que «os actos 
de bravura assim considerados pelo commando em chefe do 
J!:xercito em ·operações activas dão dit'eito :í. promoção, que 
ser·ti feita. pelo mesmo commando em ciJ.Cfe, independentemente 
dos princípios estabelecidos na. mesma. lei.» · · 

Si o peticionario deixou de ser contemplado nas promoções 
realizadas naquelle anno, após a ter;mina.cão da luta. de Ca
nudos, foi sem duvida. nenhuma porque o poder ·competente e 
unico no caso, o Pre:lideutc dn Republica, não o considerou, 
como a tantos outros que figuram na relação apresentada nelo 
finado general Arthur.· OscaJ•, como merecedor· da. promoção a 
aue affirma ter' direito, oecupando, aliás, uiJ.1 dos ultimos lo.,. 
gares da dita· ;relação, que s~ estende por seis paginas e meia· 
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da m·dtotll do dia du Exen:ilo u. UOü, ainda dt! 18!17. Dos que 
rwssa rel:.u;iio f'igul'Um sríüwrttt: cruat·t"O l'ol'Um JH'omovido.~ por 
]Jt·uvur·a. Si ao ol'J'icial ern questão 1'os.~e conferida a antigui
dadn qwJ J.'NfLJer' c a sua p1·orno~:ilo, Que obteve ern Hi de no
vemlno de 1!JH, depois de lHtvm· Lil'ado o ~:ucso ele infantaria e 
r::.wullar·ia f)fll :l DOO, l'ossn considerada por nquelle moLivo, isto 
r\ [IOJ.' l:J.ravurn, 1:om mais :fortes e mais abundantes razões se 
deveriam toL·nu1· extensivas essas mNHdaR a todos que,. j:.í. pro
Jrroviclos, tiveram nu meneionacla relnr;.fio collocução superior :.í 
de! lu u pt·omovur: nquellr:s que o ni1o l'nram na ~~poca; e cu,ios 
rrorTws nlli Hguram. A 11r·omoção. poi' br·avür·a em todos os 
t.umpos e logarr~s. incJ.epenclcu, como indepcnde de solicitações: 
tí acto. exponl.aneo, clctel'minaclo pelá .eonducta do officiul ou 
pmr;u disLi.nguindo-se em eom!Jatc por essa manis!'estação ela 
eoragem, mornentanea. }mpeiuosa, elo ~,;'lwr·L·eir.·o, que impel!e o 
Jnilil.ar.· em .accão par'à a rr.·ente inespe['adamente, sem se in
quir:Lat· com os olistaeulo~. os pcr.·iO'OS, com apropria mot>te que 
JH.'ide encontrar. Das manil'csLucões ela coragem milHar.·, a bra
vura é aquella que a ·legisla~~ão de Lodos os povos manda pl'c
miar .com a pr·omoção· irnmcdiata feita ·.no pmprio campo de 
lmtallra. Dir·-se-ha .que o .Pr·osidr!nLe ela Ilcpublica, que foi 
CJU!!JJI Juz as Pt'OlUOrJõr:s alluelidas, longe do Llrcatro ele opera
r:üos, isLo t3, cln Canudos não estava em condições de aprecim: 
e .iulgar dos netos ele bravura ou não alli praticados. Esse 
·a1·gumenLo Jlão tem valor· porque, .como nos casos anteriores, 
:í.s suas mãos foram parar· os relatol'ios ou partes dos com
bates travados, conforme se ve da collecção· ele ordens elo· dia 
elo Exercito dll ·1807, c segura:mente do exame dessas peças, 
elas referencias nellas feil.as pelo commandante ela expedição 
tirou o Presidente da Republica dados seguros em que se baseou 
para reaLizar as promor:ões de 15 e iS de novembr·o claqmdle 
ar·mo, no~ t·igo.rosos limitejs de suas attL·ibuiçties, exr:luinclo elas 
r.rwsmas promor,;ões não sr:.. o peLicionario. eomo dezenas dos 
fJUC com cllc :l'igumrn na al!udida relação, e não só elles como 
Lambem muitos officincs. 

· Demais, contar a anLie;nidade do 2" tcrwnte Marcos :E:vun
;;-clista da Costa eorno cllc a requer· sel'ia Ural-o ·do 11. 1,84 elo 
rr~spectivo quad'l'o da nr.·mn do infantaria par:n e01Jocal-o enLr·e 
os de ns. 1:~·:, a J05, o que impor·tal'ia em preter·irJãO dos cli'reitoH, 
como se ve, do não pequeno numer·o de seus collegas de posto, 
dentre os quaes 28t, or·a t.cndo, como elle, o curso de sua arma, 
desde ha alguns annos já, outros tendo sido promovidos a al
J'eres-alumnos cm HJO 1:, dentre os quaes alguns são j:.í 1•• te
nentes c tambem teriam seus direitos lesados, tudo isso con
J'ormc se póde apreciai' do Alrnanack da Gu.erra deste anno 

A vista do exposto, pensa a Commissão de Marinha e 
Guerra que nrJniJUm motivo. Lem pal'a divel'gif' do,; seus pare
ceres anteriores, deste anno, sobre pr:eLenr;iio idenLica ~1. ·de que 
se trata, notadamente' n de n. H7, que se segue; opina, por-
tanto, pela re.ieicão da proposiç.ão: 

«A Commissão 'B de parecer que 
ser approvnda; porque o ~eu obJecto 

Vol. IX 

est'a" proposição não deve 
entá perfeitamente regu-

31 
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lado .pelo w·J .. J ::l do decreto n. L 351, de 'i de l'evcrciro de 
1.8!H, que diSJ'lll[) SO!Jl'll Jli'OillO(!ÜCS JIOI' IJJ'a\'Ul'tl, O subsidial'ia
HWIILC pelos deerlll.os legislaLiYos n. !181, elo 7 do janeiro de 
Hl03; n, J .R:3li, de :30 dr! dewmiH'O ele :l.!lO'i; 11. ::l.35li, do li do 
:ianeil'o dt• J HHH; J'eso!ur;ücs de ~8 ele sntombt·o lln J SSU, de 12 
(Jc Junho de H!!J.I, arL. ~" do deeretil 11. !tO~, de .:,7 de .ianeiJ:o do 
1891, e, J'inalmeitte, pelo a!'L. 17, al'inca i" do rcg·ulamento pa1·a 
execu~'ão da lei 11. 58li, de G de setembro do 1850, approvado pelo 
decreto n. 772, de 31 do março de 1851, c n'L't. 8" da lei n. G:l5, 
de 27 de agosto, ainda de :l851. · . 

Portanto, ao Poder Executivo c não ao Congresso Nadonal 
devem os. ofl'iciaes acima mencionados reeori·cr·; c quando esse 
poder lhes negue a pt·omoção a que se julgam com direito, 
cabc-J1JCs ainda. appcllar para o Poder Judiciado, no <Jtut! 
compeLe dit·irniJ' as questües que implicam lesão ele clit·oito, 
someclhantes úquollas que os mesmos ol'ficiacs imag·inam. tel' 
soHl'ido ». 

Sala 
Fc1·reira, 
Schnâdt. 

das Commissües. 27 de r.le:r.cmbl'o de J!H2.- !''ires 
Prc~identc.- Gabriel Salyallo, Relator.- Pclippc 

PfiOPOSIC:.:\0 JM CAl\L\HA nos D'"PU'l';\UOS, N. 200, DE 1!112, A 'QlJB gg 
REFBI\E O PARECEtB. SUPHA 

O Congresso Nacional resolve: 
Fica o Governo autorizado a mandar contar a antiguidade 

desde 28 de ,junho de 1897. por actos do bravura,, ao 2" tenente 
Marcos E.vangelista da Costa, não percebendo vencimento 
algum; revogadas as disposições em conl:rario. 

Cainara dos Deputados, 1G ·de dezembro de 1912.-Sa
bino Barroso Ju.n'ior. PJ•csiclente. -.Anton·io S·imer1o dos Santos 
Leal,· :L" Secretàrio. -·-Raul de Moraes Ve'irta., 2" Secretario.
~1\. imprimir. 

N. 55\l- ·1!H2 

A Commissão de· l\:la:l'inha e Guerm, estudando o~ clo
eumentos .que n~.:ompanhan1 a proposição u. :W3, ela Gamara do::: 
Deputados, do corrente anuo, que manda ~.:onsiderar ~.:orno .re
formado no post0 de 2" tenente, ·com o soldo por inteiro da 
tabella A, rla lei n. 2.i:?90, de ·J3 de dezembro de '1910, o· sargento 
a.iudante refo1·.mado elo E~e.rcito Alfredo Canclido Moreil'a, é 
de pare~.:er que a mesma proposição póde ser approvada c"om a 
emenda ,que ot'fcrece. Trala-sc do um invaJi.clo da Patl'ia que 
perdeu a J)CJJ"na eSCJI,JCl'da na dcfeza da ordem Jcg.al c cu,ia ·con
ducta nos diversos combaLes cm que tomou. parte, c1l1 duas 
expedições, nos sertões cln:.,Bãhia, em 1897, êonsLa cla:.,Qrdem r.lo 
dia do Exercito n. 89,2, elo mesmo anuo, onde se encontra ·o se
guinte trecho: ·· 

«O sargenlo-a,iudantc Alfredo Candiclo Moreira, como no 
assalto de Canudos pr·occdido pelo coronel Moreira ·Ccsar, em 5 

.- .. -. 
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do ma1·no elo cor·rmlLo anno, distinguiu-se tanto pela sua acti
vidade "e pouco cornmum bravm·a, que grave injustiça seria 
deixar de pedir a vossa ·preciosa aLtencão para o caso, sendo 
cer•to que o valioso concur·so do destemido sargento-ajudante 
custou-lhe a perna esquerda.) 

Além desta referencia na citada or·dom do dia, veril'ica-se, 
-pela de n. !JOG, ainda do citado anno, que o sou nome ligum 
entre os das prat\as que mais se distinguiram naquelles ser·tões, 
sob o ~.:omrnundo do l'inado general Artuhur Oscar; figura na 

· rclar;ão ulli inscrLa, ·enviada ao Governo de ent.ün, que se li
mitou a reformai-o no posto de .sargento ajudante, que era, 
quando poderia Lel-o promovido e em seguida reformado, no 
posto ·de 2" tenente, tanto mais quanto esse inferior· possuiu 
as habilitacões praticas exigidas pela lei de promoções para 
.a accesso ao 1" posto de official, conforme se v~ da ordem do . 
dia do Exercito n. 755, de 1806. Taes são os motivos que levam 
a Oommissão a opinar do modo que o faz acima, embora, em 
these, seja contraria ás melhorias de reforma, Mas, no caso, 
trata-se, de uma praça de pret. A Gommissão deixa de pr,opõr 
.a soldo da tabeiia actual, porque os 2"" tenente:; ·reformados 
naquella época percebem todos pela tabella de :l894. 

Emenda: 
•Ao em vez de- Tabella A da lei n. 2. 290, de 13 de de

zembro de 1910, diga-se: Tabella n. 1, ànnexa á lei n. 247; 
de 15 de de~embro ele :l894, percebendo o soldo deste posto desde 
a data de sua reforma, deseontado do que recebeu ·como sar
gento-ajudante reformado. 

Sala das Gommissões, .27 ·de dezembro de 1912. -Pb·es 
Fm·1·eira, Ilr·esidente. -Gabriel Sal(} ado, Relator. - .4.. ImUo 
do B1•azil. -Fel1:ppe Schimdt . 

. 
PROPOSIÇÃO DA GAMARA DOS DEPU'I'~\DOS, N. 203, DE ·1fH2, A QUE 

SE REFEIU> O PAIUWlm SUPRA 

O Congresso Naciona.I resolve: 
Art. 1. • Se.rii considemdo corno reformado da data da pt·e

sente resolução legislativa, no pos~o de .2" tenente, com o soldo 
por inteir·o da tabel·la A, annexa ti lei n. 2. 290, de 13 de de
zembro de 1910, o sargento-ajudante, reformado do Exercito 
Alfrgdo Gandido l\loreira. . ' 

Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario. 
Gamara dos Deputados, 16 de de~embro de 1012. -Sabiuo 

Ba1•ro.~o .~u.nio!', Presidente. -Raul de Moraes Veiua. 1" Se
cretariO mtermo. -luvenal Lam.w·tine de Faria 2• Secre-
tario interino. -A imprimir. ' 

N. 560-1012 

. · _ A: Gommissão ele Marinha ·e Guerra pensa que a propo
sicao da Gamara dos Deputados, n. 102, de 1910, provicknciand(l 

:, . 

·', 



48.j, ~NNAI!H UU HI!NAUU 

.~o ln· c u L i I ixtq;.fio. e H 1 o]Ji!iztwfio da G uurda Nacional, está nos 
(•.asos dp. sel' appt·ovada pelo Seuat.lo, eom as modificações que 
apl'C'Beula, coH::.ullando o.pensamenlo do finado Senador :A:lvaro 
1\Iadtado, a cu.io parecer, CJLW abaixo transcreve, se reporta, 
Jll'f;!Stando sua justa lwmcnagom a esse distirwto quão illus
trado e.x-Senaclol' pelo Estudo ela Parahyba. 

Sala das Gommissües, 2G ele dezembro do 1.912. -Pi1·es 
l,<'cn·ch·a; PI·esl.doutci. - Gab1·icl Salaculo, llclatOl'. -11. Ind-io 
do JJra~'il. - Pcl'ip1Jc Schhnült. 

Docwncntq a que se 1:e(c1'C o 11urecc1' s·u.pr·a · 

A ConstiLui1;ão rJ.a Republica. em seu art. 34 deuo111iuou 
ele r1~Uü:ia C'ivicu a Guarda Naciom~l. homologando assim a 
traclicão d.e ser essa :força um recurso crue a ordem civil deve 
Pl'C.Slar ú militar •. em casos extram clii:J;arios, na defcsn, ela patl'ia. 

Es::.c. foi o. pcn.sameuto da lei n. 602, de 19 de setembro 
(!(I :l$5.0, dispondo que a Guard.a Nacio1,1al ora para auxiliar o 
ExePr.ito na. cl,eJosa das. prn.ca.s, :fronteiras e costas .. 

O clecrelo n: 1.16, ele 1 S de abril de 189'1, que tornou ex
fensiva aos Esl.aclos a organização dessa milícia na Capital 
.Fccler::;tl, co;n$lan.te do decreto. n. 1.121, de 5 d.e março de 1.890, 
foi prececliclo de considerandos, entre estes o segundo, onde 
:;e clix CJ;UC o. :Um çh~ G1,1arcla Nacional, como :Coroa da União, é 
:.ntxilia,r .. como, reserva que é,. o Exercito de linha na defesa dil 
Pah•ia, etc. 

A vigente lei n. :L. 860, de -:l. ele Janeiro ele 1908, que reor
:;a.ni:wu o Exercito c regulou o alistl:lmcnto e sorteio militar; 
Pm seu art. 7" considera a Guarda Naci011al e sua T·cserva força 
cln 3" linha, onde servirão, até os lc4 annos ele idade, os cidadãos 
nur j;í houverem prestado o seu serviço no Exercito activo 
ri a sua ·l" e· 2·" linhas . 

·Esl!'eitando assioJ a sua ligacão ao Exercito, não lhe tira 
rni.J·etanl.o a feição ele foroa auxiliar elo mesmo Exerci.to, im
prirnindo-l!Je a mesma orientação technica. 

Dahi. a. necessiclad.e. de ser o .. seu oommanclo geral con:fiaclo 
a u.m general elo. Exercito, nacional, que sertí o élo forte e con
\'e~liC'nte re.:;.ular· da ucr;.ão con,iuncta desses. elementos com que 
cl,overú. contar a N ar;.iio em casos cl e necessidade. 

O projecto ela Gamara, n. 102, de :19'10, que reorganiza a 
Guarda Naci,onal, ora suJeito. ao e::.tuclo da Gommissão de 1\fu
l'inlla e Guerra do Senado, obedece ao pensamento do legis
lador consLituinte, crue cognominou de m.il?:âa ciV?:ca. a Guarda 
Nar:ionnl, mas, cm seus detalhes, rocl.n.ma modificações que, no 
entender ela Com missão, elevem ser adoptadas. , ~: .: 

' ~ :.i: •.:, L 

Pelo pro,ieelo consta a organi7.nçiio clã Guarda Nacional: 
a) dos corpos espociaes; -assim ch·amados o estado-maior 

g:cner,al., o eoL·po de saude, o quadro extraordtnario do serviço 
o,çtivo e o. quadro extra.ordina.rio ela reserva; 

,. 
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p) dos corpos de tropas das respectivas armas: regimentos 
de inl'antaria, Jmtalhfio de artilharia ele posição, esquadrões de 
eavallaria e companhias ele transporte; 

c) elo pessoal elos estados maiores e menores e secretarias; 
dj dos serviços cspcçiaes: estado-maior, auditoria, inten

clencia, promoção, instrucção, qualii'icação, etc. 
Como preambulo · cs tabelece o projecto estas disposições, 

que definem o objectivo ela instiLuição e como deve clla abranger 
os Estados. Esse preambulo tem no pro.i ecto a denomina{,i'io 

. ele: -«Disposições preliminares :o>. 

Comecemos por esta parte elo projecto a offerecer á consi
der::u;ão do Senado as modificaç;ücs. de que fall(tmos. - Al·JJm•o · 
Machado, Relator. 

Ao art. 

Emendas 1n·opostas }lela Commissão 

•:;ln • 
~ . 

Onde se lê: «milícia cidadã)), dig·a-sc: «milícia civimu. 
Onde se diz: « § 7" )), diga-se: « §§ r;o c so ela Constituição)). 

Ao a.rt . .i0
: 

Onde se di r.: «tantos», diga-se: « 22)). 
Supprimam-se as palavras: «quantos» ... até« nacionacs ». 

·Ao art. 5°: 
' 

Em vez da palavra: «passará», diga-se: DisLricto Federal 
e « ':J:err·it.orio do Acre passarão». 

Os arts. 1 O, 11 e .:1.2 recli.i am-se assim : 
«O com mando da Guarda Nacional comprchencle: · 
General ef.fectivo ou reformado commanclante da Guarda 

Nacional da União; 
Generaes de brigada reformados do Exercito ou coroncis 

da Guarda Nacional commanclantcs de região ». 

u\.o art. 14: 
Onde se :diz: « 2:1. )), diga-se: « 22 »; 
Na 5" alínea, onde se di r.: e « :1."' e 2"' tenentes medicas», 

supprimam-so as palavras: «c 2°' », e accresccntc-se: « zo• te
nentes», anLC's 'da palavra: «·pharmaccuticos ». 
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Ao art. 17, lcttm a: 
Onde se diz: «gemes», wl::ín-sc: «geral»; 

Lcltra ~l: 
Bntr·e as duas ui Limas palavms, accresccnte-se: «e»,· 

• 0:; at·Ls. :W c 27 redijam-se assim: 
«O rcgimculo c o osquadt·ão de cavallaria e as companhias 

de L/'Unsportc Lerão orgalliza~~ücs idcnticas ús 'do Exercito. 
Par·agruph o uri ieo. Nos Estados do l>aranú, Santa Catha-. 

rina e Itio Gr:andc elo Sul poeler[l haver um ou mais regimentos 
de cavallaria ». 

Ao rirt. 2fl: 

Em vez de: «sub-chefe», diga-se: «coronel da Guarda 
Nacional, com honras de genm·al de bl'igaela (quando tiver ser
viços dr:~ gucna, interna ou externa) chefe ele Estado-Mai-or»; 

No estarlo-maior do Commanelo Regional, supprimam-se :· 
' «um general de brigada, um capitão-secretario e um 2" te-

nente a.iudantc .de pessoa»; 
No cstaelo-menot· elo regimento, diga-se: «'1"" sargentos»; 
Na 2" alínea, diga-se: «2"" sargentos»; 
Na 3" alínea, diga-se: « 2"" sargentos»; 
No estado-menor .do batalhão de artilharia, onde se diz:: 

« 2 . ama nu enscs », accrescente-sc « 2"" sargentos », e faoa-so o 
mesmo na !t' e 5" alitrcas; 

No cstado-menot· elos esquadrões de cavallaria c da com
JlUllhia de Lmnsporte: na :3" alinea accr·cscentc-sc: « 2° sar
gento ». 

-
Ao art. 30: 
Onde se diz: «Sub-chefe», diga-se: «·Chefe do Estado_. 

i\laioL' ». 

Ao art. 3G, diga-se: « 36 » e accrescente-sc, ao primeiro 
período: «observando-se em sou commando a hicrarchia dos 
postos ». ··, 

O art. « 36 » passa a « 35 » e accrosccnto-sc, depois da pa-· 
lavra «nacional» as palavras: «da União»; 
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Onde se lô: ela « milicia cidadã~. diga-se: «dessa mi
lícia~. 

Ao art. 43: 
Onde se diz: « Quatro i •• sargentos~. diga-se: <.:quatro 

sargentos ~; 
Onde se diz: « Quatro amanuenses :t>, diga-se: « quatro 

1 "" sargentos. arríanuenses ~. 

-
Ao art .. iQ: 

Onde se diz: «um i • sargento amanucnse :~>, diga-se: «um 
sargento~. · 

Ao art. 45: accre8cente-se, no :fim: « f!a f6rma das dispo
sições desta leh. 

Ao art. 48: 
Em vez de : « qualquer ~. diga-se: « um ~; 
Supprimam-se as palavras posteriores a «Exercito». 

·' 

Ao art. M), ·paragrapho unico: 
Onde se diz: «Sub-chefe:~>, diga-se-: «Chefe elo "Estarlo

Maior do Com mando Grral, na fórma do a1·t. 30 :~>. 

Ao ar L. ·50: 

Onde se diz: «Sub-chefe:~>, diga-se: «Chefe do Estar.lo-
1\Iaior do Commanclo Geral; Chefes elo Estaclo-1\'laior elos Com
mandos rlas Regiões:~>. 

Ao art. 51:· 

Onde se diz: «Sub-chefe:~>, diga-se: «"Chefe do Estado
Maior :t>; e onde se diz: «elos eommandantcs :~>, diga-se: «dos 

·com mandos:~>: r i'lnde se diz: « 3 :~>, diga-se « 1 O:~>. 

-
.· 
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'Onde se diz: «geral elo commando ~. diga-se «do Com
mando Geral ». 

Ao' arL G6: 

Buppi·ima-se «General de Brigada». 

'.A'o al'L GO: dr"pois das palavras: «por decreto», diga-se, 
cm suhsLiLuir.;fio, ao l'esLante: «dentro de no dias para preen
chimento das vagas fJUC ocr-orrcrem ». 

Ao art. 61: 

Em .Vfl7. de: «c rclll(;fio do scrvir;.o oJJCdeecrfio », rl_ign-sc: 
<: r•m l'L'la!:fió no Sfli'Vi(!o ohcdcccril ». 

·Ao art.. G2: 

Subsl.iLuam-sc as palavras dcpo.is do Lermo« coneiso », por: 
« SCI'Vinclo de modelo as instJ·ueçfH•S do Excreito ». 

Ao art. (l-1.: 

Onde se di?.: «Os mesmos uni:formes, os quaes serão apenas 
diffcrcnçados pelos»,- dign,..sc: « uni formes da mesma côr, aos 
quacs se adaptarão». 

Ao art. 70: Supprimam-se as palavras seguintes a « cffc- · 
cLivas», subslil.uinrJo-.as pelas palavras: «do Exercito» . 

• ·\o, art. 7J: Em ve~: de ~.2" linha», diga-se: « 11• linha c 
sua r·csnrvn ». 

Ao art. 77: · '. 

Onde se di?.: «na citada. lei n. 602 »: 'diga-se: «na lei 
n. 602:.. 

-



Ao art. 81: 
Ondo se diz: « Commanclante geral :r>, dig'l-se: « Co:nman ... 

danl.e do rogiiío ». 

-
·Ao art.. 82: Supprimam-se as ,palavras: «geral ou», da 

primeira phrnso e depois da palavra «coronel» supprimam-sll 
as palavr·as: «do Districto Jrecleral, ou». · 

Ao art. SIJ: Em vez do « 2' linhru diga-se « 1' linha c 
. sua reserva» . 

Ao art. SG, lettra a, onde se diz: « physica ou mental~. 
diga-se:. « physica ou . moral»; 

Na lettra b, depois ela palavra «armada», accrescente-se: · 
«alistados, sorteados que estiverem fazendo parte do mesmo 
Exercito na sua 1 • linha e respectiva reserva». 

Ao art. 89: Supprima-se a palavra « parochos », come
çando o artigo com a palavra «as»; accrescente-se a palavra 
« os» entre « policiaes e empregados». 

Ao art. 01 : Supprimam-se as palavras: «geral ou», ·de
pois da palavra «com mandante». 

Ao art. !12 :· Supprimam-sc as palavras «geral c», depois· 
cl?- p_alavra «com mandantes»; e onde se diz: « arts. 06 e 97 », 
rllga-se: « 90 e 91 ». 

-
'Ao art. 93: Substitua-se: «o commandantc geral c ... », 

pela palavra «os».· 

Ao art. 94: 
Onde se diz: «penas que este,jam », diga-se: «penas quo 

não estejam». 

-

' ... ó~ 

• 
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IAo art •. 96: 
Onde se çllz: «baixa do posto~. r.lrga-se «perda elo posto~; 
LeLLt·a b: supprimam-se as palavras: «com resistencia 

illegal ~: . 

Ao art. 07: Substituam-se as palavrns: «em chefe~. por 
«geral~. · 

·Ao art. 105: a :t• parte será componente elo art. :l0-1.; a 
2• parLe sertí. então o art. 105. 

Ao art. 108: 
Onde se diz: «indicados~. diga-se: «indiciados~ .. 

Ao art. 100: 
iOncle se diz: «corpo do regimento~. diga-se;. «corpo, do 

regimento~. 

Ao art. 111: 
Onde se diz: « acrui », diga-se: «nesta lei». 

:Ao art. 114: 
Onde se diz: «baixa», diga..,;;n: «Perda~; onde se diz:: 

« n. :l 02 ~. diga-se : « art. 96 ~. 

-
Ao art. 115, § 1 • :· 
Onde se diz: « a sua vez~. di.r;a-se: «por sua vez~., 

Ao art. :119: 
.Depois das palavras-« Commanclante Geral~. substituam-se 

as restantes pelas seguintes: «Os commandantes regionaes, os 
commandantes elos regimentos e os das fracções em cada arma~.: 

-
I 
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Ao art. 25: 
Onde se d ir. : « duas terças partes das », diga-se: « as»; 

onde se di"-: « em lo da a União », diga-se: « cm cada Região».: 

Ao art. 128 : 
SubstiLua-sc pelo seguinte: «As gratificações que devem 

percebe1· o Commandante e o Chefe do Estado-Maior do Com
mando Geral, os eommandantes de região, os secretarios e outros 
i'unc~ionm·ios dos respectivos Commandos, serão designados em 
lei orçamentaria». . 

Ao ar L. 130 : 
Onde se diz: « ofi'iciacs inferiores», diga-se: « ofiiciaes, 

inferi ores » . 

Ao art. 132: 
Depois ela palavra « inferiores», diga-se: «praças a quaes..; 

quer outras pessoas». 

~\.o art. 1·-11.: 
Onde se diz: « immcdiatamente », diga-se: «em seguida ».1 

Ao art. 1M: 
Depois da palavra «expediente», até a palavra «com

mandos », suhst.ituam-se pelas seguintes: «Do Commando Geral 
c· dos»; supprimam-se as pàlavras: « n. 602, de 1850 »; em 
vez de «instituições», diga-se: « substituioões ». · 

!Ao art. 147: 
Substituam-se as palavras depois da palavra «perceberão», 

por estas: «apenas os vencimentos que üra toem como refor,.. 
mudos». 

Ao art. 148: 
Depois da palavra « cargos»; diga-se: «já fixados em lei, 

·ou que forem de então. em dcante » . 

. -. 
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Ao arL. 1-10: 
.Ol!do se diz: «magistrados'>, diga-se: « mngistcrio '>. 

Ao nrt. 151: 
Onrlc se rliz: «:1.0:~>, rli;;n-so: «1'7'>. 

i\ o ar L HiiJ: 

l~rn V<1Z rln: «·,\i·,~ eri"I'JH1S», rli;;a-se: «·A's ;;I·an!les uni
dades'>. 

Ao al'l.. Hí'7: 
OndrJ sn rliz: «gemes», rliga-sc: «gorai"· 

lledijam-sc assim os al'l.s. lt", ·5· c o•: 
« Art.. ·1." O tcrril.orio da llopuhlica ser:'L tlividiclo cm 22 

reg-Wcs da Gm~t·da Nacional sr\ndo ·cada ro;;ifío subdividida em 
ci,;eumse:.·iprJi"ies, de aeerirdo rlom o J'csull.aiio das rjualific:wüos 
rcspceLivas.» 

«Ar L. 5." Pa1.':t o f'.ffciLn do disposto no arL1go anterior cada 
J~sLado, o Disl.rir.l.o Federal e o TorJ•il.orio do Aere, pnssal'ii.n 
rlesclc jú a constituir· uma rcgiiio.» 

«Ar L n. • A Guarda Nac.ional se compõe: 
I. do r.ommanclo: 
rr, dos serviços; 
III, das armas.:;. 

. Jl~'.cli,ia-sc os arLs. 12 c H: 
« Art. 23. O corpo medico comprchendc: 
i coronel modico chefe; 
1 lcncnle-coronol modico sub-chefe; 
2·2 majores medicas; 
Tanlos capitães meclicos quantos forem os re~imentos con

stituidos; 

/ 



'.l.'un Los 1. "" tmtcu Los medi c os e 2"" Leuonles plmnnuceu Li c os 
quunlos l'ot·otn os l.Jalal!Júes. e os esquadrões de cavallaria e 
c:ulliJHWilias do Lransporlc de c:ada ar·ma. . 

l'arngmpliO unieo. Todos estes oJfieiaes do vem ser prol'ls
sionacs legalmente habilitados. 

HcdUum-so aHsiJn os arls. i O, 20 e 2i : 
« ArL. :J:L Os rugilllenlus são unidades adllJiui:sLt·ativas 

1' l.aclieas o compõem-se do trcs batalhões de iul'anlal'ia t.la 
a eU v a, suceüus ele Lres esquadras cada uma. 

Ar L. :J!L. O bataUJtLO de infanLai'ia compõe-se de trcs com
pau h ias; as companhias ele Lres pelotões e os pelotões de trcs 
Se~r.:õcs. 

·,\ri .. 35. Os regimentos serão numerados succcssivumontc, 
por ord cm ele organização.». 

Ilmli,ia-se assjm o art. 30: 
,\rL. H. Q. chefe elo Estado-Maior do commanclo ger·al ó 

o rcsponsavel para com o comrnanclanlc geral pela l10a ex
ec:ueão ele todos os sorvieos do c]uarlel gener·al, devendo cxa
m inar Lo das as questões CJUC elevem ser ai'feclas ao mesmo 
commanclanle, al'im de poder prestar-lhe os esclarecimentos 
nccessal'ios. 

De modo gei·al incu mbe-lhc :· 
a) t!'ansm i tU l' u exeeular ou l'a~cr ex e cu Lar as ordens que 

n~eulH~l' sobre lodos os ramos do serviço; 
IJ) dar aos clJel'cs dos dil'l'crcntcs servioos as instrucções 

IJLW Jlies ror·om neecssarias; • 
c) enLmLr!r' rela(;ÕC!S com os chefes de serviços c os com

Hmn.danleH das cliversag nnii:Jadcs existentes na região, afim 
de eonlwcel.' ~na siluaeão cm todos .os detalhes; 

d) sulJstituir· o commundantc geral cm suas faltas c im
pedirnenlos mesmo momentaneos. 

lledija-se assim o art. 36: 
« Art. 30. A Guarda Nar:ional da União ó o con,iuncto de 

todas as tropas da milicia civica em activir.l'acle, no tempo de 
vaz, ou cm pé de guer:ra, quando, mobilizada e utilizada pelo 
Governo, comprehcndendo, neste ultimo caso, os contingentes 
da sua reserva. Essas tropas serão de infantaria, artilharia 
ele posir;iio, es(Juadrões de cavallaria e companhias de tran
sporles, obdecendo os seus quadros á mesma composição dos 
elo Exercito.» 
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ncdijà-sc assim o arL. -13: 
« Art. 28. A intcndcncia geral tcrú o seguiu te pessoal: 
Um coronel intendente, um tenente-coronel sub-intendente, 

dous majores ellel'tlS ·ele seeção, um ·capiliio secl'etario, dous 
capitães primeiros ol'l'iciaes, dous i •• tenentes segundos ol'
l'iciaes, quatro 1 "" sargentos ajudantes c quatro 1 •• sargentos 
secretarias.» 

E·oH: 
« Art. 20. O pessoal das suiJ-inteu.deneins consLal'tL do se

guinte quadro: 
Uri1 tenente-coronel sub-intendente, um capitão adjunto, 

um 1" tenente secl·etario, um 2" tenente sub-secrctal'io, um 
·1· sargento njuclanle e um i" sarg·cnto ela secretario.» 

IHitla-se assim o art. 55: 

«Ar L. 5G. Nenhum accesso ou pr·omo~\ão se clar;t sem que 
a praça ou ofí'icial prove, cm requerimento por cllc Jeito c 
assignado, estes requisitos inclispensaveis: 

a.)" robustez physica; 
b) optima conclucta moral e civil; . -
c) ·habilitação teclmiea relativa ao posto ele acccsso; 
rl) residencia no districto elo corpo. 
Pa1·agrapho unico. Estes requisitos deverão ser attestados 

pelos commandantcs de batalhão, do candidato.» . 

Hedi,ia-sc assim o art. 58: 
« Art. 59. Os acccssos de cabo a sargento serão providos 

por ordem gmdual c succcssiva pelos commanclantcs de ba
talhão, esquadrão e companhia ele transporte, preferidos os 
que clcmonst.rarcm maior aptidão, gosto c · in :,1\llil"encia para 
o serviço, cleeor'!'idos tres mezcs ele antigt7i•l ..... , 1 .. ·lo menos, 
no posto da ultima graduação.» · - -

lledi.i a-se assim o art. 71 : 
« Art. U.5. O serviço ela Guarda Nacional ó obrigatorio c 

pessoal ·c sertí p1·estado: 
· a) pelos guardas qualificados que não Jorerri sorLeaclos p'ara 

o serviço. do Exercito ou ela Armada até attingirem ~5 annos _ 
de idade;~ 

:·············································-········· 

,-· ... 

. . -
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« 3." A ;;lwrda dos ediJ'icios pulJiic:os e dos qmu·Leis da 
milicia ou do J!Jxorcif.o, quando as cir·cumstancias assim o do
terminar·om. » 

R•!di,ia-se assim o a!'L. 76: 
« '"\rL. 1:!0. Em easo d•~ mo!J ilizaoão e de corwonlrat'ão pat·a 

a guer·ra o· M.inislro da Guerr·a requisita!'ll do da Jus Li ou o 
pessoal em numero que Julga!' necessario, de accôrclo com -o 
que fôr resolvido peJo Governo.» 

Redi,ia-se assim o art. 115: 
« .A..rt. 98. Os eonse1'1Jos de guen·a c ele invesUga()ãO ~or·ão 

feitos de aceôr·rJo com o J.ormulal'i•o adoptado no Exercito, 
observadas :as · modiJ'ieaoões que se seguem: l> 

Emendas ele numeração elos artigos: 
IArts. 11 e 12, supprimU!m-se. 
Art. 30, diga-se: art. 11. 
Art. 31, diga-se: ur·t. 12. 
Art. 32, diga-se: art. 13. 
~1\.rt. 33, diga-se: art. 14. 
Art. 34, diga-se: art. 15. 
Art. 61, diga-se: art. 16. 

-Art. 62, diga-se: '3.rt. 17. 
Art. 63, diga-se: a:rt. 18. 
Art. 37, diga-se: art. 19. 
Art. 38, dig-a-se: art. 20. 
:Art. 39, diga-se: art. 21. . 
iArt. 13, diga-se: art. 22. 
Art. H, diga-se: urt. 23. 
~>\rt. 15, diga-se: art. 24. 
Art. IJ O, .diga-se: art. 25. 
Art. H, 'diga-se: ar·t.. 26. 
IArt. 42, diga:.,.se: art. 27 . 
.Art. 43, diga-se: art. 28. 
Art. 14, diga-se: art. 29. 
1\rt. 36, diga-se: art. 30. 
Art. 35, dig:a-se : ·art. 31. 
A:rt. 29, diga-se: art. 32. 
Art. 19, diga-se: art. 33. 
A.rt. 20, digà-se: art. 34. 
Art. 21, diga-se: art. 35. 

·lAr L; 22, diga-se: art. 36. 
Art .. 23, diga-se: art. 37. 
:A<rt. 2t., diga-se: art. 38. 
11\irL. 25, diga-se : art. 39 .. 
Art. 26, diga-se: art. 40 
Art. 27, supprima-se. 
Art. 28, diga-se.: art. 41. 
',Ar-t •. 16, diga-se: a·rt. 42. 

" 
" 

.' •, 
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Ar L. 17 digu-so: al't. 4.3. 
' Ar i. :l8, diga-s o: a!'t. -14. 

Ar L 7B, diga-se: urt. 4.5. 
Ar L IJG, diga-se: ar L 46. 
Art. <:iõ, diga-se: art .. 4.7. 
·Art. ,].7, diga-se: . nrt. 4.8 • 
Art. 4..8, diga-se: art. t10. 
A!!' L. '•0, diga-se: art. 50. 
Art. 50, diga-se: lll't. 51. 
Al'L. 51, diga-se: a1·t. 59 

~· 

Art. !j-:> diga-se: ar L. 53. ' _,, 
Art. 53, diga-se: art. 5 (Í, 

•Art; 54, diga-se: .art. 55. 
Art. 55, diga,.se :. a·rt. 56. 
Art. 5.6; diga-se: art. 57. 
Art. 57, diga-se: art. 58. 
JIJl' t. 58, diga-se: art. 50. 
'i\rt. 50, diga-se: art. 60. 
Art. 60, diga-'se: art. 61. 
Art. 79, diga-se: art. ()9 . 

~· 

Art. 80, diga-se: art. 63. 
A>rt. 81, diga-se: art. 64. 
Art. · 82, diga-se: art. 65. 
Art. 83, -diga-se: art. 66. 
Art. 84, diga-se: art. 67. 
Art. 85, diga-se: art. 68. 
LJI.rt. 86, diga-se: art. 69. 
!A:rt. 87, diga-se: a·rt. 70. 
Art. 88, diga-se: ,ar t. 71.. 
Art. 80, diga-se: art. 72. 
Art. 00, diga-se: art. 73. 
"\.:l't. O:l, diga-se: art . 74. 
.Art: 02, diga-se: art. 7'5:. 
Art. 03, diga-se: art. 76. 
Art. 04, diga-se: art. 77. 
"\rL. 95, diga-se: art. 78. 
~\.rt. 06, diga-se: :art. 79. 
:Art. 07, diga-se: art. 80. 
Art. 08, diga-se: art. 81. 
Art. 90, diga-se: art. 82. 
Art. 1<00, diga-se: art. 83. 
;Arrt. 101, diga-se: art. 81J. 
Art. 102, diga-se: art. 85. 
Art. :l. 03, diga-se: art. 86. 
Art. 104, diga-se: art. 87. 
Art. 105, diga-se: art; 88. 
Art. :l 06, diga-se: art. 80. 
·Art. 107, diga-se: art. no .. 
Art. 108, diga-se: art. 91. 
Art. 109, diga-se: art: 02. 
Art. 110, diga-se: art. 03. 
Art. 111, diga-se: art. 94. 

- ·.h 
, ... ,. 
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Art. 112, diga-se: art., 9G . 
.Art. 1 1.:.:1, diga-se: ';u·t. Uü. 
AL'L. u~. diga-~e; Ul'L, fl7. 
Att. 1 Hi, diga-se: art. U8. 
·~\rt. Hü, diga-se.: nr·l. !W. 
Ar·t. Jt7, diga-se: art. HJO. 
Ar·t. H I:!, diga-se: ur·t. 101. 
A,r·L 11 !!, diga-se: ai' L, 102. 
Ar· L. 120, diga-se: ;ar L .1 03. ' 
J\lrL. 121, diga-se: ar L. '1.0-1. 
Art .. 122, diga-se: uh. JOG. 
:\ L'L J 2::!, diga-se: urt. IOü. 
ArL. 124, diga-se: a·J·t. 107. 
Art. 12G, diga-se: ar·t. 108. · 
Ar L. 12ü, diga-se: art. 109. 
Ar L J 27, diga-se: ar· L. JJ O. 
A:L't. J 28, diga-se: art. J 11. 
.Ar L. 12!.1, diga-se ul't. i 12. 
Art. ü!J, diga-se: aL'I .. J 13. 
~\rt. 70, diga-se: art. 114. 
:Art.. 71, diga-se: art. 1.15. 
"\.rt. 72, diga-se: ;a:rt. 11.6. 
At·L. 73, diga-se: art. 117. 
A t't. 71, diga-se: art.- 118. 
AL'L. 75, diga-se: arL. U u. 
ArL. 7ü, cliga-sc: art. ·120. 
Ar L. 77, diga-se: art. -121. 
Art. 64, diga-se: art. 122. 
Art. G5, diga-se: a-rt. 123. 
Art. üli, diga-se: :al't. J 24. 
AL't. 67, diga-se: art. 125. 
Al't. 68, diga-se: art. · 126. 
A•rt. 130, diga-se: ar L. 127 • 
.Al·t. 131, diga-se: :arL. 128. 
Art. 132, diga-se: art. 129. 
Are. 133, diga-se: al't. 130, 
Azot. 13-1, diga-sé: art. 131. 
L<\rL. 135, diga-se: arL. 132. 
Art .. 136, diga-se: al'L. 133. 

·Ar I .. 137, diga-se:· at·L. 13-1. 
t\r't. J 38, diga-se: ar i. 135~ 
i\.rt. J 3fl, diga-se: m·t. 13ü. 
Al·L. lltO, diga-sr~: ar L. J37. 
Al'L. H1, diga-se: tu·t. 138. 
1\rt. f!t2, diga-se: art. 130. 
t.rL. H3, diga-se: ai'L. ·140. '· 
t\J'L. H~. diga-se: art. JH. 
A r L. J<lti, diga-se: art. H2. 
i\.rt. HG, diga-::;e: tu·t. 1.1,3. 
Art. :l47, dig:a-se: ar L. 1-1-f. 
Aet. H8, diga-se: ar L. 145. 
A'rt. 149, disa-se: a-rt. 116. 
~.IX 3~ 
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A!' I. I :JO, diga-se: Ul't. i.i7. 
Ar L J:JJ' diga-se: ar L. HS. 
• -\ rl. J 52, diga-se: ar L . H!J. 
:\.r L. 155, diga-se: at·L. 1.50. 
~·\J'L 15·1, diga-se: ar L. '151. 
·Al'l.. i 55,· diga-se: al'L. 152. 
Arl. :15ti, diga-se: a!'l. 153. 
.:\r L ·J 57' diga-se: al'l. 1.54. 
Ar[ .. 158. diga-se:· art. 155. 
"\il'L. J ::í\1, diga-se: art. 156. 
.AI· I.. lliO, Lli:;a-se: at·L . Ji:í7. 
:\J•t. Hi.l, diga-se: art. 158. 
.Ar[ .. 1 G:!, diga-se: art. HiD. 

Seja111 assii!l l'l~digit.las as epi;;raphes elos Lilulos e do:: 
capilü los: 

T'iLulo I- Do cmnmando- Capitulo I- Do atL. 10, aos 
subsLilulo8. 

Cap i tuJo 11 -Do J!.:stado J\fu ior e SL'el;cLaria Llu ~.:ummamlo 
Geral- Arl. ll a J 5. · · 

C a pi lu lo I !L -1Da COI'l'CSjJOllL!cllL:Ítl do SCI'V ÍI!O- :At'L. 1li 
a 18. · 

Titulo H- Dos sm·yiços- C'apiLulol IV-Da Audiloda 
Geral ·dtl Uuanla Xacioual- Al'Ls. 19 a 21. 

Capitulo V- Do Corpo de Saudc ~ Arts. :!:!. a 211. 
Capitulo V I- Da Intendencia Ueml e SulJ-lHLt:ndcucia-

::\.rls. 25 a :W. . ... 
'l'itulo lU.- Das ar·unts- A1·t. 30. 
Capitulo VH-Das gi•ándes unidadcs-Art. 31. 
Capitulo Vlri-Do pessoal o :::cus .quacll'OS-'Art. 32 e 

substitutos.. · • 
CavHulo IX- Dlos regimentos- A:rts. ::!3 a 35; 
Capitulo X- Dos balalllões de· arLnheria de v o si cão--

A r·l.s. 3li a 38. . . 
Ca]Jilulo XI -Dos regimentos, csquadJ•i;Jcs elo cavallaria c 
~.:omvtwllias de trausporle- Arts. 3!J a ~:L. 

Capitulo XII- Do quaclt·o exLraorc[i.nurio d:o servic;o a c~ 
Li\· o- Arls .. ];!. o .í3. . • 

·r.apilulo XIII- Do quadro oxtranumcmrio da :reserva.:_ 
.Art. -i.í. . 

Capitulo XLV- Da reserva-· Art. '!5. · · 
'l'itulo lV-Do pessoal. nomea~~õcs, hicrarchia, · qualifi

ca~.ãtO, honra c penas- Capitulo xv:_: Do estado elos ol'l'iciaes 
- Arls . .í'G a !18. . 

Capitulo XVI- Das numeac.õcs, promoc;õcs c ·accessos-
Arts .. i!J .a ·6L . 

Capitulo XVll- Da qualiJ'ieUI;iio IJ distribuir;.ões elos guat·-
das- Arl.s. G~ a 7li. 

Capitulo XV 11 I -Os 1\t'inws, Ll'allsgJ·e~~õcs da d iscipliu:l, 
pcuas c ·seus Iimilcs- At•ls. i7 a ·J O ti. . 

(- .. 
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'l'iLuJo IV- Da· uclwiuisLr·ucão, iusLr·uur;ãu e uniformes
Capitulo XIX- Da parLe udrninisLru.Liva e J'iuunceiL·u- .Arr·
Ligos :1 O i a 112. 

Capitulo XX- Da insLr·ucr;ão e servir:-o da Guu.l'da Nacio-
nai-.ArLs. 113 a 1~1. . 

Capitulo XXl- Dos ULJil'omies- AL'Ls. J22 a 12li, 
UaJJilulo XXI -.-.Das insULuioõe§> iustruuLivas e recr·eulivas 

- ArLs. 127 a ~3:1. 
'l'iLulo V- Disposkúes gemes- ~\.rls. · 132 a 153. . · 
'l'iLulu VI- Disposif.'.ões Lruusilorias- Arls. 1ü4 tt Hi!J. ' 

PHOPOSJC!,Í.{) DA (!,\l\JJ.HI.A DOS lHPU'l',\UUi:l N. Hl2, JJC: J!JlU, A QUC: SI!: 
HEl'EILJ> O PA!li:."'CErt S UPJ(A · 

O Oongr·esso Nacional decr·eta: 

DI SPOSJC!ÕES PllJU.GviJNAnEs 

ArL. 1." ..:\. iGtnirda Nut:ional auxiliartí immetlialmncnf.e as 
forcas at·madas m:Livas c pcr·murwnLes, quer l'úm, quer clcu Lt·o 
do Ler!'itorio JJr·aziicü·ó, r;onsLiLuindo o servi~:•o milHar ele se.:. 
guncla linha.. . · 

A:rt. 2." A Guur·da Nacioual, ou milícia cidadã, poderá ser' 
rnoiJilizada .velo 1Govl!rno da União, não sú nos casos fH'eYistos 
pelos . al'Ls. li" ·u .l.S, § 7", ela Constituição l"ecleral, sinã10 em 
Lodos aquelles ur·geuLes, necessariós e forLuilos, em que csLi
Yl!l'l!m em ,iogo a ordmn c a Lranquillidadu puiJlicas. 

·. ,Art. 3.". AJ(;im dos exercícios . Tcgu Jamen tar·es da arma. 
c\·uJw:;.õl!s Lactica::;. e maL110lH·ti:s · u.ri:l iuarias, u Gu:ardu Nacional 
•! ulJ1•igada ú instrur:~~iio praLir:a do lil'o d•! "ueJ•ra, bem assim 
a dar· contingentes para as munq!Jras annuaes do Exercito. 

~\.rt. -l." ..:\. JO.uarda Nacional ser(t dividida cm tantas re
gfões quau Las o exigir· a conveniencia do serviço ou da del'esa 
nacional, sendo cada L·cgiiio subdividida em circumscripr;ões, de 
uccôr·do com o ·resu!Lado das qualificações respectivas. 

Ar L. 5." Para o efl'eiLo desta lei cada Estado passarit desr.le 
j iL a constituir uma região. · 

!Art. 6." Uma rcgiiio J.erú tantos regimentos ele · inJ'anLaria 
·quantos forem julgados nccessarilos ú vista elo mappa geral 
de qualiJicacão, computado um regimento para cada circum-
scripcií.o que qualificar de L 500 a 2. 000 guardas. . 
· · ArL. 7." :verificada a I!J.ypothese acima, o commandante· 
·da região pl'OJ}Ol'Ú a creacão. dos regimenllos circumscripciu
naes e o commandante geral, com o seu parecer, submeLLert't 
a proposta ú deliberação elo Govern·o. . . 

· Paragrapho unieo. Ainda que o parecer elo commando 
ger~al se,ia· contrario, a proposta feita pelo comrnandanLe re
gional não poderá deixar ·de ser levada ao conhecimento do 
Governo. . . . · ... ·I 

Art. 8.• Quando, denf.no ele uu1 anuo,. em uma circum
sr,:l'Í!JI)Üo não li.f.l Liycr orgauizaúo o. :r·egiwculu. que ll1e peL'· 

·--· 
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.. 

'·:.·. 

·--: 

.. ·· .. 

·:-· 



500 o\NNo\ES DO SENADO 

tencer, a •Qualifiea(;ão proseguirli até p1~r·fazer o numero de
~-ermin:ado, passando os guwrdas ,iú qualificados a :;ervir· acl
cl idos r~or set:I.'Õe~, pelotões, mesmo individualmente, ao com
maudo regional. 

:-\'.rt. tl." A Guarda Nadonal se compõe: 
J, dos !Jorpos especiaes; 
II, dos t:orpos de tropas elas respectivas armas; 

· nr, elo pessoal elos esbad10s-ma i ores e menores; 
IV, dos serviços geraes e especiaes. · 

TITULO I 

Dos corpos especíaes 

CAPITULO I 

DO ES'J'o\DO MAIOR GENERAL 

Art. 10. O estado maior general da Guarda Nacional com-
prehencle o quadro !Jiemrch ico abaix10: · 

,Genei~al, coJJ]nniudante geral da Guat·da Nadonal; 
1tieucwal ele brigada, sub-t:hel'c do commnrldo geral;· 
t:eneraes de brigada, commanda·utes de região. 
:Ar L 1 J. ·Ao general de brigada compete o commando das 

:llor.(.'as ele uma região. · · 
At't.12. Ao .general eommanclante .geral compete o com

mando geral da Guarda NadonaJ. e o das l'Ol'l}as do Districlo 
Federal e ter·á sua s~de na Capital da União. 

CAPITULO II 

Do corpo de Saude 

Art. 13. O eot·po de snmle ela Guarda Nauional é C!Onsti
tuiclo rwlo cci·po llll.!dico, eorvo plmrmtweutico e secções de 
eu!' ermeiros. 

. Corpo uu:cl'ico 

Art. :14. O CJorpo medico comprehende: 
:! col'onel meclieo c'hcfo; 
I tenente-eoronel meclil.lÕ sub-c·hefe; 

21 majores medicos. 
~rautos t:apitães rneditios quantos forem os regimentos 

consLitu idos. . 
1'anLos 1.'" e 2"" tenentes mcdicos ou pl!armaeeuticos 

quantas forem as diversa::; :l'I·ac(;õcs de arma. 
Parag-rapho unico. ~rodos est1~::; ol't'iciaes devem set• pr,o

:fissionaes legalmente Jwbilibad·os. 



tiO i 

Corpo p!UI 1'/il.fi(;I'U I ;r, o 1.' scN;tics r/1! r•u (crm.rdro.ç 

.A1·L I ü, O em·po de pllm·maceul.ieo o ns soco,írs dr1 cnl'er
moi J•os i;Óitli'll t.o serão eon;; Li t.u idos 11 os r:aso;; dH m obil iz:wão 
e utiJiz:t~;ãn ria. Gua1·da Nneion:al e isto mn~mo Prll' prol'iss.io
·llaes enrnm is.~Lonadn::; peJo 1•ommanrlo g'f'l':il 011 f"'la:~ t'üf;'ÍÕPS. 

CAPITULO ITT 

110 QU,\0110 llX'f'll,\NU;\Illf'WllO DO i'lEilVIÇO AC1'1VO 

AI·!.. J G. O quacll.·o ext.raordinario do scrvi~-o nct.ivo com
põe-se de nl'/'iciaes dns tres :ll'mas, ela Guarda NaciH)lJnl, rruando 
corwn issionados ftí·t·a dos corpos de tropa. 

:\I'L ·17 . .PN·I.ener:J·fio ao quadi·o oxtmorcUnal'io aeliyo: 
n) os ,of'l'ieiacs clesignaclos pm•a os cst.ados ma i ore;; rios 

c:ommandos i;f'J·aes e r,~gionnes o !'espcelivai; seerd.nrias: 
IJ) os qno dispensados clessüs servioos niio lenharn yagas 

tJOs f'Ot·pos e l'i•gi nwn t.os n que pertr:nc•'l'•?lll; 
11) os iJlJC, mudando fln J't?:>irlenein, nii'O possnm sr.t• npJ•o

Vi'ilado.~ no;; l.r:l'rnos desla lei; 
d) os ineumJjicJos d•" inspecç<Jes; fiscalizat;•)es n commis

sões technieas pcrm:menl.es. 

C:\ PT.TULO V 

DO QUADRO EXTR,\NUJ\TlllHnJO DA Rll8llRVA 

Ar·t.. ·I S. no quar.ll'O C'xi.!'UllllllH'I':U'iO da l'f'SeJ•va far;io 
parte: 

a) os que ineapazcs do í'BI'Vir.•o, nw,:;mo da rc;:;crvn, não 
r..ont.IH'f:'In tompo suJ'I'ieinnLe pa1•a a !'el'oJ•ma; 

/1) os lir~oneiados POI' mnis do ;;eis mezes; 
c) os e.ammissionados em l'llll(I{.'Ües al'heia,:; :vo srrviço da 

militlia pelo :Govr,J•no FedeJ•al: _ 
. rl) os fJlW não puderr.m ser n.pl'OVé ítados paJ•a o ;;m•vi.;:o 

activo ou da J'esnr·va. 

TITULO JI 

Dos corpos ele trop,as das tres armas 

' CAPITLO V 

DOS RllnJ"-TllN'I'OS 

ArL Hl, O;; regimC'nt.os ·l'CPI'e;:;rntnm a pl'imeira unirlado 
tn.-d.ic.n e eompõem.:.s•: rle tJ•cs ll::JtalhGes de lnfantaJ·ia dil ae .. 
f.i\'R, 
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Art. 20. ü hntnlhão de infantaria compõe-se de f.res com
. pn.nhia.~: as cnmpnnh ins, d(l I.J•es pelotões e 10S pelotões, de l.res 

secções. · 
A C' I .. 2·1, Os regimHntos ser1io nnmorndos succossivamenle, 

j)OI' ordem de orgnniznçruo·.· 

CAPITULO VI 

DOS BNl'IILHÕES DE ARTILH~~n!A Í'JE POSIÇÃO 

A.rt. 22. Aos batalhões de artilharia de posição incumbil'tí 
:o set•viço e guarnição das :fortalezas e pontos fortificados. 

Art. 23. Os batalhões de artilharia de posir;ão terão a 
'mesma .orgmíização dos actuaes batalhões de infantaria e a 
·cnda região corresponder~ um clelles. 

Art. 2t.. Os e<ommandantes e fiscaes dos referidos bata
lhões serão invesl.idos das :funcções ele eommandantes e fis
cnes das fortalezas que guarnecerem isoladamente. 

CA,PITULO VII 

DOS ESQUI,\J:lnÕES DE 'CAVAU..AR!A E DAS COMPANHIAS DE 
TRANSPORTE 

A:rt. 25. A cada uma das regiões da Guarda Nacional cor
responcleJ•ão um esquadr·::'~o de. eavallaria e uma companhia do 
il'ansporte. 

Art. 26. As eompanhias de transporte terão orga-nização 
.identir~a .:ís dos esquadrões de cavalla·rin c se.rão commandadas 
por offieiacs da mesma urina. 

Art .. 27. Os commanda.nt.cs dos esquadrões de cavnllaria 
.c das companhias dr; l.ransporl.cs serão capil.ãcs. 

Art .. 28. A's c-ompanhias de l.r:msportes incumb.irtí. a eiJn
'flw;(;üo do material,· armamento, munições c artificias do 
p;ner'I'a, archivos c ambulancias, apparelhos para a sondagem 
dos rios, provisões, viver·es, fardamen Los, animnes, ferragens, 
bagagens, comhoios, emJ'im, tudo quanloo se relacio-nal' wm as 
necessidades das Ll'opos em oporar,;õcs. 

TITULO !FI 

Do pessoal dos estados-maiores e menores e secretarias 

CAPITULO VIII. 

AI·t.. ·20. Os esiados-mai<Jrcs c menores dos corpos do 
tropns da !Guarda Naci,onal :ficam assim discriminados: 

ESTAD0-1\TATOR. DO ÇOllfMANDO GERAL 

1 general rio Exereilo, commamlante; 
i gl•!ll'l'nl de hl'ig-nda, su)l-chefc do com mando g6ral i 
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:1. C·Oronel assistente do pess•oal; 
1 coronel assistente do material; 
4 capitães ou subalternos a,iudantcs de ordens; 
4 capitães ou sulialter·nos ajudantes de campo; 
1 coronel secretario; 
3 eh efes de secções, capilães; 
D o1'ficiaes adjuntos subalternos. 

ES'!'ADO-'MA!ül1. DO COMl\J'ANDO RIW!ONAJ. 

'1 eoronel de !J.rigada; 
1. eoronel sub-chefe do eommnnrlo: 
'I ma,ior assiste·nte; · 
I capitão secreLarilo; -
J 2" tenente ajudante de ordens; 
:1. 2" tenente ajudante de cam1)0; 
1. 2" tenente a,iuda:nte de pessoa; 
J secrelal'io, ol'ficial SUl)eri<lr'; 
1 ofl'icial, capitão; 
2 ·1. "' o 2 2"" o'J'ficiaes, subalternos. 

1 coronel .coinmandante; 
1 tenente-cor-onel fiscal, sub-eomm::mdnnte; 
1 capitão aJudante; 
1 capitão intendente; 
1 1" tenente secr!)tario. 

!lferUcos 

1 eapif.fto medico; 
Z 1 '" Le!lcnl.es rn crlicos; 
1 ::!" ! . .:mente plml'maceutico. 

J~S'I'ADO-Mi\IOfl DO BA'I'M.lT.~O DE INPANTAfliA 

· 1 major commanda1lf.e; 
1 capitão ajudante; · 
1 1" ·tenente seeretari,o. 

ES'l'ADO-MAIOfl DO· 13A'I'AJ,lfÃO DE ARTirJ.!IAfliA DB POSIÇÃO 

1. tenente-coronel eommandante; 
1. major fiscal; 
1 eapitão a,juda:nte; 
1 capitão intendente: 
1 1 "tenente secr·etario. ·· -·-

. . 

!i03 

' 

. . 

. · . 
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Nr:dir:os 

J /'' fl\llf!llf.e· lllNfii:O, 

·I r, a, i t.;io r:n1wna nrlnn tI); 
2 ./ "' t.e.nlln f.es ; 
~ ~~~~ f.r~n en u~s; 
1 ;;" f.t•rJeJJf.o mnrlieo; 
1 :!." l.r.HII'flfn Vt~l.or·innl'io. 

ES'I'AOO-MA/011 00 f\Eflfi\!ENTO 

n 
~ 

·t 
·J 
·I 
;] 

IÕ 
(j 

·I 

arJJannr·n~l'~ ria ;;r,•wal.nria; 
aJJI:lJJJJI'JJ.~I' da. easn ela Ol'dem; 
aJJI:JJJIIflllsn do n,iudnnt.e; 
('0 t·nr• t.n-1 n ríJ•·: 
nnhos no1'1Hdni1•os; 
llOI'IWlni l'ns; 
f.al I I IJO l'llS; 

l 
::10 

H 

·I" s:n·gnnl.n mr.sl.1·e da nmsien.: 
I" sai'I:Í't•JJI.o 1\0I'II.I·a-rnesf.l'n da musina; 
rn11~ir:ns nn mn.ximo, n ·I r; •JJo •mini mo; 
i'aJ'il'f'llf.n~ illl.~>lldi:JJI.f'.~. 11m po1• hnlal•lliío. 

.f, :: ·'' ' 

·.1 sn.J•genl.n n.iudnnt.e: 
1. snl'genl.n inl.ondont.e; 
::. :-~mnnuens1'8 dn. sem·ef.m•Ia: 

.. , anHHitll'll~l! d:l rasa (fn Ol'fil~m; 
·I amnntwn~n do :~judnnl.n; 
·! 1'-:l)IO Sl'l'l'llihnil'O; 
·t I" ~al'I·W'IllO. 1111',;1.!'1) de llll'.~ÍC!a; 

Hi m u ~ ic•.l'1~ • 

ESTADO 11mNnn. llOS E:'>Qli,\Oilli!lR m;: (!AV,\T.L.Hll,\ li: DA r.OJifPANHfA 
01' •rrt,\NSPOI11'E 

·I I" :o;a·pgr•nln n.imlnnle; 
·I ~n ;;argmll.n inl.rmdenl.e; 
·I n mamH·n~·· dn SI' I' r•~l at·in; 
:1 clal'in;;; · 
:1 •·ahn;; 1't'l'l'ndm·~·s; 
3 onbos eorPeeiros, 

' 



TITULO IV 

Dos serviços geraes e especiaes 

CAPITULO IX 

DO ER'I'.IDO-~fA!On. E Rl•:r:ll8'1'.11lL\ ilO CO~f':lfAN'DO QEil.\f, 

'"0'' ~.' iJ 

Arf .. 30. n snh-r:Jr,-.rn 'do eomnrando ger·al pr·esirln as :fnn
cc.;.ücs do ·r·nspr•ef.in) ~·sf.ado-maim·, e ~rrhsUtuc o eommanrlnnl.e 
gnr·al 1:111 suas f'alf.n;; e impr:di.nwnf.os, mr•smo mornerrl.anPM. 

· Ar·t.. :H. A i"OC!'Ctar·ia do r:ommando gPml ~~ orgão r:onrpr:
tentr: JWeposto :í transmissão das m·dens relal.ivas ao servi(:o 
ria Ciuar·da Naeinnnl f!lll Lodo o i.f•rTiLorio da ftl)pulllit:a, Mhl"n-
do-llrP o rnear·go rJn I'Xprclienf.e r·nspoeLivo. . 

:\1'1 .. :12. Da seer·et.:u·ia r.::·r:r·a·l do eommanclo dimnnal'iiO t.odns. 
as rwdr•ns r·r:f'r•r;~_,nlt·.~ (r. disf.l'iiHril:iio de r:or·pos, t•seollla, ins
f.r·n r:~• li(';; r• di;; t.l'ibu i1,;ii.n rins o l'f'iei :ws. Lr·al mllw de qu ai i fi 1:a1;ii o 
e di.~l.r·illllif.:iio rh: guar·rlas. a planos rln insl.r•w:~;1ir•s lJreor·ieas e 
J•'·al.i1·as, ao rnnfr•r·inl r· ennfallilirlndP. nr·1•fiÍ\'O, inl.r·nrlnnc•ia {:;e-
1':11, r•tn. · 

Arof.. 3:1, 1'odas as pnf.nnf.es da Cunr·da Naeionnl sr•r·iio r,~if.as 
r: nxpNfirlas pr•ln see1·r•t:ll'ia rln r:nrnrnn.nrln g-er·al, qrre Ol'gani:t.al'á 
a mal.r·ieula fWI'UI rios nl'l'it:ines, n 'l'r•srwr~l.ivo alrnanrwk nnnual 
e dernais J'l!;.:;isf.r·os indispensnscis. · 

Al'l.. <11: A;; paLnn L1•s sr·r·:in ri il'i;.:;idaR :i Seer·ntar·in da .Tu;;l.i1;a 
c Nngoeios fnl.nr·inr·nR par·a a;; dr:virfas nssignaLur·as, lago qrw 
no r~nnurrando gr:·r·al iJ(•jarn Jll'rsenl.cs as pr·ovas .do pagnmNrlo 
do sr! li O l'(•,.;p(:cf.il·o. 

CAPf'l'TJLO X 

ri.IR r.n.IN'PER TJNTD.·\Df!:R E SEU GO.i\TJIL\NriO 

1:\rf .. 3rí. A c:nnwin :Niaeionnl da Uniiio r'OlllfW~IHmrle ns Re
gninl.r•s nnid:tdeR: 

Cor•po rln Gnarrln l\la(lional. que 1: o r.on.innfo ·r}() duns ou 
mn iR .fl i v if;~jcs; 

Divisão de Gllar·rla Naeional, fJIW r! o dü duns on mais 
lll' i gari as; 

.Br·igada de Gum•da Nneional, rrnc 1! o de rlons ou mais 
l'r•ginwnl.os; 

Hr:ginwnf.o dn C:u:ll'rla Nar.ionnJ: rruo 1! o rln f.r•es hnf.allrões 
rlo• inl'nnf.ar·ia. · 

/IJ•L. ;J(i, A Gnar·rla Nneional 1! o con,iunef.o de f.odns as 
fr·opns da milirda r'idadii r•m netividndc no tempo de paz, 011 
em po:. dr gTrer·r·a. quando mob i I i:t.arla o nl.i I i?.arla pelo Gnvet•no, 
r:nrrrt)J•nhenclendn, n•;•sfe ull.irno caso, os conl.in:;ente;; da ~>U(l 
~·c.~t'l'Y a , 
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C~-\ PJTULO XI 

0.1 AUDI'I'OHfA fllm.AT. DA OUAHD,\ NAC!ON;IT. 

At·t. :3i. E' iosl.ituida a audif.Ot"ia geral rla Grtrn·da Na
cional, que, pam os .fin~ de pr·omovet.' a .in~l.iça· tnililat·, se 
r:on~l.it.uir·:í dos seguintes oJiieines auditores: · 

1. eoronet audit.or ger·al; 
1 Lenent.e-eoronel sub-nudil.ot· geral. 
22 mn.im·os ntidil.ores, sendo um pm·a eada rr~wo n rlous 

j)aea o DiAtricto F1!dcl'al, e tantos enpitiios andilorf!S f(tHl.ntas 
Jor·em as 1\Ít·r:nmscJ.•ipc.õos J•egionaos da Hopuhliea. 

Art. :38.-Para ofl"iciaeR ria anrlil.ot·ia HI.Í seriio nomenr.lus 
bnelmt•eis em direito. 

ArL. :30. Na Ja!La ou impndimonl.o dos audil.orcs servil'iiO 
oJ'fiei:ws ru/-hrn: nonwados pelo5 enmmnndanf.es .gut·al o t·u
gionnes. 

CAPITULO XH 

DA IN'I'li:NflF:NCIA rmflM, H S[JD-JN'I'F:NOF:NGIA 

Arf.. IJO. O Governo Togulamenl.at·:t o serviço da int.enrleneia 
geral da Guarda Nacional. 

Art .. .'J.J. 'Além da intendoneia geral junto ao emnrnallflo 
geral, lltavN·:í. om eada. região do at•mas, muni·(!{ies, :rardnrncnto. 
equipamrmto, material para aeamparnrmto, eonnrn·nentc :ís di
.ver·sns armas. 
. Art .. IJ2. Em cada s1lde de rri";imenf.o haver:'t. um depoidto 
da suh-int,ondeneia regional, rwovido rios oh.ieel.os c mnl.ct·iar!s 
lrPeessat·ios acima exaT'ados . 

.:\r·! .• ;,:::. ':\ .inl.nndeneia gm·al l.m·:í. n seguinl.o pessonl: 
. Um COI'Onol intcndonl.c, um l.nnenlü-eor·onel sul•-int.ontlnnl.c, 
dons ;llln,im·es clwfes de secção, um capil.ão :owerel.ar·io, dunH 
C:lpil.iii]S ]H'itneir•os ol'l'ieiaes, dous J"' t1mcnl.os SCBlllHlo~ of('jeinn~: 
quat.r·o 1'" sargcnl.e~ a,indant.es e quatro amnnuenses. 1la seel'e-
1aria. · 

Art.. H. O pessoal das sul.l-intendencias const:1·r:'r. do se-
gu inl.e quadro: · · 

·Um l.cnenl.e-coi'Onr!l >!uh-intondeul.e, um capitão nd,iunl.o, 
um 1 ... tnrwnl.<} seen!l.at·in, um 2" tenente fluh-seet.·el.ario, um J" 
saq;·,mt.o a,iurlanl.e I! um amnnuense da scer·etrn·ia. 

CAPITUI,O XIH 

DO EST,\DO DOS OFFICIAF:S 

Arl.. 45. o GO\'Cl'llO estahelecet·:í dispositivos 1'Ct;ulnmen
tando as d iY~~!'sàs :;itua~,;.i:•os dos offieiaes da Guur·cla /Nirwional, 
como sejam relaLiyos ú. antiguidade, (( actividade, :í. disponi-
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bilidade, ;!. f.t•ansl'erencia, ;í. inact.ividade, ;ís Jicenc;as, reformas, 
demissü'es e perda de posto;;; e PassU!.;;·ens par·a u reserYa. 

Art.. 46. A J•eJ'or·ma na Guarda Naeional poder·ú ser· im
posta não só em virtude de molesLias incuraveis, mais aiuda 
eomo medida disciplinar, no~ easos do .m{~ conducla habitual, 
J'altns graws commeWdns conLm a honra, o patriotismo r; a 
r!i:;;eiplina J•egulamentat.•. 

·Art. 47. Nest.a ultima ltypol!Jn~e precerlrmí. sempre PL'O
cr!~So n'lil ilnt· regnlannent.e inslaurndo. 

CA.Pl"l1UT~O XIV 

Art. t,S, O commando ge-ral da Gum·da Nacional ~ct•;í 
cornrn•Jtl.idn Jlf'io J>t·esirlent.e {la Hepubliea a. qualquer ),:-en•!L'al 
do ExrJr•cil.o que se ,JJU.ia disl.inguido por inr:ont.e;;t.:wel com
pel.eneia e rlnd iea~'iio ao sorvko da pal.ria. 

At·l .. t,!), O eommandant.e gel'nl da GunN!a Naeional St~J·;í 
de livre nomeação fJ dcmL~siio {10 J:>r·esidenf.e da llepublica c 
i mmerl ial.ament.e suhord i nado ao l\Jin isi,J•o .de ~!:sl.ado dos Nn
goeios da .Tusl.ir;a. 

;Par.·ngrapho un ico. Stibstitu il.:.o-lla em sUas Ja!Lus e im
J)I1t"1 i men l.oR o .~ub-ehel'n ·do eom mando gcr•al, que 1.f'.l':'t a pa
l.enl.n de geneml de bt·ig:w:la. 

Ar I.. (i(). As nomoacões de su]J-eltefe,. eommandanl.es de 
regiões e de .seerel.at·ios do eommando ge·ra.l e das regiões só 
porlel'ii.o reeahiJ· em ni'J'iciacs da Guarda Nacional. 

/lt'l .. ·;,I, Para a nomeaçii.o do wh-elwfc do r~omrnando 
gm·al n rios eornmandnnf.cs l'fJgionaes, o .Pt·esirlcnl.c da Jlepu
J,Jiea l.ot·;í snmesl:r·alrnenl.c a lisl.a. dos l.r·e;; eoronei;; em tJI'J'ed.i
vidnrln rl" sr,t·vi(;.fl, .mais nnl.igos •~m toda a milieia no :Oisf.t·ir:lo 
Jo'erlm·al c Esl.nrlos, t•egpr.d,ivamen l.e, o den I.J·e e;;sr!S l'at•;í a 
fd d~<ã o . 

ArL. 52. Os r:ommandanl.rJS das dil'fct·enl.es unidades l.a
cl.i,;as or·g:wiznriio, de '·res em trcs mezcs, mappas relal.i\'OS 
ao.~ off'ir:iaes que tenham mais de rlous ann·os de cxereieio no 
posto rtue or:r:upnm, nos quncs observarão todos os al.t.rihul.os 
exio[;·irlos para o posto immediaLamenLe supcriot·. 

Art. 53. Os referidos mappas serão remetLidos ;í secrr.
J.aria gç;ral do commando, que, :i vista dos mesmos, relacionar;í 
os nomes dos officiaes aptos que tenham mais de dous annos 
de exercício no posto que occuparn. nos quaes observat·ão 
todos at.tributos exigidos pela presente lei para o accesilo ao 
posto superior. · 

Art. 54. O GoYerno não poderá fazer outras promoções 
sinão as que lhe forem prorJOstas Pelo commando geral, ;;alvo 
ns que tiverem cm vista galardoar actos de rclevantos servir;os 
t\ patria e nol.oria benemerencia, devidarnente justificados, 
mas sempre em l1rpotlwse de vaga.. · 

'" . 

. ' 



'AI'I .. ;,r;, NrHrhnrn :wr~esso nn pr·omoeiin si'! rlnr·;'r SPrn f/llA rt 
J"ll'fll;:t 011 o/'f'ir•ial pi'OYf•, l'lfl l'i'fii.Jel'illlf'lllll, r•s/.r•s I'I'IJIJlSii.OH 
inrli~flf'llsavni;;: 

o) apf.idiio pdtysicn: . . 
/1) opf.illln r:onrlnr~l.a •rnMnl n r,l\·rl: 
r:) ilrahilit.a~iío l.l'rd11rir•n r•tdnt.iva ao pnstn rle nrr~PRRO; 
li) J'Psidr•11ein no rlisL1·inlo do r:loJ•po. 
Ar·L 5fi. ns post.o;; dr~ llit.'l'fll'l'llia /Hl (:nnl·rla Naeional Riio 

o.~ segui 11 t.e;; : 

~e;:;Trndil fr.11ente; 
:P r·i nw i'l'n t.nnnn t,.; 
.cn r i l.iío: 
l\1 n.í ol': 
~I'Pnnnte-eor•onPI: 
I :o1·o 11 r• I : 
C:r•rll'l'fll rln Jo~·ignrln. 

A/'1 .. 5'7. Pa1·a ;;rw pr·omovirlo ao p1·inwiro pn1'llo on postos 
tir• :!" I•'IH'l/l.o•, nl•:m ria fi o•oll(lir;iio's r•;;l.iprliadns no fi I'/., IH, r\ 
llf'''''~~nol'in pr·nvn1· Ir :1\'f•r· ,.,.,.,. idn, Jlf'ln menos, 11m n 11 no r~nmo 
sal'!l.'('lli.n 11:1 nn:n·da Nndnnal ,., qunndo nwno1• dr, :Jil nnrrnfl, fi/.IIJ 
·~rillliH'ill a~ nl"rr·i;.:a•:•j,., militare~ impost.ns pr•ln. lt•i n. 1.8fi0, 
rio) ·I dn jnneii'O rlí~ J 008. · 

Ar·t .. tifl, o.~ aec.P~so;; dn r~aho a Hfll'genlo snr·iín JWOVido~ 
po•la Ol'riPill g·r·arlual ,. sl/er~r'Ssivn, p·r·PI'o•.r·idos os fiLL" rlernon:';
f.r•aJ•t•rn :naiot· npl.idiin, g·o:';/.n P int.PII igr.neia pa1·n. n so•r·vio.:n, 
rJf!(,01'/'Ü]tl8 i.L'f'S llll':'.t'H di' anl.ignid:ldf', pPin l'llf'IIOH, 110 pnRf.O 

rla ull.imn gJ•arluao;:'iío. 
1\ 1'1.. ri !I. Nfio pndo.\I':Í .. ~O'I' fli'Olllovirlo no posl.o .immedia

tnnwnto~ ~ltpr!l'iOI' o ol'l'idal qne niio l.iver• sror\'idn, pelo menos 
rlous annos 1111 poMo da uI Li rnn p r·omnr;.iin. 

Al'l.. GO. _,\;:; pl'nmoo;o~1t•s tin ol'l'ieines ;;rr·iio J'eit.ns por· de-
1'1'(~/o, e JWio meno~ rrunl.l'O vezes pm· anno, e no prilllciro dia. 
ul.il de cada tJ•imc::;l.l'o. 

fiAPTTULO XV 

IJ..\ eniC.llF.RPOl':i)l~XC::J,\ no REllVIÇO 

A1·1.. 11 I . A ~~.m·re~ponrleneia ,. J•clnr:iio do sm·vi~.o ollNle
oeriin esl.l'io•./.anwnlt' :í ilim•ar·f~hia pr•eso.•.J•ipt.n. na r1J'g;anizal}i'ío da 
Gnarda d~•aeinnnl: 

Do;; nffi,;inns ao;; ~ommantinnlrs do l'rgimr..nt.o. pM in!.Cl'-
111Pdio rins dP hatalh:io: . 

Do commando rlo regimento ao ,;omnwndnnf.c J'r..';:rional: 
Do Pnmrnando r•egional aõ eommando geral; 
Do wmmando gpr·nl no iJiinisl:l·n rln .Tust.ir.n. 

~-\ 1'1 .. O~. A eono:•sponclmlt,in ;wr·;'r redigida em esL}·Io clnt'O 
r. ronei~o, r.onfOl'-me n~ in~t.rucço1e$ cto esr.riviio, 
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~'l.!'t. 63. O commaudu geral, sempre que se tornar pre
. 'ciso, fani ar:ompanlwr do instruerJúes ncccssa!'ias, attincutes á 

boa eomprelwnsão e Ol'(!em do :>cl'vko, us l'csolw;õc::; uo C:o
vemo c os av.bos cruuuudos do l\liubtul'io da J!u:;ti~,;tt. 

CAPITULOXW 

DOS UN JFOHi\lllS 

A·r·l. ü't. Todos os oJ'I'ieiaes e LH'tlf;.as da Guarda Ntwional 
.:usar:lo uniformes ·da Jtwsma e<ir, os quaes sei·ão tt JJ•~nus diffe
rrmc.a.clos pelo:; l)fllblornas c disLiui:Li\·os relativos a eacla t:OJ'po, 
arnw '" especialidade. · 

At'L·. üti. Os uniforme;; sorã.o: 
F:wultaLivo, d•;~ parada, dr~ ca!llpaulta, de quartel. 
Al't. üti. O GovCl'llO pl'ovidt)neiar:í para. que os wodelo;; 

de unif'orincs da.· Uuar·cla N:wioual uiiu se possam eonfuncli!· 
nern teniJarn seUII!JIJUnca alguma r:onr t]uaesquet· outt·os uni-
1'ormes. . 

At·t. G7. Não ser.·ti pei·miWdo o uso de uuil'orme~ aos iu
cluidos no quadro extranumer.·al'io da re::;nr·va, salvo quando 
c o mm issionaclos para. 1\uwr;.ú;es ou rmrgos di pI ornaticos. 

AL't. ü8. Para t'r)l'orma do unif'ortnu da r iua['(la I'aduual, 
precede1·ú sew P'l'O indiea(!ão du commando gemi. 

CA:IJtTULO XVII 

DA INSTHUCÇÃ.O E SEflVJ(:O Do\ GUAHD,\ NACION,U, 

Art. GO. 'A iustruer;iío llwo!'ica e praliea das armns será 
:rn in isl.rada de aeeúrdo com os pri nei pios e mutltodos ado
ptados oü que vnniftam a set· adoptados no J~xer·cito. 

ATL. 70. A instrueçií.o J'immi a cango dos oJ'f'iciae~ da 
Jtwsma Ouar.tfa. Naeio!)al, o ~~·, ua J'alta de ol'l'ieiaes idoneos po
det·ü. o Governo, quando julgar eonvenion te, nomem· par.·u esse 
fim urn ou mnis of'J'ieiaes eJ'feeLivos, reJ'onnados ou ltouor.·arios 
do J~xcrei to, ar· h i Lr·arlflo-1 111~~ 11 rna gl'UJ.i J'ieaçii.o r·awavol. 
. ArL. 71. O ser.·vi~o da Guarda l'ítwiunal •.i obrigatol'io e 
'rwssoal e srmi prestado: : 

a) pelos guardas qua lil'ieados que não !'orem sorteados 
para o ~erv·i.;o ·militar.· ol:lf'i;;atot·io do Exercito ou da Armada 
até atLiugii·em Mi anuos de -idade; 

b) pelos eidadãos que houverem pertencido ao Exercito 
de ~· linha eonJ'onne o disposto na lei n. L 8GO, ele ,i ue ,ja
neiro de Hl08. 
. Arl. 72. Pum os guardas que se apresentarem volula

i'iamente, o comp·t·ornisso não exeeclet·ú de um anuo, salvo uova 
·cteclaracão dos interessados, por escriplo. 



Art. 73. ConsLiluii'ÍL :;;eJ'VÍt;o ol·diuuri() obrigatorio da; 
Gua·1·tla Nauioua!: 
.. 1." O:; c.xel·t:it:ios rcgulauwnlarc~. fol'l!l<ltul'Us, !Jl<lllO.lH·as, 
vralit:a de til·o ao alvo e· do Liro de ~guel'l'a c ouL1·os t:Oulpo
lll.llltes da educaviio do soldado, IJelas 'l'cspet:Livas unidades, em 
dias uüo desiguados pal'U clei~lões l'edcmes, l!sladuacs ou mu"" 
llicipaes; · . 

2." O auxilio ú :Polit:ia ou ao Exercito cm t;aso de pei·Lul'
lJacüó da or·dcm vuulica iulcr·na ou ele qualquer aggL·essüo es-. 
ti·angcim. 

3." A guaruiuü.o dos edil'icios publicas c dos qua·r·Leis tlt~ 
milieilt do Ji:xu:·cito quando as circurustancias assim o deter.., 
minarem. 

G." O de c.•wolas ele iusLruecão volunlaria pa1·u os oi'i'i-
·L" O de piquetes e ordeuant;.as. · 
G. g O ·de escolas de inslruccão voluntaria pa1·a os ol'l'i

ciaes inferior:es t) cabos, os quaes pódem reuni!·-se fóra da 
época tletermiuada pura esse l'irn. · 

Ar· L. 7 -i. O servif;o !los guardas OI'denaucas sei·á estaluido 
·elll rcgulauwulo puramente milila·r, não podendo ser eoufun
ditlo com trabalrhos e ocuupaçõtJs dornesLit;as ou de qualqucl' 
ou lra natureza. · · 

'"\r L. 75. Na ehamad;t ús J'iluiras ser·ão prc1'cl'idos: 
a.) os que voluntariamente ~c apl'CseHtarern aLú o dia 21 

de .cJewmbi'O 'de cada anuo; · . . · . 
b)' os qualirieatlos,. comet:audo pelo~ de meuoi' idade, re

gistrada nos .competentes livros de matricula, de modo que 
cada ;;tíarda J'lt~la no mínimo um anuo e uo ma'ximo trcs anuos 
ele serviço cfl'ecLivo, scudb em s~J,;uida os restantes dussi:l'i
caclos em listas cspeciacs c só clramado~ ao sei·vir.;.o em tumpo 
de ·liJUbiliz;u;.ão, · até que passem pa·ra o serviço da reserva, cm 
que se rcquei' o mesmo processo. . 

Art. 76. Ji:m caso de mobilizacão de gucrm o l\liu isll·o da 
Guet·r·a rcquisilat'[t do da Justiça· o pessoal em numero que 
Julgar ueecssario, ele accôrdo com o que fOr resolvido pelo 
Governo. 
· Ar·t. 77. Nesta lrypoLhcse o comrnando gm·a I· designar{!. as 
levas tlu cada região, por unidades tacticas, conforme o numero 
reclamado, respeitada a proceclenciu .cta crualificac.ão, conformo 
a orden1 estabelecida na cil<t"du ·Jei !l. L\02, de '1850, ficando 
essas unidades desde então su,ieitas üs leis e regulnmentos do. 
Exercito até regressarem ás suas respectjvas paradas. 

i 
I 

CAl>l1'ULO XVIII 

DA HESEIWA 

Ar·t,. 78. Em cada commundo regional haverá pelo menos,. 
um regimento de infantaria de reservo., co1x'l a orgunizacão dos 
da acti-va. 
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CAPI'l"ULO XJIX 
JJA QUAT.!l•'ICAÇ.1.0 E DIS'l'Jt!BU!ÇÕBS DOS QU,\IlJJAS 

Ar L. 7!J. A qualil'icacão dos •guat·das mwlonacs, com a res
pectiva classificac,:.üo no servi!;o activo ou no da reser·vu, scd 
l'ciLtt em cada município pOL' êouseJl!o de quuliJ'icat:ão, com 
recur·so suspensivo para um conseJ:bo de revista. 

Art. 80. No:; municípios cujo Lcr·r·ilorio c povuluçüu o 
ret~lamur·em, lmvor:i mais de ,um conselho do quali:ficacüo, con
siderado, para o d'l'cilo do alisLamcnLo, o Disldclo !Ct~dcrul wn 
)!:::;Lado c cada dislriclo municipal ou policial uma circums-
cr·ipt;.ão. · . · 

Art. SJ. Cada eonsclho de qualirica·(:.ão cornpor·-sc-IHt du 
lllll oificial supi:Jdor ou capitão, eonw JH·esiàeJJLe, e tle .dous 
eapilães ou subalternos, Lodos da Guarda :N<wioual, sendo a 
sua uomeu(;ão feita pelo c:ommandanLc da região, quu poderá 
delegar esta faculdade ao official superior mais graduado nos 
municípios ·do iuterior do J<Jstado. quando o ,julgar· conveniente. 
. •A.rt. 82. O conselho de revista sertt composto do comnwn
dante .ela rcgiü.o, que servirú fJe prosideuLt!, e do~ dous mais 
antigos cor·oneis da mesma região, re::lidentes .JJU stlde do rcs
Jiectiv(l commando, sendo a sulJsLituicão uas l'aiLns ou impo
climoulus 1'oita pelos ofl'iciue::; imrnediatos cm auliguidade e 

·graduaçfio. . Y . . 
Art. 83. ServiL·á de secretario, ums .'sem voto, um nfJ'icial 

da Gual'{/a Naeional, nomeado pulo pt·esiden t.e do eonselho . 
.:\r·t. 8.'J: Ser·ão qualificados para o sorvir,;o da Guard:L Na

cioual cm todos os rnuuicipios da llep'ublica os cidadãos IJI'a
xileiJ·os, resideutes nos respectivos districtos, que Liver·em a 
idade maior ele i8 c menor de 45 annos, incluídos por essa 
occasiüo no livro de matricula os eidudãos que oiJLiverom pas
sagem das 1'oroas <lo S(•_gunda .Jinha, de eon'formidade c0111 o 
disposto nos arls. 3i,' :JS e 1 DG do decreto n. G. 047, de 8 de 
maio de '.1008, sendo qualil'icados na activa uLt! .. 45 annos de 
idade, c daohi cm deantc na reserm. 

Art. 85. Na lista da rcse1•va serão igualmente inclui dos 
os que. J)Ol' moi estias incuravcis se aelmt·om ineapazcs <lo 
oSCL'VH.)O activo. · 

Art. 8G. Exceptuam-se da qualil'ic<t<'-úo: 
: a) . ós ·que tiverem incapaci.dade phys.ica ou meul.al que os 
lnlmhJIItc para qualquer serv1ço; · 

b) os ofl'iciaes c as praças do Exercito, da Armada, da· · 
l<'or~m lloJicial do Districto Federal, de J3ombciros c de for·ça::l 
cstaduacs arregimentadas. ·. · . · 

· c) os comprehcndidos nas disposições dos arts. 10, § 5", da 
lei n. G02; de 1850, . c i5, n. 2, da lei n. 1. 8GO, de .1 de janeiro 
de 1908; 

d) os ÇJUC· não puderem servir no E:wrcilo ou deli e forem 
oxcluidos em virtude do que dispõem os ar!.s. 2" e 3" da 
citada lei. n. 1. 850, de 1008; · · · . · · 

.c) ,os que teubum sido coudcmuauos por c!'imo infamaut~. 

-... 

. . 
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Arl. 87. Serão dispensados tle Lodo o seL'vi,;o da Guarda 
Nrwiuuul. ni1o obslanle :,;u aeliururn incluídos eur quali1uet' das 
lista~. quando voluntur·iamenlc se nilo apr·cseuf.enr, u Presidenle 
c o Vice-Prc::;icleute da Hepubliea, os winisLt·os do J~stados, os 
·senadores t\ dt•putados J"ecll•t'<W~ o esLadmws, os mugistmdos, 
os dircctore:; r;er·tws e ele see(;i1o das Seet'dar·ias dos EsLados 
da Unii1o, os prosiclcnle:;, go\'OI'JJlldot·os tl seet·ctario~ dos Es
tados, os elwl'L'S e delegaclos ele poli e ia. do Distrieto Federal e 
dos Efilados, os chefes o clir.·eetor·us dos govor·nos municipaes 
-c todos os l'uneeionar·ios a qurJm coubet· a dir·euçiio de rcpat·
til'ür.s ou see,;ües de SIJJ'\'h;os l'1~der·aes, Bsladuac~ e munidpues. 

• Ar·L. 1:18. Os ·c.idadão::;, depois de alistad.os, uiio deixal'i10 
de pel'Lerwer· ;í Uun !'da Naf'.ionul, 111.'111 LL·t·ãu baixa senilo vor 
motivo expressauwnLe dcl.llat'ado Ha presente lei. 

Ar L. Sfl. Os pal'OeiJOs, uutoridndes ]JOiieiae~, l'lllPl'egaclos 
ou e:>el'iviles do l'ug·istt·o t:ivil e quaestlLJI)t' oull·os l'uueeiouat·ios 
puiJiieos sii.o obt'ilgados a pt•estnt· os esc·.lareeilllenlos ao seu 
alcance e de que os eonselhos ele qüali1'iea1;i1.o J)ossarn Jll'.eeisat• 
para h em eumprirern os seus deveres. · . 

Al'L. üO. 0:> cousei:Jros de qualil'iea(!ii.o J'uueeional'ão an~ 
Hualrnenlo, eom a maiol'ia elos seus mombros, do JG de maio a 
i ti de ugoslo, em rcuniües sueecssivas. . 

~\!'L. 91. No dia 1 elo mm; ele setembro se~'1Jiule, o pl'esi
deuto do conselho de r·cvisl.a (o eommandanle ge!'al ou da 
regiiío) expeclit•tt os eompeteules avisos pill'a ter:enr eome1;.o 
oito dias dr)pois os respeeLiYos Ll'abalhos •. que se JH'oluugariio 
l.lLÜ o dia·30 ele outubro, s<Jivo o euso de prm·oga~.ii.o pelo mesmo 
conselho t•esolviela, di~ modo que ald o ulliruo dia t.lo urez de 
dezemlJt·o po~sa Ler Jogar a distt·ibuil;i1o dos gual'das pelos 
eorpos da re;;iiío. · 

ArL. 92. No prirnc.iro anuo, porém, de exeel.u;fio da J.ll'C
.senLc ki, poderii.o os eornmaudanles geeal e .de retgi1ies pro
vieleneiar: cm ot·clem a Lerem eorne,;.o logo os trabalhos elos 
.cansei h os de qualificaçii.o, os quaes, bem eomo os eonsclhos 
de revista, J'uncciouarão aLI! oJ•ganizat· a vi'imeira quali.fieaçi"w, 

·dentro dos prazos de tempo fixados nos árts. 9ti e 97. · 
Ar L. 0:3. O commandnnlc geral e cornrnandantes regionacs 

~·nl'ão a distr·ibuiçilo dos guardas aUl agora ai istaclos c dos no
vatnonl.e qualil'ieados pelos eor·pos (la Ll'opa, aLLondendo {L 
convenieneia dos mesmos pr·estarem sct'Yil;.o m1s proprias cir
cum~l.lrip~\Ües em que residsw. 

CAP I'l'ULO XX 

DOS Cnil\IES, 'l'nANSGnESSÕ)lS DA DISCIPI"INA, PENAS E SEUS Lll\IITES 

.:\rt. !H. Nenhum oi'J'icial, oi"J'ieial Infcr.iot• ou gual'da Iia- · 
~.:ional, pocler.·ú ser punido pol' l'acto que nilo Lerrlra sido anl.c
riormcnle qualificado er·ime ou Lrtrnsgressiici ela disdplinu ou 
pol'frer penas que csLcjam prévia mente estabelecidas. 

\ 

.I. 
' 



, 

::!llSS,\.0 Jll\I 27 DJ:) DEZlll\IBilO DE 1\)12 1i:l3 

AI' L. 05. A upplicaoiío das punas cslubelceidus nesta lei 
nfio jsonta o~ ui'J'iciaes, i.nl'eriOl'l::; e guanlas wwiunur:~ elo 
quall.]tWI' oul.l'a em que i!WOI'L'I!I'f.llll por l:l'imes tlu uulnt uul.u
l'I'ZU, ainda ql/1.' l:Oiliii!I'IJidns 1'!11 ado~ cln SI!I'Vi(;.O. 

At·l .. !lli. Cun~til.uem l"l'inws /ll'evisl.os. por esta Jd, o os 
ul'l'ieiars que IIPJJp;; ineidil'l!lll, eonfui'IIJU sotlli!IHJn eoiupeteut1~ 
1mssada IJIIl .iub;udo, .-;PI'iio punido~ e1H11 J1aixa do posto ilos ter·-
uws ostalJelocidos: · 

a) ÍIICiliiLilll'lleia pu!Jlil:u u ··~t'llltdnlosa;· 
iJ ): j IISU]Jill'd i llll(,'lll.l; . . 
c) I'IIJiJI.'illgliCZ ltUIJiLuaJ; · 
r/) dt•sidia hallilunl no eUtllflt'iint•nto til.: devor·os. 
Al'i. !li'. /Cn11;;lituem tl'ansgTessiio da disciplina desta nli

lkia iodas as rallas fll't'\'islas na J.ll't•s•mLu /1!i u (jl.llH'SCJUl'l' actos, 
niio qua/il'ieadns eomo el'inws, nl'l'consiYos :í. clecew;ia 1: ú urdem 
pn/Jika ou tnliliiJOlf.i.dos enntl'a n~ l'l'g'i'as do ser\·i~:o u detcr
ulina~,;/H:s de Ol'lle111 do dia dos conJmandos geral, region:1.es nu 
regimentos. . 

.AC'L. !JR. Siío ri1·ewn~Lancias aggTantntr\~: 

ai .a aeL'IIIJIUla~,;iíu d1' duns ou 111<1i;; Ll'ausg·t·c3sucs; 
IJ) a l'eilteidPIICin: 
c:1 n a,iUslr) do duas ou mais vessuns: 
ú) o sei' a t1·ans:;r·.essiio commeLLida durautc o scrvir;o ou 

cw razão dusiu; 
~~) o Sl'l.' ol'l't•ll'h·a da llçmra ou dignidade 
·~\·rt. !J!J. Considel'am-sr; eireum~taneius 

l.l·tmsgressiio da clisdplina d•:sla milieia ler 

da COL'POI'a~ão .. 
attununntes de 
u tr·anS'"l'CSSO!' o . 

Jwm eompnl't.anwn to. . 
A1·t.. I 00. Cnnsidc•mllt-se .iusUJ'icaliYas da.~ trausg!'es~ücs 

da diseiplinn d1•st.n 111ilicia as drcumstaueias seguintes: · 
a) f.ei'L'lll sido eo1nnwttidas por ignoraw:ia, ~;lammentc rc

eon!Iecida, ·do poulo da .cJisci pli na· inl'ringido; 
IJ) Lct·c·m ~ido commrtliclas po1· moth·o inSU[H:raYcl para. 

o Lransgt·cs:wt·; · 
c) Lerr:m :<idu cunWJeLLidus uor occasifi.o ele !ll'aLicar o 

l.rnlls;;t·cssor· qualquer· uc~:.f'to meritoria, no interesse do soccgo 
publico ou em defesa, de pe&sQaS, ele 'honra ou propl'icdaclo 
sun ou de ou Lt'I!Jll. 

1\l'L. ·:lO!. São t.t·ansgecs;;ões da cliseiplina desta lllilicin: 
a)' autorizar, promovet· ou assignur· J)CLir;üus co!Jectivus 

entro ol'l'il.\ines ou JH'llvns ::;ob1:e assumpto reluLiYo :.i milícia; 
IJ) publicar pela impi·ensa rcpresenluciio, corr·esponc!cncia 

ou outros {!oeumentos ol't'iciae~. embora não roscr·vaclos, .sem 
lieell(;a ela nutoeir.Jade competente; 

c) ru~cr commuuir.:n~ões :í. imp1·cnsa sobr·o ob,iocto do sor
vko sem r•sLat· l1}galmcntc autorizado; 

·· d) provoeur· pela imprensa discussões eom seus superiores 
ou camat·ac!as; 

c) representar a cor·pora~'iio cm qualQuer· solomnidadc sem 
estar para isso clcvidamcnle autrizado; 

Vol. rx 38 
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f) dirigir qualquer petição em objecto de serviço, ou 
queixas contra seu superior, .sem ser pelos tramiles legues, 
ou deixar de prevenir antecipadamente o superior contra 
quem se (Jueixar, ou por cuja escala tem de subir a queixa 
uaso em que esta poderá ser dirigida ti autoridade immedia
tamente superior;· 

rJ) dar queixa infundada; 
h)' usar do direito de representar;.ão, em .termos inconve

nientes, ou censU!'ar o seu .superior cm qualquer cscripto ou 
impresso; · 

· 'i) fa!Lar verbalmente ou por escripto ·Com o respeiLo devido 
a superior llierarchico; 

j) deixar, .quando uniformizado, .de fazer continencia ao 
seu superior -ou .de ·corresponder ~'is fJue lhes forem feitas; 
· li) fallar mal do superior ou .camarada; 

· l) commctter in.iusLic,:.a para •com o seu subordinado, o;ffen-· 
dei-o por palavras, gestos, ou praticar abuso ·de autoridade; 

m) desafiar o collega e •camarada :e com elle disputar;. 
·n) ·demorar no servioo de ordens ou esquecer-se de cum-

pril-as; · 
o) .dar toques ou signacs falsos, bein assim disparar a arma 

sem ordem; · . 
2J) mostrar-se negligente quanto ao asseio dos uniformes, 

alterai-os, ou; 
q) trocar ou vender armas ou 1quae::squer objectos distri- · 

Jmidos para o serviço, assim como extraviai-os, estragai-os ou 
arruinai-os; 

1') ,iogar ou commetter a:ctos immoraes ou perturbadores 
da ·Ordem publica; · 

s) não acudir ao cham::LmenLo, faltar ao s·ervioo e ausen
tar-se sem causa justificada ou licença, ou infringir as ·regras 
do mesmo; 

t) apresentar-se embriagado ao servioo ou fóra delle; 
n) não se apresentar finda a liccnoa ou depois de saber 

.que foi revogada; · · ·· 
v) utilizar-se da forca que commandar para qualquer i'im 

não determina·do por autoridade competente; . 
x) perturbar em formatura ou marcha o silencio necessa-

rio para ser ouvida a voz ·OU ordem do superior; · 
11) armar ou provocar barulho ou disturbio proximo de 

alguma ·guarda~ · 
z) usar o uniforme quando houver passado para o quadro 

extraordinario da reserva. . . · 

Art. 102. São penas dis•ciplinares: 
Admocsta~;:.ão; 
'Rcprehensões; 
Prisões; 
Baixa temporaria do posto; 
Baixa .definitiva do posto; 

... 
.. ; ' 
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ArL. 103. A admoesiaciío .e a reprehensão podem ser appli-
cadas: 

a) verhalmenLe; 
li) por escripto. 
Art .. JOJ.. A admoestação e a reprehensão verbaes serão 

feitas: 
I> ar-ticularmente; 
!Em circulo de ofJ'iciaes de posLo identico ou superior ao 

do culpado; 
. Em •circulo geral de oi'l'iciaes e de ofl'iciaes inferiores, 

• quando o que i'ur passivei desta pena pertencer a esta ·classe. 
'A reprehensão aos guardas, pracas de preL, será feita na 

frente das respectivas companhias. 
Ar L. 1 Oú. Os oi'ficiaes, officüies i'fiferiores e guardas Lerão 

para cumprimento ·das penas estabelecidas nesta lei, prisão mi
litar apropriada nos .quarteis dos regimentos ou das regiões, c, 
na 1'alta destes, nas 1'ortalezas e cruarteis do Exercito ou da 
l-\:rmada, ou 1'inalmente, em Jogar designado pelo Governo, ·COm 
sentinella ú vista, salvo o caso ele resistencia e em que se torne 
necessario o trwncamento da mesma pr'isão. 

Art. 106. Os offidaes poderão igualmente ter por prisão as 
.suas proprias casas, attentas as circumstancias. . 

Art. 107. Nenhum oí'ficial poderá ser recolltido ú. prisão 
civil sinão depois que fôr condemnado por sentença compe
tente, passada em julgado, pelos crimes em que Lenha de perder 
o posto. · 

Art. 108. Aos ofl'iciaes· inferiores applicar-se~ha a dispo
sição supra; e quando indicados cm .crimes ·communs e /{i dis
posição dos magistrados, só serão reqolhidos ás cadeias pu
blicas ou prisões ·civis depois da sentença definitiva. : 

· ArL. 109. Nenhum castigo ·disciplinar, excepto a admoes
tacão e a reprehensão verhaes, será infligido sem .declaracão 
escripta da autoridade competente 1que o impuzer; .devendo a 
mésma .declaracão mencionar a ·qualidade .do 'Castigo, seu li
mite, sua .causa e circumstancias aggravantes e attenuantes, si 
as houver, sendo tudo publicado em ordem elo dia ·ou detalhe 
do corpo de regimento ou da região. 

Art. HO. Serú punido com admoestação ou repre1wnsão · 
verbaes o official, o official inferior ou guarda que tiver -com
mettido quaJ.quer pequena infracção das regras do serviço DU 
trangressão disciplinar. · . . 

tArt. 111. Serti punido ;com reprehensão por escripto, com 
menciio em ordem ·do ·dia, ou oeom prisão, Mnforme a gravidade 
·da transgressão, o official, o offkial inferior ou guarda que, 
estando ·em serviço ou em uniforme, commetter falta aqui es
tabelecida como transgressão disciplinar. 

Art. :1.12. ;Para o cffeito ·da applicacão ·dos castigos será 
considerando o transgressor, .quando uniformizado, •como es
tando em serviço. 

' ' 

• 
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íA1•b. I J:J.·O;; castig·o;; abaixo mcrwionaclos •não t)odcrão e~
ccclot· o~ limites seguinte~: 

a) p1·isão aL1~ dous rnczcs: 
IJ) JJaixa lempot•aJ·ia do JJOslo de 15 a 60 dius • 

. Al'L. I li L A pena ele baixa elo ·postos aos o!'l'il;itws no:> el'i
liJ.C:; !H'evislos 1110 n. JO:.l sô podel':í. ser imposta po1: SPalL•lll;a 
du I'UIISL'Ii!O de l;'Uel'I.'H, sendo St'lllj)!'O OS indkiullus pl'lj\'ÍlLIJJeil![e 
:;U]JJJIL'lLicloS l1 COlllSCI!IO UO ÍlllYCSLiga,cÜLI. 

c\rL. llli. üs eonscllws ele lfl'tiCJ't'a, que consLiluir-sc-hãn 
'de einco nwmbt·os, t! r.le invesli;:nHJão sct·üo '1'cil1o;; ele aeeôt·do 
vom o formulut·io adoptado no Exet·eito, o!J:;l•t·vaelas as mu
difit:a'.)ljcs que se seguem. 

§ I." O o l'fieial que pt·esitlir aos eonselho;; scl'(l ;;CIJliH'e • 
ele paLeute supct·.iot• a:os .iui;w;; elos llJI.'::HllOS .conselltos, os •(illai.'S 
a sua vcoz, devet·iio Let· paleate superior· ao iaelieiaelo subuwl-
ticlo a Julgamento. · -

§ 2." :As dc•eis1ies dos vonselhos de iu\'eSLii:;'a()ilo iudnpcu
dut·ão da autoridade nomeaute, a qual simplesnwnle cluela
l'arü ·Llt•spi·onuneiado o indidaclo 1110 caso de df'S[H'OIIUJII~ia, 
ou uonwarú eonsull10 de fl'L!Ot't'U quando o ele inve;;Ligaçiio eon
eluit· Pl•la p1·ouuncia. 

§ 3." Das clecbües proJ'ct·idas pelos co;nselhos ele ;;Ü1.'t'l'a, 
llaYerií. appellaôío e:r:-:of'(icio pam tt .Tunta ele Appella~:iio; S<.''ll1 
JWdu izo dos d:;mais recm·sos :l'aeullados pela Conslilui~iiu, • 
cxecpluaelo o eaw de aJJsolvi1;ão uinanime. 

§ -1." i,\, t~llsol\'il;ão do ·1:1;o nn .vonsellw d1! :guen·a pl1udu
út·:í. immediato ui'J'eilo quanto :í. uwtwgcm, :l'icando o presi
lknte do wuseiiJO eout olJl'iga(!ÜO ele dar-llle immcdiala II
!JeJ•clacle. 

§ G." :\'a.llypolllese tlio pat·ugt·apho supra. o pi·esidenl.u do 
eons1dlio ol'l'iciat·ú ti autori.clacle nomeante, dando-lhe scii•Ju:.ia 
do o~ei:n'l'ido. 

A•rL. li <i. :,\, peua ele JH·isão até dous mer.es ao,; oJ'I'ieiacs, 
nrl'ir~iaes inl'rriot·es IJ guarda:>, quando a ll'ansgressão ll'ôt· ag
gm,·nda pda ruitiieitleneia ou po1· al;guma cireumsl;aneia qno 
l'NilJeira maiot· puni.c;fio; s1í ·poclet·:í sei' imposta por sentcn\)a 
do eansel!il{l do clbwip\i.na nos lCI'IllO:> ~~speci rieaclos. 

1A1:L. JJí. 1\ Juinla ele ~\ppóllaçiíC's di) que trata o a1·L. III 
. ela ki 11. OO:.l, ele ·1850, scJ•:í eomposta do eommanuantc gpJ•tli 
e:omo J1!'esiclcnlc. elo eoronel auclito!' I) tres ouLro:s oJ'Jieiaes da 
mesma pate.n Lc. lodos ela Guarda N·ncional. 

J:\i!'L. H 8. Os casos de inhabilita.(:fio I' wnduda do~ offi .. 
eiaes inl'ceiores e p1·aç:as gl·acluadas para: clete.rminn.(:õcs dn 
haixa ele posto, bem eomo a ause111e.ia dos orficines, ol'l'ieians 
in r e ri-ores e gl·acluaclos, r,o,· m'nis ele trcs ·mezes, sem liccnr;.a, 
serão Ycl'il'iocados pm· consr;lhos ele syúelicu.1wia .compostos uo 
tl'cs officiacs ele patl.lnte supcriot· (t elo réo. · 
. Art. 110. São competentes para impOr penas disciplinal'es 
o i\linistro ela Justica, o commanelantc geral, os commanelwntcs 
rogionacs, os .commandall,es dps regimentos c os elas fraccõcs 
em ,cada arma. 
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~\rL 1.:?0. As autor·idadr~s acima memci,onadas poder::io im

)lô!' a um ;;uhord i nado. a al'bi lJ·io Jll'Oill'io, clenLJ•o elos I imite;; 
o~preifil:adn~. as pr!na;; de admoeslaçü.o e rern·el!ensüo, prisfío 
atr' lf.i dias rJ baixa Lemponwia do posto, aos of11'iciar:s itnfe
l'iOJ'(!R, ~t•!gUIH!O a g'I'U\'icladc cio CUSO. 

,;\·J'L I:! I. IPnl'a ~r~ ,J'a:%el'cm Pl'l'edivas a;; pena~ imposta;; 
]Win· (:u[l/'da :\"adonal, todas ns aulnJ·idaclr~ eivis ou mililn
l'i•s Jir~a1n n!JI'igadas a JWr>slaJ: o :nc,~r.·ssnt·io auxilio, quando ~ol i
eitadn 11111' 1!Se1·ipto 1wlns 11li'SlllOS elwl'c~. Alllll'dadns as rc•gTn'> 
çla llil'l'ii•J·ehia mililat·. 

Al'l. 12~. l\'o·nnso de não :;;eJ• nll.r:ndida a l'NIUisir;ão, o eom
mnndaiiLi• ;;r•J·al ou <Juni(JurJ' do;; ,·omnianclauLes regionar•s a 
t·.l/.in r,n,:JIIr'•·inwnto o Jaelo Jüt· levado, remeLI.el'ú o;; do
r:nmr.•ntn;; :í -:mlnridade eh•il ou mililnt· r'ompetenle, par·n n ·J•es
l''nnsnllil idade do ·I!Uipaclo. 

J\1·1 .. I :!:3. i(J:~ eommanrfanl••s di' po;;;Lo;;; nu g-uardn;;; por!rl'iiü 
infligir aos ~uaJ•clas as ;;eg-uinL1~s penas: 

a) l'UlWI' dobt':lJ• ;;;.;mLincllns no eo1·po ela gual'da. n fJllalqure 
gun1·rla que• niin JJoun•/.' <teuclicln no clwmam(··nl.n ou ::;c auscn-
1 nt· do enrp:n ria g-ual'rJa ;;r•m I ieeu,r;a :. 

b) rctr.•l' p1·esos .no erH•po ela guarda, al•! o rcspeel.ivo 
rrndinJPiiilo. nqur~II•~~ que se• Livot·em embriagado, p1·ovoeado· 
l.lllllllll.n ou ala1·ido no enJ•pn da gtHll'da :ou imnwcliaçrj,!~, a·ind::t 
lll•!;;rno qur~ não ]WI'i.üJ!I;am: ú mesma ~!Hil:cla·, S•~m prejuízo, 
pot·r•rn, rln pl·antiiWÍi11nenl.o do eonsell1o de diseiplina, quando, 
pül' ve-ntura, hrUn ineoJ.•I.'ir.lo em pena maior. 

CAPI'l'ULO XXI 

Do parte administrativa e financ'eira 

ArL -f2.L Corrrerão por .• :onl.a da .verba da Gmu.•c!a l\'acionnl 
o fm·nrr~imr;nto ·de :ú·ma:; de ;:;tlül'ra, coJ•.J·C'nme, r:ar·ttwhamr. 
pum sr•t·vi1:.os di' fogo, hnmlr:iJ•ns, eornelns r. tambores, Iivi'Os, 
oh.irr~I.M dn f•xpediPnl.e, pl'l!ci;;;:os p·twa os ennsellws dr. inves
tif;'a(:.ã.o, de gur•rra, dr rJi;;eiplina, de qualifir~ação e de r•wi;;la e 
dü qunr;;fjur•t' nul!·as dl'sprzas que forem votadas pr;lo eon
g-J'C.$~0. 

Ar!.. 12ií .. Pnra as dü~PI'zns da Gunnla Nacional ficam ela 
rla!.n da p1·omuh:;;nr;.ão da pJ·r;;e.n.f.e ll'i em deanl.e de;;l.inac!ns 
em eada J•ng·iüo as qu:mlia;; que forem al'l'ecadadns, n l.il.ulo d1} 
P.rllo das pal.en tcP. dos ofl'ieiaes dn ('uai·da Naeional, das porla
l'ia;; di! proroga1;.iio do prazo c ele dispensa de lapso de tempo. 

:\J•I .. l~ü. O Governo rogulnJ•:í a manri1·a ele ser· arrrcn
clada o •!~CI'iplumda l'.sla renda. 

.. \1·1 .. I :!i. O com mandante gr•t·al, b••m r:omo os comman-
. clani.P:'. rln J•egiiio. Lo1·ão um quantitativo drsl.inaclo ao rxpe
dii!lllf' r o ma is neeessnrio :í insl.al!n(:ão rins mrsmos com
mnndn;;. l.udn dr aer·tn·do com o nünwl'o r.lr corpos ,ití creaclos 
cn1 cnda J•cg·ião c a;; couveni1!ncins elo servir.o. 

. . 
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~\rt. 128. A graLificar;ão CJ ue elevem perceber os com
manclan tes geJ·aes, os commandantes de regii:ío e outros 1'unc
cional'ios dos respccUvos eommandos serú designada em lei 
OL'(!amcntari a. 

"\rt. 120. A Guarda Nacional podertt adquirir immovcis 
para a insta!Jação elas respectivas a!'l'ecadações, linhas de tiro 
ele guerra, e o mais que :J'ôr necessario ú instrucçi'i.o theorica 
o pratica da mc•sma mil.icia, tudo POL' donativos espontaneos 
Jeitos pelos ofl'iciacs, oJ'l'iciaes inferiores, guardas rJ quar~squer 
pessoas. 

CAPr:rur .. O XXII 

DAS JNST!'l'UfÇÕES fNS'J'HUCTJVAS E J\ECHEA'l'!VAS 

Art. 130. Em cada circumscripr;:.ão ou séde de regimento, 
haver·:'i uma bibliotheca do r:orpo, ·com salas absolutame.ntc 
incler,endentes, para oJ'l'iciaes inferiores e guardas. · 

~\rt.. 13·1. A sala destinada aos officiaes ficará sob a di
rec~~fio ele um capif.iio, a elos inferiores c prar;as sob a clirecçfio 
elo inferior mais graduado. · 

Art. 1.32. As bibliothecas se organizarão com o conrmrso 
do commanclo geral e daclivas entre cfficiaes, officiaes infe
riOI·es e pra~·.n:s, ficando constituídas desde que attin.iam a 
200 volumes. . · 

:\rt. 133 .. :\nnualmenLe, o ·commando geral farú,· por con La 
da adminisLraç)ão, ú 1·equisiç~ão dos commandantes de regi
mento, guardado o principio de h.ierarchia da. eorrespondencin, 
a. subsLiLuiçüo dos volumes que se tornarem indispensaveis, e, 
ao mesmo tempo, a. provisüo de obras novas. · 

.Art .. J::lJ.l... .A~ obras poderão ser não só de assumpLos mi
litare~, mas tambem clidacticas e l'ecreativas, tendo sobretudo 
em vista a. instrucção moral e cívica elo soldado. Serão igual
monte permii.Liclos os sports miliLa.res, corridas a cavallo, a prS 
ou veloc.ipedes, criações de pombaes, circulós recreativos e 
;io:;os militares. 

TITULO V 

Disposições· geraes 

ArL. 1.35. O C+oveiino regulamentará dentro de seis me1.cs 
todos os serviços de que cogita a. presente lei. 

Art. 13G. Todos 'os corpos de Gnarcla Nacional, salvo as 
all:eracões e.stabeleciclas nesta lei, terão a mesma org-ani?:a(.'.ão 
t.actica, esLrategica. c administrativa dos corpos do Exercito. 

Art.. J37. A designação numerica sertí seguida em toda· a 
União, poJa ordem da orga.nização dos regimentos, batalhões de 
artilharia, de cavallaria .c companhias de transportes. 

Art.. '138. Todo guarda crualificaclo é obrigado a apre
sentar-se ao corpo para que fôr dé.signado, no prazo marcado . 

• 
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:Ar I.. 1:30. Os guardas nacionaes de servi no <la r;:;serva de
verão apr·esrJrüai·-se uniformizados logo que Ú for·va de serviço 
acLivo Jur aquarlellacla ou marchar· pura auxiliar ou substituir 
a J'ort~a do J~xorciLo. 

At·t. i·W. Os ol'ficiaes, oJ'f'iciaes i·n1'eriores c guardas, 
quando em servi1;0 ohri:;alorio :;ratuilo, não perderão seus 
venllimenlos na;; r·epm·Ur;ões publicas, quer sejam estes fixos 
ou diarios. · 

Art. JH. Os cidadãos devidamcnlc alistados e cm serviço 
·da Guarda Nacional serão dislrihuidos pelos corpos que forem 
ur;.;-anizados nos termos ela presente lei. 

At·L. f.í.2. Se,-.··1n obrigaLoria a instrucção de tiro de guerra 
e cvolw;ões miLc. ~. na 1'6rma estabclecicla pela legislação 
vigente, os dwfos ela Guar·da Nacional providenciarão no seu
Lido do sc•r cumprida esta obr·igação, principalmente ·nas re
giões ou circumscripr,ões em que não tenha sido posta em 
nxeenção a citada lei n. 1.860, de 1908, de modo que seja 
'racullado aos inJ'eriol'es e guar.clas prestarem o serviço de ·tres 
nu·z"s, por oet:asiilo de manobras, si ,Jú não o iiverem pre
~t.ado, rul-iustar do que J'icou estabelecido nos arts. 97 e 98 
da mesma lei. O Governo indícar•ú. a fMma segundo a qual 

· isso se far;í.. · 
"\rt.. 1.1.3. As licenças aos guardas, inJ'oriores e offir:iaes 

serão concedidas: 
PoJo Governo Federal: 
Aos co(llmandantes geral c regionaes. 
Pelo r:ommandante geral: 
A todos os officiaes, inferiores ou guardas, até se'is mezes. · 
Pelos com mandantes regionaes: 
,\o~ subordinados ;i sua autoridade, atr.'! quatro mezes. 
Pélos commandantes de regimentos, batalhões de arti-

lharia, esquadrões de cavallaria e companhias ele transportes: 
Aos ·seus subordi·nados, até clous mezes. . . 
:A.rt. i44. As dispensas'temporarias serão concedidas pelos 

commandante:-; aos seus subordinados e annunciadas immodia
tamente aos chefes immecliatamente superiores. · E;;sas dis
pensas, moLivadas por .iusLa J'azão, não podem exceder de dous 
mezos no período· ele cada a;nno. 

Arf.. Jt.5. O Governo, no regulamento que expedir paJ•a a 
cxecucão da lei, fará rever e. consolidar todas as disposir,ões 

. em vigor que a ella não se contraponham, como seja. a tabcllas 
elas taxas de .nomeações, promoções, transferencias c reformas. 

Art. 116. Por -essa occasião, serão estabelecidos emolu
mentos para os diversos actos de expedientes de commando 
geral e commandos regionaes, munas aos infractores da lei, 
·n. 602, de 1850, . prescripçõcs relativas ao fornecimento de 
quantias para as despezas nos ·corpos, prazos para as soliei
tarões de· patentes, posse, regras concernentes ás i-nstituições. 
deveres e aLtribuições dos cm·gos o postos, definidas as incom- , 
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rmt.ibiliclarlr~ rJ,, rxC'rcicio rntr·r rnr'S'M qur. cleütn clir·,~it.o a 
J:equ isitnr· n for·c;.a puhl ic:a e o;; c:a~o;; no~ qrraPs ns ni'J'ifduf'i' 
pot·cfenl n antiguidade r•or lic~>'lll;a nrr rtisperr.~a c/1• .~~~~·vi(;o. 

~\1·L. 1 ·li. Quando, J.>aJ'a o,; ,·nr·;:;o;; du eornrnnttdanlu .g-f•r·al 
o eomma·r~dttnt,•s r·egionues J'oe,:m nomt•tHlo:; oi'J'i1·itws J•t•l'of·
mados do J~xenil.o, dJOs L1•r·uros dusla h•i, liet'llP!Jr>r·ri.o aJ,~m elo~ 
postos militar·o~. gratil'ieaf;ÜI's t:OI'I'I!Spüllll>•nl.ns ans CJIH! ux,•r·-· 
CIJJ'f'.lll clr.~ accür·do eom as ta!Jrdlas do iExel'cilo. 

Arl •. HS. Dada, por·,··rn, a eir·num;;tarwia dns nomeado;; 
pm·l.r•twfit•r.m ri Guarda ·:Ntlf~.iünnl, pr•t·r,ebc•t•fro eurnu ·o:Tntil'illill.:iiu 
OS CJUU:IItitativo:; f!OI'I'I'SfJOIIf.if'III.L•s a J.a>•S l!lll'g'OS. 

AI' I.. J.l !l. Os ;;uar·da:; r!lwiona>•s Cfllll IH'O\'at·,:m, fJtHtndo 
.na aetiric.lad,•, rl011s a-uno;; elo SI!I'\'ÍI.:O t'J'I'f'el.h·o na. fiJ,.ir·a. lt•r·üo 
.fJI'I'of'Ut'I·'ITeia, 1'111 iguaJdad>.• tfp Vii.'I'LllllSf.tlllt:itl, .Jilli'U IJS >'lfl[)l'l.ll;OS 
Jlllf.>lif'os, ~ah·o ns "'' tlllll:\'iSlt'adns I! o~ mililar.·c·~. ~··rHlu llfllllndo 
n r·r•gpedi\'n t~o•rnpo c/1' S>'l'\'i(;n el'l'••lllivn llill'il a !iul>ila(;ií.o, 1'1.~
fnrmas, aposentadoria ott nwllrol'ia d1·s~•·s adns. ai/• I o annos. 
salvo o ~imull.aneo, '>lll'-' 111":•na~ ,.ntr·nr·r'r rtn 1:nmpul.o pnl' urn 
trwc;o eles SI' l.f'llll"'. 

r:\:r·t. HíO. IJrrando n S>:r·,·i';" J'>',r·.pt'l':'ol.ado Prn tc:mpn c],, 
8llf'l'l'll, Sf'I'IÍ lllllll.ado IJC']IJ dobt•o. 

:A,I't .. ·151. Pa1·a os 1:an,:-n;; c!f~ assislenlt·~. n.ittdanl.r.;; rlr. 
Oi'clMt.i; e dn enmpn, d•• fur11:1:inmu·ins dus sc•l:r•cf.ar·ia:; g·,.r·nl n 
J•egi onaes, os I'l'iõpl'e Li \'OS c:ot nm atH.Iani.PS dPs ignal'iio ns ofl'i f'.i llf'S 
que lhes pareer•r.·ern mais idonPos, quf', Sl'lldo ar·r·>•g-imc•nl.adns, 
passal'ão .par·a o fJUadi'o exLt·auutileral'in da aeth·a, na :J'(H·ma do 
m·l .. 19. 

l\.L't •. 15~. J.'ic:a nbolidn o t•,•ginwn espr•1:ial de l't·onl.c•ir·n~. 
Ar!, ·15:3. O g-mtrrla .nrwional dl!~igoadn pal'll o .~1'1'\'it;o rln 

mnbili:mc;iin niin pôd•• dür' em seu Jogar· subsLiluto. 
Ar.·t. lfi.l. :-:o easo dr: suspensüo nu dissnlu>;iín de al;:;urn 

-llOI'JIO, os nffir:.ines r·eslwc.:l.iYo~ "'··r·ãn r·lnssil'ie:l'l.los :no quadr·o 
exl.t·anumer·nrio n IJllf.\ eoul11:rern. 

:\.l'L. 155. Aos eorpos da lluar·da Naeional mol>ili7.ados Ro 
nddieionarão eaixa militar•, deposil.n rl•• ·r·,·rn•Jnl.n mo,•>d. c,nf'et·
meir·n;; de.earnpau:lnt P. antlnrlarwia. 
· ,Ar·L. :15G. Tudo quanl.n •não .e;;f.iyer· t•egulado na pr·••SC!ltl.e 
lei, llO.ntinuar·rí. a J't!g'>)I.'-SI• pnlos r.lispo;;iLi\'OS da le;:;i~la(:·ií.O 
::wl.ual, aproveitados Nllllfl Jegisla(;.iin ,;nl>sidial'ia n;; h•is ·~ rr.gu
larneul.o,; nm vigor· nn Exol'ci to • 

.. TITULO VI 

Disposições transitarias 

Art. 1.57. Os aeluaf's ~r·c:t'L•Ial'io;; gemo;; do Disi.Picl.o Fü
clol'n.l o dos Estados sr.riin rwovido~ nos car·gos dr srr:rrd.al'ios 
elo ~nmmanrJo ·geral e nos dn.s t•ügicies, l'Ci\Jlf'CI.iYnmonl.r, si r:on
tarern mnis c],, 11inco n:n.no;; elo Sf'l'Yiço· rffer:l.h·n. 

L<\t•t. 158. Os commandos dos •novM l'rg·imrnf.ns cnlloriío aos 
"·cqroneis actuacs em offeelivo oxrrricin, on nos nggregndos em 
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cada l'r·g·ii1o, por· or·dr.m do anLiguirJndo do exr.N·icio na mosmn 
1·cg·iü.o. 

1;\1'1,, 1 ií!l, 2\"f!lllll.llllU IIOIIlC'Uf;ilO OU pi'fllllf.H;fín ol'fieiaJ SOI'Ú 
r.-•i/.a fliJI.es do apJ·nv,.-ilaJW'JJi.o dt• l.odu~ o~ Qf'J'inia'!~ aptos, al.,j 
!Jfl,jlo IIOJJJL•ado,:; JHll'a eadu llliHl das r·c·g·i.üe:s ou E~lados. 

AI'L, J!iO • .;\. l'all.a d1• f:f.llllJ)Hl't•eilllf'llln do oi'.J'ieial quando 
dr·,·idanwnlc• da:;si/'i,~udn, ck aeetll'f.ln r·.om a Jll'f'SI'IIi.t• lni, Slll'i·~ 
el•llsidi•J·ada d'!"'·'ITiin, ,., corno tal, ·niiu .iusl.il'kadn, p1111ida ''~JI''-
t•i:l!Jnenl.n t:OJll a pPJ·da do T•oslo. . 

:\rL. ·llil. Baslun;í a <.kt•.!aJ'tlf;iio ,-.s;:.r·ipla r.ln ni'J'i,,i.·ll r.n1n 
:fir·11m ,J,yirlallwlllP J'('l'""''"t•ida, par·a dr•ler·Jllillal.' a I.•Xt•lnsiiu 
•·.c-uJ'j'ir:io dn M'U JIOIIJ(> dns l'·l'iil"'dh·n~ quadr·o;;. 

ArL. I ti.·~. Fk::un J·r·\·o;,:-ada~ a~ di;;po~i';'í.-·s rom I.OfllllJ'fl·J·io. 
Camam clus Deputados. Z~ di.' di'Zf'lllili'O 1.h• I 01:2.- SoiJÍIIIJ 

!Jorroso .! 1111 ÍtN'. • P I'L'S i d, • 111.'•. - Es I o l'i o d '' .-\.lu IUJ L/.1' rrt 111: C o i mln·a., 
1" SL'I>l'PI.fli'Í0.-.-1. SiiiU'tto rios Saulos L•:ol. ~" Sl't'l'i!Lario.-
A impt·imir·. · 

O Sr. Sá Freire- Sr. !Presidente, JWt:o a V. Ex. que se 
digne mnncltH' indui1· na Ol'dem ·do dia de ::unanllã a p1·oposit;iio 
ria Gamara do~ Depu lados, n . .I :28, do ·e o 1'1'1•'11 te nnnn, 11ns l.r.,·mos 
rln r1•gimenln, indc•pr•ncii'JII.-r•mento de par'"''''J.' dn r:ommi;;~iío. 
TJ•ata-se do pJ'o.irclo :que rlt•Ln~·minn a !Jot·a legal. 

O Sr. Presidente- O pedir! o r],-. V. Ex. ser-,:í sati~fri l.o. 

O Sr. A· Azeredo -SI' .. Pr·,,sj(],)nlr, pedi a palavl'a par·n 
:fau:r· .iden Li no pedi elo ao .que aea!Ja .ele M!i: f'r•i to pr.lo nol!J''' ::;,,_ 
nar!or JW!o :DisLI'ir~to J.'i:!cll•r·a!, 0111 reln~:iío nos pJ·njrelos n~. 200 
r.o ~o:::, eu,jos pa1·er:el'rs .il1: Jol'arn lidos. · 

O Sr. Presidente_, Sn lisfarei an prd ido dr V. Ex. 

O Sr. Arthur Lemos- Sr·. Pre;;iclnnlr., J•equeii.'O t.amliem n 
V. ,E·x. pam ,qtw, na fil'Oxi ma i\l!i\.,fín, a Jll'Oposkfín da Camaea 
elos DeJ-.culadns, •n .. 'J~!i :\1 e o JH'o.iet:to {lo ,sr•11adn. n. :! li, -rigu
J·,•m 11a or·cli·ml do dia, ind'!fli'IHienl.o dn paer.ee1·. 

O Sr. Presidente-ALlenclel·ei .a V. Ex. eondieionalm·onto: 
si o pro.irt>l.o r a J)I'O[Iosi~ão a 'CflJe Y. Ex. ;w rrff'J'O fm•nm de 
eat·aeler gel'a!, rigural'ão na ,,,,_.ilneit'a parle da or·r.lnm do rlin, 
ili, po1·ém, eogiL::tl'f!lll {]O intcr·,-.,:;sns parliculal'es, J'nl-os-lwi in
elnit· na l'l!gundn pnl'lo da r·rf'eridn o1·rlem -do dia. 

O.TI.Dmr DO D.TA. 

· O Sr. Presidente- Nfío 11nvr.ndo ai'llda nunwr·o 1)a1•a a;; vo
f.açiios constante;; da OJ·clem do dia, pnssa-;;e ;í mnLor·ia r•m diR
nui-lsiío. 

OJU;:.\).1 gN'I'O DO llX'I'81tfOit 

:3" di;;r.u;;,;;iio· da pmpn;;içiio · da Camnr·a dos Dcrllltnrfos, 
11 .. 108, dr> Hll:.!, l'i.xanrlo a clr•RJWZa do :\linislcJ'io das ,nclaçõe$ 
iE.xteriores pam o oxri·cido do J\H3, · 
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O Sr. Alcindo Guanabara .diz que o Congresso Nacional 
voLou c o Sr. 1'1·esidcntc. da 1ll:epublica sancclonou no dia 17 do 
janeir.·o do anno COl'L'cnte, uma Jei que estende aos autores cs-
1.mn;;eiros o ·direito de .c]ue gozam os autores lJl'azileiros, em 
vil'tude da Jci do agosto de 1808. 

A Jei r]ue estende esses Javores aos autores estrangeiros 
·rl ispün, no seu ar L. :1 ", ,que gozarão deJJa os aú.Lores csLrongeiros 
pnl'l.eneenl.cs a IJat\Ões que Lcn'lJUrn adlwrido a c:onvcnG.ões in
l.emacionacs ~ob1·e a materia, ou que Lenham eelcbrado trata
dos com ·o Hrazil, assegurando a r·eeipJ•ociclude dos direitos 
enL1·e auLo/'es esLl'allgeiros c hJ·azileiros. 

O texto é o seguinte: 
«APL. 1." •:rodas as disposir;ões da lei n. -iD6, de :1 ·de agosl.o 

de :l8fiH, salvo as do seu af'L. :13, são igualmente applicaveis ·ns 
oJJras seien Li l'ieas, I i tLerari as e arLisUcas, editadas em paizcs 
esl.r.·wngcdros, fJW:tlqucr rJue se,ia n. nacionalidade dos seus aul.o
l'CJfi, dcJHrle .que ellcs pcrLen(:.arn a JJa(:.ões ·[jliC Lenham adherido 
:'ts eollvell~'ões inLel'nucionaes sobre a mal.cria ou tenham assi
gnaclo ü·ataclos com o BraziJ assegurando a rccipJ.·ocidadc ·do 
I,J•alamcn f,o :í.s obras hrazileiras. 

Assim, pum rJuc os auLores de ouras esf,rangciras gozem 
dos favores c.oneccliclos pot' essa lei, favores co·nr}edidos aos rm
eionacs, •! neecssado ;que pei'Lencam a nações que.Lenham adhe-
I·irJn :ís convenções inl,nrnacionaes solJre a maLeria. · 

Da mesma :f6rma, para que os autores brazileiros l.enhnm 
os seus d.ireil.os m·nl,egidos nos paizes estrangeiros, ha •neccs
sidnde clesscs l.mtados. Mas. si ·OS !.raLados ni'í.o exisLcm, os au
lm.·es estrangeiros não podem gozar da protecção que a lei hm
zilnira ·Confere aos aul,orcs naeionaes. 

E' evidenl.e rjuc ao vol.ar essa lei presumiu o Congresso rrnc 
o Governo se apressada cm adherir u convenções inLcrnacio
naos exisf.(~ntcs, de modo a assegurar aos c.icladãos hra:dleiros 
o direito ria roeiprocidadc resull.anl.n desses tratados int.erna
eiounes. 

Está decorrido um anno c ni'ío se tem .feito nem uma nem 
oui.J'a·cnusa. Niio ha t.J•rttados, a não ser o .que existe com •P{)r
tugat 

lt\Jcrcdil.a que o Governo ni'í.o tivesse adher.ido a convcn(lões 
po1· l'lle :faJLm· aul.orização legislativa. . 

Vem, porl.nnto, propOr ao Senado que se supprima cssn. 
:fall.a, rlanrlo ao Governo a :fac.ulclacle de adllCT'ir ii. convençi'í.o 
do Berlim, ull.imamonte :foHn c n.ssignarla por qunsi todos os 
naizes. Essa convenção r'\, assignadu pela IAcllcmanha. Belgir:n., · 
Dinamnmn, F'J•ançà, :Grã-Brcf.anhu, Ttalia, Hcspanha, .Tapão, Li-

. horia, Luxcmhurgo, Monnco, Noruegu, .Succia, Suissa c Tunisia. 
1Pn.ra isso vne rnviar ·fi. lVfrsn a seguinte emenda, redigida 

desl.n f6rmn: 
«Para o -rim '(](\ garnntiJ• aos autores hrnzileiros de obras 

!'Cient.ifieas, Jittcrarias c artisLicm:: a reciprocidade ela' protecção 
aos seus dir·cit.os, 'que a lei n. 2. 577, ele 17 de ,ianoiro de HH2, 
art. 16

, conferiu nos autores estrangeiros, qualquer que se,in a 
sun nacionnlidadc, desde ·gue e)les pertençam a. nações que 

., 
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tenham adllorido <ús convenr;ücs inLcrnacionaes sobr·e a materia, 
l'ica o ·Govm·no autorizado a adherir, nos termos do sou arL. 25,. 
ú Convenção Jnl.e!'Dacioual assignarJa em Berlim a 13 de 1'eve
l'eiro ele 1!)08, inscrevendo-se entre os membros de pl'imeira 
elassc no « Bureau » da União .Jnl.ernacional das <Übr·as J"itte
l'ar·ias e Arl.isticas, com St~de cm Berna.» 

Si o Senado 1:eeusat• o seu assenLimento a esta emenda, a 
sil.ua~\ÜO não se alterar:í para os autores estrangeiros, os quaes 
í.lesdrJ que pertençam a naçõ<JS que tcnl1am adhericlo a eonvcn
·Qúos inl.el'llaeionaes sobre a materia, gozam da protecr;ão per-· 
ompf.oria da disposição da lei' brazileira. · 

Sómente os brazileil.·os -não poderão gozar dessa recipro-
cidade. . · 

Si o Senado <~Jonceder o seu assentimento a essa medida c 
n rGoverno usar dcfla. teremos dado aos brazileiros reüiproci
dade do direito que o Brazil concede aos estrangeiros. 

V<Jm :í. Mesa, ú lida, apoiada n posla em dis<Jussão com a 
proposioão a seguinte 

EMENDA 

Accreseenf.e-se :is verbas c;x:traordinarias no Exterior: 
Para o 'fim ele garanLiJ' aos autores brazileiros ele obras 

scientif.ieas, liU.crarias e :u·t.istieas a reciprocidade da proteccão 
nos seus dil·eif.os <que a lei •n. 2.577, de 17 ·de ,janeiro ele 1'!l12, 
m·t.. 1", eo11fer·in aos auf.ore::; estmngeiros, qualquer que se.ia 
a sua naeionalidarlo, desde crtw cllcs pertenoam a ·nacõcs que 
i.nnlw.m adlw,·iclo ás eonvrmr,.ões inf.ernacionaes sol'.re a mat.eria, 
:t'icn. o Govb!'llo autorizado a aclherir, nos termos d,> seu art. 25, 
:í. Conven~•fio Jn ternac.ional assignacla cm .Berlim a 13 de feve
reiro do '1!)08, inserevendo-se entre os membros de 1• classe do 
<d3u!'ettu :t> da União Internacional para a protcc~•ão das obras 
Jit.l.erarias c arLisLicas, com sédo cm Berna . 

.Sala ·elas sessões, 27 de dezembro elo 191.2. -Alcindo ('t~ta-
nabara.- A. Azm·edo. -F. Mendes de Alme1da. . 

Veem ·<í 1\fesa, são lidas, apoiadas e postas em discussão 
com a proposi~\ilO as seguintes 

JlMEND.~S 

Verba XI- Extraodinarias no Exterior- au;;mcntada .de 
75:000$, ouro. 

Accrescente-so onde convier: 
i.'\.rt. Continuam cm vigor o art. 13 da lei n. 2. 356. de 

31 ele dezembro ele 1!)10. e o paragrapho unico elo art. 1ft da 
lei n. 2. 5·1-1, ele <1 de abril ele 1 !)12. 

Sala elas sessões, 27 do dezembro ele 1912.-,1. Aze1·edo. 

X 



i,\~ "''l'lJa -Ext,·nnr·diml!'ia~ no fnlm·ioJ'- augin0ntacla. ele 
30:000$, eor·r·erHio por· conta da nwsrna a~ dospc•r.as ·com n Cna
gTr~~;;o de 10·donlolog·ia fJUI! se reuni!' m::osla Capital, durante o 
exer·cicio. 

Bala elas sessões, 2i de drr.rmlH·o r lo 1 O 12.- A .. A:orcrlo. 
O .Sn. PnE::;r,nE1-.''l'll ___, :\ :lfr;;n niío li'm duYir!n em ar:1:riUu· a 

f!IIWnda dr• V. J<:x. lodn \'r<~, fJUI' Y. Ex. ra,:a l'f!t'i•r·endn li J•ub!'iea 
do ill'lélllfJ(•!J lo do gxf.C!t·ioJ'. · " 

O Bn . .-\r.cnmo GU.\:\',IB.IH.I -. Aeer·rw~r.n lü-i'dl ond'' convic1·: 
O Su. ·PuEsrngxrrr,-Ha mais ni\ sr·g·uintos r.rnr.nrlas: 

Da r:nmm i;;si'ío : « Y r l'ba r•xt mor·rl i nal'i a », a1~e r.·.cseon tc-se: 
:lllgl1li!·llf.nrla do i:í:OOO:J;, OU'i'O, 

Onde eonvir.r: « Continr'rn em yjg-or' o :iJ•t. ·13 ria Jrd ••• 
. Essa ''illf'llda l'i•l't•r·(•-sP :í autor·ir.n,;iio ,que tern o Gorm·no, 
no n1:lual c•xer·1:iein, pal'a Jnr.er n reJ'or·mn nu Sreret.ur·in do 
J<:xl.r•r·ior·. r·nfrl!'ma jl;í nli:ís .inieiacla. 

!Ou t.r·a f!Illl•nda: « :\ ,·,•r·lm Pxtr·nor·d inaein do Exlcn·ior- nu
gmrnladn dr :10 :000*, ,:or·r·,•rH.Io p1w cnnt.a dn nw~rna rlr.·~pc•r.a 
el>l!l n f:ongr·r•;;;;o dr Oclnnl.ologia, •no eor·r·nntr. 1•xrreir~io ». 

E~:>a emenda i•sL:í n;;.~ig11adn r)(•Jo Senador Ar.crerlo. Niio •! 
da r: o mm is;;iio. 

O Sn. :A. J\zr~rirmo- A enwndn niio t••m n nssignatum da 
Commis;;i'i.o, mas posso .cJeclnmr.· n V. Bx. fJ1H' ,-. aer·ritn. pela 
mnioria ria Commi,;;siio. 

O Sn. PrmsrnrlN'm- E' uma rmrndn errando noya des
przn. 

O Sn. ·"\', AzrmEDO- Niio, senhor·. 

O ,sn. PnESI!lilN'I'r~- Na 3" disrmssii.o niio podem ·Mr api'c
s,•nf.ada~ rnwncla;; augmenla·nr.Jo .i]espoza. V. Ex. aeabn de affil'
lll:l!' ifl\11' (';;;;n (•nwndn l'f'.pre:;r:ntn o r•en~nnwntn. dn. Commissiio. 

41 O Sn . .:\ . .-\zrmrmo -Da mnior·in rln Commissiio. O Tl.rlat.or 
porlrr·:í dir.er·. 

O ,sn. F'R.INCrsr:o Gr.YCERro -Mas ni'•s r.stnmo.~ rm srgundn 
.r.Jiseussiio. 

O Sr. Francisco Glycerio dir. que n emenda do ·llonmrlo 
Senador.· prlo Di;;lrieto Feclr;r·nl é uma autori:mçiio, podendo o 
!Govcl'!lo usai-a ou niio. Ali;i;;, a maLer·ia dcR~a ernc:rHia ,; J'iül'foi
f.amonlc rxplieavol r n :wu ob,icr,to 1'l!'nda-;;e 0rn Jogislaçiio vi
genLo, Lor·narHio-so porf'eiLam,•nto aeeeilaYol. 

Quanto ;í;; nmendns do honrado Sfmador por 'l\faLlo Gros;:;o, 
f.r.mos n. r>~·imri r· a 1:í vrrha I o•- Exter·ior: « n.ugmenlc-sc de 
'i li :000$, Olll'O ». . 

O Sr'. l\li-ni~tro do E;xl1~J·ior• CftH•r·ia quo c;;sn vel'hn rossr dr 
lOG eonto;;: a Commii\siio ohsrrvou •(JUC rra um augrnonto rrr'
fr!if.anwnto di;;pr~rl.~nvel. Pnr.ii.o ]lrla rtunl n l'Cduziu (L irnpol'tan
cin a rJUI) se J'l!t'f'l'f' n enfonda, rruet· dimr -7li contos, mas nem 
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mesmo com essa L'ctlLw:ão a GvJJilubsãu a ttc.:t:eilvu. 'J.'otlal'ia o 
S1·. ;\liubtl·u do JLxieL'ÍVL' aciiU iudi~!Jellsal'u! es~•! UliS'JJWnlu, 

A uulm t•"r!Jenda é u CJUu mauda eonsidut•at· cm vigoJ.' a Jci 
uue auluri;m a J:t.d'oJ·uw da Seercla!'ia elas ·Jhda(;úes ExLel'ivt·e:;, 

ll•!Uilllenle, ·no exemit:io vigcule, o IÜOI'OJ'JlO csl;\ aulul'ixalio 
a L'•oJ'ut'JJJUJ' esa:; ::wcJ·cltll'ia u ue~sa nulol'ixa(;ão o Cougresso 
iueluiu as clisposi(;úes Junliallil'llllies ~o!Jt·c as CJUUes o miuislru 
I.C~Jrt til! se JJasea1: JIUJ'll r•xt•cutaJ.' a rel'ormu. Xão sabe por t.JUU 
nwLi1·o aiur.la ufw :l'oi t•lla :l'eila. ne\'e '1Javcr alguma ra%ão pJ•u
cedeu l•!; f!l!LJ·el.an lo, uão ,j pudida!' lu cle;;sa demot·a na aduli
ll isi.J·u(;ão. Desde (]uu .iU foi votada pelo COJJgr·esso uma uulol'i
Xa(.'ãu, ,j Jlalural que c!Ja se uxeeutu tle~tle Jogo, 

'Todavia, ,:. possivcl fJlW lenha o Oüvei'llO alguum ra:~.fw 
forte para us,.;im JH'Oecdel'. 

:'ião lendo o aolm! miuisli'u actual exeeuludu al•) ugoJ'a a 
rel'ur·nm, ü ele erêt· que a cxeeularú uo Jll'lncipiu tio t•xcrdt:iu 
vimlouro. · · 

A V•!!'lJU- E.xLraonliuarios- do iE:xteJ·iur, tlU 0'lll•!ulada de 
30 :000$, der.:Jaru que eOJ'I'CJn por· conta clc!Jas as despt•.zas coi/r 
o Congt·es:=;o de úclonto!ogia. t]ue s•! reuniní twsta Capital tlur-
auk O CXC!'Cieio. . 

De Jado, vae-se J.·•~ u·u it· u r~s la Capital u 1n CoJJt;'J'esso de 
Otloulologia. Ora, a verba -J~xtnwrcliual'ios- elo Jnlet·ioi', vo
f.atla na oull'a Casa ·do Congt·esso e ·C/11 ~" disüussão uesta Casa, 
uão attc•uduu a esta despr•xa, de modo quu o ministJ•o deseja que 
su eon::;iguu esta l'ei'!Hl. Alhís, a verba •', suppúc, insufl'ielculr•. 
Os dl.'nLisLas desta Capital reunil·am-se, eotizaram-,;e e •!SLiío 
ot·;;·auixwnclo os pJ:climiuarcs do Congresso •ú sua custa, de modo 
que a tiC'sp•;za ·~ pel'feiLanwnle autorixacla: mas a sua impol:
taucia não JJOclia se ·eonter cleulro da vcr!Ja oJ·clinaria~Ex
I.J.'ttOJ'(iinm·ios- do Inlm·iot·. J~is pot'CJlll~ S. Ji:x. o :Sr, minisll.·o 
Jllauclou signil'ieat· ao Senado a neeessidade dessa emenda. 
· ]~' esta a infoJ·maf~,ão que püde dar ao Se·naclo, l'CSCI'Vando 

airtda para eomplelat· essas inJ'oJ·ma~~õ:cs na sessão diurna de 
amanhã, JIOl' oeeasião de ser eneaminhacla a vola(;ão, porquu 
CYicleulcnwnLc não lm numero hoje pa!'a SCJ' votada. 

O Sr. A. Azeredo eonw~a dizendo LJUO não pretendia oe
OtlJltll.' a atten1;.ão elo Senado a essa ·horá ela noite. J~nLl'danlo, 
o lionJ·ado Senador por S. !Paulo o obriga a juslil'icar as suas 
emendas. 

A S, Ji:x, eoJnpetia claL' parecei·, o que o seu no)Jt'u amigo 
não fez. · 

'J.'cndo elle asseguratlo a S. Ex. que as emendas LiulJam J)Ot' 
si o apoio ela maiol'ia ela Comm issão e clixenclo o seu nolJrc 
ttllligo exaetamcnte o ·eoutral'io daquiilo que clle affiJ.'nHÍJ.'a, •1 
obrigado a clcelal'al' ao Senado que a emenda •que submctlcu {( 
sua conslclcrar;ão ..• 

Di;r, a emenda, porqur., al'inal de contas·, quer se referir :í 
cru c augmcnta a verba H" -iEL\':lraordinarios- do E~Lcrior, á 
emenda que cluva de 75 :000$ a ·referida v.erba. •. . 



I 
526 ,\NN.I\ES DO SENADO 

~\: Commissão deu parecer, 11:1 sua primeira reunião, favo~ 
ravel a esla. emenda; posteriormente resolveu ·em ·contrario, 
mas, deante das observa()ões J'eiLas pelo ,JlOmado ·Senador Sr·. Mi~ 
nisLro elas llelaçõos Exteriores, a maioria da Commissão de
elarou •que a acceilava. De sorLo que, quando submetteu á eon~ 
sidemcão do :Senado osla emenda, declarando a .S. Ex. que a 
Commissii.o a acceilava, foi pot,que contava ·eom cinco votos na 
Commissão de Finanças. 

O seu nobre amigo, porém, ao envez de prestar, por outras 
palavras, a sua inl'ormar;ão ao Senado, limitou~se a dizer .que 
a Comrnissão a Linha rejeitado. 

O 1SR. ·J:i'nA!NC!sco GJ~YCEJUO- Peço a palavra. 

O SR. A. A:,:llruwo-Assim, viu-se na conLingencia de jus
Lificat· a CU?cnda que submetL01,1 á •considerar;ão do Senado, por 
esLe modo, 1sto é, a emenda •que eleva de 75 :000$, ouro a verba 
<dl:xtr·aol'clinarios do Estrangeiro». 

Quanto á outra, nada tem ·que dizer, porque o illustre Sena
dor por· S .. Paulo, j ustil'icou, aceeiLando-a, isto é, a que manda 
I·evigor·ar a aut.orizaçílo ao Govomo' para reformar a SoereLaria 
do il'liu.isto!'io das Relações Exteriores. 

Pede desculpas ao lwnrado ,senador, seu illustre amigo, si 
porventura, na ,iustii'ica~~ão 'da sua emenda, i'oi Jorçado a dizer 
o que sa.tinha passado .na Commissão. . 

O Sr· Francisco Glycerio está d.e pleno accOr:do com o hon
rado Senador . .O que S. Ex. ·disse vem exactamente corroborar o 
fJUe acaba de dizer. 

A Commissão votou contra, e é o proprio nobre 1Senador 
'quem o ·diz, mas o seu parecer 6 favoravel á emenda de S. Ex. 

O Sr.. A. Azl~mroo~,Desde que V. Ex. diz que é Javo·
ravol. .. 

O Sn. Fn.ANcrsco GLYm;mo- S. E;\:. sabe ·flUe entro os 
seus 0ineo .eompanheiros 1'avoraveis oá emenda tem a honra d'e 
occupar um Jogar, não havendo, portanto, razão para tamanha 
celeuma . .Seu parecer é,favoravel. P:Ois •não é facto que ·Chegou 
a dizer que o ministro pedia 105 :000$· e a emenda só consigna 
75:000$·, que a emenda cM. menos do que aquillo .que o )llinistro 
pedia? 

O SR. A. :!...zmmoo -IRiealmén.te 0 ministro pedia ·105: 000$, 
mas a Commissão resolveu reduzir essa verba para 75:000$000. 

10 SH. FnAINcrsco 'G:LYCJ~RIO'.--i Crê, portanto,- ique o se.u 
nobre collega deve i'icar salisi'eito com a sua declaração. 

O SR. :Azmmoo.- Perfeitamente satisfeito. 

O SR. J?RANczsco GLYCEn.IO- iE.ra o que tin'ha a dizer. 
Adiada a. votação. · 
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SESS,\0 EM 27 DE DEZEMBRO DE 1 !li2 /;27 

AMNISTIA AOS REVOW'OSOS DO ACRE 

3" disr:ussiío ·da proposir:ão da Camar·a das Deputados, 
n 2·15, de JOJ2, amnistiando os civis c milHares que se envol
vcmm nas rcvoHas elo ~\cre. 

Adiada a votaoão. 

PHO.JEC'l'O PARA DISCUSSÃO DO CODIGO COi.\fMEHC!AL 

Discussão un.ica da indieaçii.o do Senado, n. ti, de J012. es
tabelecendo o pr·occsso para a discussão c votação do projecto 
elo Cocl i;;o Commercial Bl'azileiro. 

Adiada a votaoão. 

'!'ll JJ:SOUIUWW IDA CAIXA DE Al\'lOH'!'IZAÇÃO 

. 2" diseussii.o da ln'ot-.osit:iío da Gamam dos Deputados, 
n. 2~. de :1. 01.2, au Lot·izandn o l'L'csiflonte da IP.:opublica a relevar· 
o /,lwsnu r·eiro do papel-moeda da Caixa de AmorL.ir.ação, An-
1.onio Har·hoRa dos Santos, da responsabilidade o pagamento da 
imporLancia toLal de desfalque eommettido em 1900 pelo ex
fiel Arnaldo Vieira da Camara 

Adiada a votaoão, 

LlCI'JN:ÇA ,\O ENGENHI>IRO PERE'!"l'l GUIMARÃES 

2" discussão da proposição da Gamara dos Deputados, 
n. '12l:í, de HH2, concedendo ao engenheiro Manocl ·PoreW da 
Silva nuimur·ãcs um anno de licença, com ordenado, para Lra
LamenLo de saude. 

Adiada a votaoão. 

L!CF...c'<ÇA AO EJNGENHEIHO UCUÔA RODRIGUES 

2• discussão ela proposição da Camara dos Deputados, 
n. 15-1. do HH2, concedendo ao Dr. Manoel Uchôa :Rodrigues, en
genheiro fiseal das obras do porto de Manáos. um anno de li
cenoa, ·COm ordenado, para tratamento .cJe saude. 

·Adiada a votação. 

LICENÇA A ,JOSÉ DE J,ThTA E ]),!OURA 

2" discussão da proposioão da Camara dos Deputados, 
'Tl. 151, de 1912, concedendo licenoa, por um anno, a José Coi
tinha. de Lima e Moura, com ordenado, para tratamento de 
saude. 

:Adiada a votação. 

'-: ·'·. 
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b!JlECTOllES JJO 'l'lmSOUJIO 

1" discus~lio do tH'o,ieelo do Senado, u. t!ll, do 1\l12, dcler
lJJillando {JUC os ~urgo~ do dircclo!'eti {lo '.l'!Je:;ow·o e IJI'Ut:LJJ'Uclo!' 
geral da Fu;o:cudu :>el'iio pt·ovidos IJJ'fet:itvauwnte e clundu oulru,; 
pt·u vi clcnc.:i as. 

Acliacla a volac:üo. 

ESCOLA JJJl .IPIH~l\'DIZJlS MAllJNHJWIOS <'W J~ST.\DO, DJ~ UOY.I~ 

2" diseussão da p!'OIHJsicfío da Cumant dos Dcvuluo.los, 
11 . .:!1 í·, d1J Hll:!, uut.ori·wnc!o o IPrusido!Jllo) da JkpulJ!ica a t:l'P<H' 
unm I!Seola du UIH'I!IH.Iir.o•s JJl:ti'Í'Il'lwiJ·os du l" p·úo no l'ÍO Aru
o·uaya, .!~:;lado de Goyax; o dauclo oulrUS'J)!'OVicluucias. 

Acliatla a Yolno;ão. 

2" disCJussiio da fJJ,.oposi(:.ão da Gamara dos DqJUtudoJS, 
n. J ü3, tio! 1912, aJJL·indo ao Ministel'io da •J?'axeuda o creclilo 
suplcuwnlar ele 23:200$ •ú verlJa-,All'audcg·a;;- do exeJ•eiCJio 
eOJ'J'CJllu para pagamento -elo dif.l'cro!l!O:-as ele quotas aos CllllH'e
gados da .·\ll'audega do l\lamnl1iio. 

Adiada a votaeão. 

O Sr. Presidente- Nada mais lwvcnclo a kalar vou le
va-ular a sessão. : 

Designo para o1·dem do dia tla seguinte~ 

Volac;.ão ern diswssiio univa da reclae~'ão final do projeelo 
do Senado, ll. 3ü, de -J\H2, .que manda rcvct·lcl' ao quacli·o dos 
J'unc.viou::u:Ios ele Fa:wnda, Joaquim c\ugusLo J?rcü·.c, ex-lo es
eriplu 1·ario da Alfandega do llio do Janeit·o. 

Yolac:ão em 2" clisvussão da lJl'O["IOsivfio da l!amun-i elos 
Depu lados, n. HJO, de J \J J 2, que eonCJccle a D. Vkgiu ia Bel! o de 
~:\IJlf.ll'aclc, v im·a elo c i I'U t•gi iio-dc·n Li s La con tJ·aclado CJapiliio-lc
ncnte •lwnol'ario DI'. P1·anciseo J3cllo ele Andmele, c seus filhos 
nwno1·cs, a pensão {]C monlepio c meio soldo ,cJa .graduaç.ão {lo 
1 • tenente (rJom parece'· {avoravcl da Cor.nrn:issao de Finanças) ; 

Yolaçiio em 3" discussão dN pro.ieclo do Senado, n. 80. de 
JU12, aulot·ir.a'llclo o Presidente ela ·Hepubliea a conceder licono:a 
por um anno, eom ordenado, p.at·a ·tratamento de sande, a Josoí 
Vieira ele ·Her.ende e Silva, 3" esaipLul'lll'.iO do 'I'I'ibunal ele 
Conlas (o{{crccido pela Connnissüo de Finanças); 

Vola~'ão cm 2" discussão da fH'oposic;:.ão da CamuJ.•a tlos 
Deputados, n. '1"00, de :l 012, concodenclo um auuo ele licen(:-u, 
com orclo·nado, ao D1·. J3cnoeliclo IGalviio ,_pereira BapLisLa, c!i
rcctot· da EslaUsLica Commorcial (com parecer {avo,·a·vcl .da 
Comuâssüo de F·t:-twnças); 

' 



. 

SESSÃO Ellr 2i DE DJlZEllrnno DE HJ12 li29 

;voLaoão ern 2" discussiiu da pJ.•oposi(;ãci da Gamara {)os· 
Deputados, 11. 141, de 1!112, autot•izando o Pnisidenle da :Repu
JJlica a conceder ao .St·. Diogenes tGonçalves Guimarães, auxi
lim· de escripta da Estralla de Ferro Oentral do Brazil, seis me
zes dr~ licen~\a, com ordenado o em pro.rogucão, !para tratamento 
de saude (corn JJa1'eccr fat.'oraveL da Comrni.l'são de JNuanças); 

Vol.ação em a• discussão da proposição' (la Gamara dos 
Depu lados, n. '108, de 1 !Jl2, fixando a despeza do 1\iinislm:io 
dn~ Relações l~xf.ot·iores, pura 1!H:3 (cmn cm.enda dtt Com.-

. m.i~·~·,io de Ji'üw·uças, jâ «JJPI'ovarlas em. 2" d'isc·u.ysão); . 
VoLar;ão ew 3" discussão da proposir;ão da Cama.t·a. dos 

DcrJulados, u. 2•!5, de 1012, amnistiando aos civis e militares 
que se envolveram nas revoltas do Acre (htcl-ttidtt em ordem 
du r/ ia Sl11n 1Jli1'CCe1') ; . 

Vota~.ãrJ em discussão unica da indiea()ão ·do Scuado, n. 5, 
de 1012, oslabeleccudo o pr·occsso .para a .discussão ·e vo~ação 
do projecto de Codigo Commorcia! (com 21arece1' fauoravel da 
Goumdssão de PoUc·ia); · 

Votação em .2• discussão da Gamam elos Depu Lados, n. 22.
de HJ12., autori~ando· o l)residente da .Republica a relevar· ao 
t!Jesoureil'O do papel-moeda ua Caixa de Amortiza1;ão Antonio_ . 
Bal'lJosa do~ Santos, da responsabilidade e pagamento da im
porf.ancia total do ·desfalque commettido em iOOO, pelo ex-
1'iel Arnaldo· Vieira .aa •Gamara (com JW1'ecer (truoraveL da 
C o mmt'is stw de Finan'}as) ; 

Votação ·em 2" discussão da. proposi~\ÜO da Cama.ra. dos 
Dt~pulados, n. 125, de 1!H2, concedendo ao engen!Jeil'o .Manoel 
JJerctLi da Silva Guima.t·ães, um anno de lkenva. com ot·.clenado. 
(com JJU1'ecc1· {avoravel da Com.rn:isstío de Finanças); - . 

- 'iT.oLacão em 2• discu:;são da proposir;ão da Gamara elos 
Deputados, n. Hi-1., de :19112, concedendo ao engenheiro· 1\Ianocl 
Uc;hôa Rodrigues, fiscal das obras do porto do Manáos, um 
amw de licença, com cmdenado, para Lratamento. de saude . 
. (com 11arecer {a·vo1·avel ela Commissão de Finanças); _ 

Yotar.ão em 2• discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 151, de 19112, concedendo licenoa, por um anno, 
a. .Tosó Coitinho de Lima e Moura, com ordenado para trata
mento de sauclo (com. JJarecer (av01·avel de Com.m.issão. de F·i-. 
uanças); 

V:oLacão en1 'i • discussão do proâocLo. do Senado·, n. 82, de 
1\:>12 dotem1inando q.ue os cargos de du·eclores do 'l'hesouro 
e· p1:ocurador d·a Fazenda, sejam providos ofl'ectivamentc e 

·dando·- outras providencias; · · _ 
Votar.ão cm 2• discussão da 'Pl'Oposicão da Damnt·a dos 

TJr:•ruLndos, n. 2H, de '1912, autorizandf:! o Pros!den~e da. Re-;; 
publka a cr&ar·, uma Escola de Aprend1z~s MaTmbeJros·de 1. 
e,'1't\o no Rio Araguaya no Estado de Goyaz c qan~do. outr~s 
providencias (com 21a1·ecer (avoravel da Commusao .de F~-. 
IWI/.ÇilS); 
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Yolru.:lin 1!111 :!" 1.lis•·u,;~iio da. Ca.ma,_·a .-los Ilt!pUlaclo~. 11. IG3, 
.(]1> 1!11:?., alJI'ÍIIIJu ao Alinistez·iv da .Far.enda u t:!'efliin ~upple
Jru•utaJ• de ~;; :~00$, 1í Yl'l'IJH.- AIJ'nudog·us- du I'XHI'tJieio eOI'
J•cni.l) ptN'a attell'det· ao pngwnenlo de C}oliola~ nos empt'O/:l'Udos da 
-\ ll':utd.;•ga do E,;J.ado ·u,~ l\1 al'anlliio (com. pa ref:ct' (trvoraccl 
da Cum·misstio de Finar/Çf18); 

:.!." rlisn11Ssiio do '!JI'O,ÍI!do du ~r·nmlo, n. H/, d•' I !li:?, auJu-
' J•ir.andu n Pl'l":>idf!lllr. (Ja nepublica n mandai.' eontar· ao Dt·. Cin

•dHal.o "''"''''ieo Lope~. ·pa1·a os 1•1'J'eitos da aposrJilladul'ia, u 
l.I!IJJf"J l'lll que J·-egeu iul.•-''l'itlalll•!nle a ~:adeil'a di\ anatomia n 
Jlli~·~iulu;;ia :li:Lisl.i~:as ·da Eseola Naeioual du .BeiJas Al'tcs u 
:'-'Xnl'f!'-'u na Faeuldadf' do llio de Janeil'o o logat· de assiste11L1J 
t,rl'aLuil,o da .eacleira. d1J eliuka nwdica c o de membro efl'cdivo 
da .Junta C••Jtll·al de Hygiene Publir:a (o(f'cN!cido pela C'tnnmJ.~
,\.(io tli~ Jn~>li~·n e Lurrisla~:1ío: c com J){l.1'er:c/' (avoracel da de Fi
uan(·as) : 

:!" di~eu:ti~iío da pt·oposir;ãu da ·Gamara dos Deputados, 
11. ::!0\.1, tiL" -.1012, quo nutor.ir.a it coueessão de Ulll anno de li
•:•~u(;a. eOill nJ•denaclu. a ;ros•::, "\guiai' Continetino. fll'atieanl.l! d~: 
1" t:la~~e ela Admini;;tr·a•:ão dos Correios do Hio dn .Tancit'o; 

2." dis~:ussão dH: propo.~itão da. Cumara dos JJepuLadus, 
a. i:!JJ. de :I!J'I:?, CJn•• a,utori?.~ a co1wess1ío 'da· pensão do 500!J; 
wen;nws. ao llHtt•sll:o J~lpidio Peu~h·a, aJ'im de apcrl'rit;oar seus 
·esl.udus, du1·anL•J Lres annos. na ]i:uropa· e d;í. oul.l·as provi
.Jencias (i'llcluirla .t:'/11. ordem rio dia sem. JWi'ecc·r); 

ConLiutnu.:iio da ·~" discu~são ela peoposiçãn da Canmra dn>i 
Depul;ados, u. ~oo. de :1 !l 12, cru e nuto.J'iza o Gü\'IJl'llO a mandai' 
cu1rt:ú· a nul.i~:;-uidade, desde :!8 de junho d•~ ·J8!l7. pot· aelos de 
1 '''a\'UI'a ao 2" J.eumr te 211 arr:os Eyan;;elist-a dn Costa ( crrm pare-· 
cr:t· (:unt,·ario da. Co·m.-m.issrin rir: Mari.-nha e Git.el't'a); 

t:onl.inuaçfío ·da ::?" dis~:ussiiu da pt·opo~iciio da Cnma1·n do;; 
Deputados. n. ;!.!m. ele HJJ 2, ·Que 1\0llsidel'a eomo J'el'ormarlo 11u 
posto du 2" J,,_•rwnte, eom o soldo por• inteil'o, ua ta!Jella A da 
lf'i 11. 2.2!10, ele 13 -ele de~em!J·l'O de J.!JIO, o sar;;enLo-n.iudanLe, 
J'eJoJ·mado du J~xeJ•~:ilo AIJ'euclo Cnndido l\lorcil'a (cu'/11. parcr;m· 
da Cumu/.issiio tle Jfal'inha. a Guerra o((creccndo emenda). 

Levanta-se a sessão lis J O horas. 

J Sei• SI~SS.:\0, Ellf 2.8 DB .DJjj7.Ei\IBllO :o:E HJI2 

J>HilSTIJ"!'ICIA lJO :;n; PJNHI~IIlO i\L\C:HADO, VJC"-Pilr;STDil'N'l'E 

~\.' J lrLrt·a. · tla La.t·de, pi·esrmLe 11umor·o legal. alH·c-se a 
sessão a que r:mwor1·em os S1·s. PiniJCiJ·o 1\Tnelrarlo, .Perr·cil'a 
.CIHtVf\S, .Ar·au.io Gôcs. PL"dro .J3ot·;;es, >Onn'clido ·de .Abreu, Gobl'iel 
.Salgado, :\r·t.lrull' Lemos, Indio do Brar.il, Urbano Sa11tos, llfendes 
de Almeida, PiL·es Fct·t·eka, Franeisco Sn, 'l'avares ele Lyra, 
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\ValJ'!'edo L~al, Epita~.:io Pi!SSüu, Si;;iswundu GoOf;.alvcs, Gou
(.':t J I'I:S Fet'J't.d l'a, fliJJI.!Íl'O {!e Bl'i lo. Ha;vmuudõ d~.: 1\Iirauda; Gu i
llii:I'llll' Catllpt•s. Oliw•ir·a Val!a(Jflo, Luiz Vianna, 13cruardiao 
!li ou t•>it·o. :\J ou i~: :F1;ei l't', Fru n~.:iseo .Por·l.elln, l\'i lo Pe~.a nlw, S;i. 
J•1reil't!, "\leindo Guanuliat·n. Hl./l~no dtl Pain1, .J3r;r·ntll'clu .i\lon- · 
'"i l'u, FI' I iein uo Pennu, All'l'edo :JLllis, Fra rHJisco G lyeul'io, Luo
pnldn t.k .Bulliüu~. 13raz Aht·tu11A:s, A. Awrcrlo, !\ldello, .Josr3 
,\lurlinlto, Gtl!Wl'OSO l\JaL\t{Ue~. Felippe Selimiclt, Hemiliu Lu~:, 
.\J.11.lun Baptista e YieloJ•ino .1\Iolltcü·o (IJ2.). 

n,:ixn"' de eozJtpa•t·r:ecr com cau~a .iustificada us Srs. Sil
Y•!I'Í•) Xl!l'y, J'onal:lw•s Peclrosn, Lauro Soc!J••l, :José ]~uzc]Jio, lU
l•eiz·o UotH;ah·cs. GerYnsio Passos, ThonJUr. Acciolr. Aull'Hio 
dr• Sunza. ·Cunlia Pcdi.'OSU, Gomes nihcii'O, Coelllo e Campos, 
,fo,.;l' .\Iar-eellino, RtlY J3at·bosa, João T.uiz Alves, Lourene.o Ha
pUsta, Augusto dtl Va.'\cont:ello~. Campos Sallcs, Gonzuga Juynw, 
!J .\lcnear Guima•riir!S (2.0}. · 

:r.:· J ida, posta •·w di~cussão e,· sem de!Jnle, appt·ovada a 
aetn da S('ssiio anterior. 

O Sr. 1" Selretario tb:lnra que uüo lm I!XpcdicnLe. 

O Sr. 2" Secretario vrot:ed(' ú leiLunt uo sec;uiuLu 

PAl\ECEf\ 

X. 5G-191.2 

Ncdor·r:tiu (iual do r.:mr:ndn 8nústil11lica. du St}ltwlo ri Jii'Oposi'.~üo 
lia Gtwt.ara ., • I !10, de I !III, lttt.e ·mal/{( a eunlinu111' em scn 
inlf'iro c ple1w vi(Jor, como lei du. flepuulica, u decreto 
u,. Uli.'J. de I/ de fevereiro de t891: 
O CongJ'es;;o N'aeionn! recoJve: 
At·l.i;;o nnil:o. Fiea o Poclet• ExeeuU\'o uut.o1'i%tHlo a J'oin

i.cg-L~ar o eidaclão l\lanocl s~·!Yio Pei·oii'U Baptista, como :fune
·eionario da ·Sccrelal'in •de l\lal'inha, no Cllif';;o que cxcrllia na 
•ípoea rln sua dt1missão, sem. eomtudo, assislir-llw direito a 
pere.~bor os aLrazados. · . · 

Salu das Commissõt~s. Zl:l de .dezembro de 1\H2.- 1l'al~ 
(rcdo Leal.- Olivei1'a V•alladão. 

Fica .~obre a l\les·a pa.ra ser diseutido na sessüo scc;uinLt:! 
'Uc.pois do publicado no Diario do· Cona1·esso. 

N. GG2- 19':12 
Jle11'ar:r·riu final das emendas do Senado d JJI'oposir;lio da Ca

uio,·a dos Deputrulos, ·u . .f!Jo), de /.')/2, (i:raurlo a rlcspe:a. do 
.tlinislr:t'io r/(1. Aaricu.ltw·a. Industria c Com:rnc'I'Cio, J1a1'a 
U C,1'Cl'CÍciO de .f9/3 • 

. :\o m·t. .I", 11. ·1 -· Ser.r·el.ar·ia de !l;slarlo: 
Suppi·imnm-:;e as palavras « deslucandu-sn elo total dosf.a 

\'et·Jm a. quantia (te. 12.:000$, eLe., até finnl » da PJ'Oposioão. 
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O .m.!1.is como na proposta com 'as demais modifica.;.ões da 
J)!10pOSl~Jao da Camtwa. . . · 

Ao mesmo art. 11. 3- Serv j~,o do r•ovoamento ;. 
Sorvic'o do inmJigL·ução : · ·· ··· · 

Jlassagons do exterior, elevo-se a (ouro)'., '700 :000$000 

.Set•vioo do coloniza~:ão: 

l\lalei'inl o pessoal em commissão: 
Eleve-se a (tmpol) .... ;........... ... . . . . . 5.000:000$000 
· O mais eomo na pro-posta. 
Total ela verba (ouro) 700:000$ e (papel)... G. 7fJ2:080$:000 

·Ao mesmo al'L. n. 4- Expansão ecouomica: 
Em v o~ dll 3ü0 :000$, Jmpol, diga-se: 100:000$000. 

Ao mesmo ·arl. n. 5- J'ardim Botauico: 
Restabelectt-se o total da verba ............. , ·. 3G4 :!l20!ti000 

VerLa G•- Sel'Yir}o do Inspccr;.ão· c Defcza AS'L~icolns: 

-r-Pessoal 

Directoria (como· na proposta) ............. . 
. Inspectoria (-como na pr.oposta) .........•.. 
Delegacia no :Acre (.como ila. proposta) .•.•. 

II- .Vate1·ial 

Substitua-se pelo seguinte: 
Publicar;:ões de -cditaes, annuarios e boletins, 

. etc., (como na proposta) ............... . 
~\cquisir:;ão, transporte e distribuição de 

plantas o sementes, comprchendendo) o 
pagamento {)e g:ratifica(Jões ao pessoal 
exLraordinario -empregado ;nesse serviço .. 

. Compra de uma fazenda par.a. sementes se-

., 

leccionadas · ...... , ... "•·· ... , .... · ......... · 
llc.:;soal · da fazenda de sementes, constando 

'de um ag•ronomo, com vencimento do 
.1. :,800$ de Ol'denado o 2:400$ .de grati
ficação; um lwrtelão 1 :,600i$ 'fie orde
nado c SOO$ de gratificacão; 10- tr.aba
Jhado:rcs, com sahvt~io mensal de fOO$ 
cada um, --.•compra' de animaes, uten-
silios c cventuaes . ................ _. .. . 

Alugueis de casas, etc. (comoc na proposta). 
Diarias e dospe?..as de transporto de pessoal 
. o material, etc. (como· na proposta) ••• 

25!J:S00$000 
.· 524:400$000 

48:000$000 

• 
. 100:000$000 

350:000$000 

25:000$000 

25:000$000 
00:000$000 

-í.S0:000$000 



;Ji'lscalizaoiio, ensino e propaganda. .cJa cul
tura do trigo e QUbras Pl'évistas [10 de
~l'eto n. 7. 900, {!e 17· de marco de 1910: 

:VcncJmentos de dous inspectores· o deus 
ajudantes, de accOrdo com o regula
men~o expedido pelo decreto n. 0.21:~, 
de lo de dezembro de 1911....... ... . ... .10:800$000 

Passagens, diarilliS e a.iudas de cusLo doR 
mesmos funccionaorios. . . . . . . . . . . . . . . ..• H :.100$000 

J\rLigos de e~"{ledi®te .... , ..........•.•. , . . . . 1 :800$000 
Acquisioiio de macninas, eLe., (como na pro-

posta até 1 !l11), e substituindo-se o fi-
nal- pelo seguinte: «manejo, conser- · 
va{;ão e concerto. desse material, com-
prehendendo o pagamento de trabalha-
dor·r!.s c operarios que se incumbirem ele 
taes scrvioos-; e para as despezas com 
o ensaio elas machinas n.gr·icQlas e expe-
J•imentnoão de culturas ele accõ'L·do 1\0m 
-o m·t.: riS do regulamento· citado.. . . . . . :1.00:000$000 
Delegacia do :Acre .(suppr.imida): 

III-De(e:::á aarlcola (que fica sendo II) 

Serviço de cxtincção de gafanhotos, eLe. 
(como no. proposta) ....•... ;, .........• : 100:000$000 

Ao mesmo m·t, n. 7 .,--llosLo ZooLechnieo '- Consign:ição
Pessoal: 

Reduza•sc o. 150:000$ e a consignação-. Material- a 
HíO :000$ vapel, o 50.:000$, ouro. · 

Ao mesmo art. n. 11-Directoria do EsLlüistieo.: 
Redu~a-se a éciusignação- Pessoal-a 600:000$000 .. 
Ao mesmo o. r L. n. 12-Directoria de Meteorologia e As- . 

i!'onomia: 
Diga-se: ci.uco assistentes de 2• classe, elevando a ver h a 

de 28:800$ a 36:000$000. IRecluza-se de 7:200$ a consignação 
« Acquisição, concerto e installação de instrumentos:». 

Ao mesmo o.digo, mesmo nÍllll()l'O·: 

Mantenha-se, como na p'l.·opostn. elo Governo, a verba des
tinada :í J~stação Meteorologica do. cidade .ele Campos, Estado 
do· nio ele Janeh·o, .innto da estaçilo experimental de canna ,de 
assucar. 

Ao mesmo ar Ligo, ai. 13- Museu Nacional: 
Pessoal (e o mo no. rpro posta)· ...•••........ ,, 383 : oi00.$000 
1\fatet•ial (como na proposta), supprimindo-

se as palavras: «inclusive a .quantia de 



:lllO :nrw.s. p::u a a s11h~l.ilui,:iío dn antig-o 
mobilini·io do r•sl.aiJeeeimenlo » r• Ji
caudu ·dotada a sull-t~onsig·naviiu- Obf•n;; 
Cff! t.:OllSOI'\'UIJiiU, i!l.r:. Mlll J f)Ü ;000$., . , , 

l,utal da ve1·ba . .............. . 

.::!.21 :.108$1 J 8 

(iQ.j :808$ 1·.1 s 

Ao nl"l.. J•', n: I~ -:Auxilio~ :í ngrjeull.ul'a r. incl11sl.rin: 

::;11h;;l.il11n-so 110 n. ri, auxilias di\'eL'illlS -·o. suh-r'OIÍ~i
gn:wiin-J\IIxilins noil E-slado~. ·f>l.e., poJo :;rg11i11!n:. 

Auxílios no Ly.erm cln AI·IJ·~ r. iO'I'fieio~ dn 
Hall"in .............................. . 

Ao Jn;;l.il.uln Pob·L,!e:llnico da J3altin ........• 
A' Aetll.ll)lllin. ele COii"l!llOl'dO de .I.'C'I'll:l.ll11HH'fl,. 
A' :E;;cola Hm·iío ele 8urrssuma: ............ . 
A' :Esr:ola Ag.,.ieoln, rJo Goyana ............ . 
A's rlua;; primrd.J•a;; 1•;;eolns pra.l.ien;; de nle-

eLI·ieidnde ,, clr! meeanicn que ·:;r J'uncla-
rom pelos moJ.cles no-rte-nmer i c a nos, 
sendo :W: OOO:J; a cnd:i uma ............• 

Ao J\prcndizaclo. J3ueno BI·anclã.i"l', !la Cnm-
panhn ...... ~ · ................... · · · · · 

A~ylo Pclln, no llio GranclrJ elo .su I .......... . 
Ch:war·a da .Concni~iio, nm i\linas Gerae:> ... . 

O mais como na proposta .. 

\ 
.... 

Ao meBmo ::n·tig·o, mesmo numero: 

-10 :000:);001) 
~O :OOO:j;OOO 
10:000:);000 
10:000:);000 
:lo :000$000 

40:000$000 

I O : 000$00{) 
10:000$000 
10:000$000 

Reduza-se a -sub\'Cll()ÜO no Lyceu .de ~\t•i,}S e IOfficios c no 
Tnsl.it.ulo PolyLechnico dn 'BOJhin, de cinco contos cnila um. 

· aJ'im de r.Jrslaem· (JO :000$) dez contos dr. rr:is, para auxilio :í 
Snceul'~al do InsliLul.o Commercial -do llio de Janeiro, cm 
i\"lnr.ció, üonsideJ•ado .de ut.ilidade public.n, pelo J)r.crrlo Fr
dr.J·nl 11. I. 03·2, do 7 do ,i unho rlc Hl05 .(\ .~un. llctJ·isla Comma
r:ial rlas Aln.aüas, qun (~ naquellc Estado o orgü.o das classes 
eomrneJ'cines c inclusll.·ines. · 

Ao mr.;;mo n.rt.igo)i mesmo numero: 
Desl.nqne-se n qúnnLia de dc7. conto;; de róis, como au

xilio ú Escola do Commcrcio, rnnntida pela Phenix Caixeral, 
na capital do Ccnrll. . 

..... 



sr.ss.\o 11M 2R rm omm?lmno Dll ·1 !1·1:: 

Ao mes·mo artigo, !ti- Sei'Vit'O (].-, Tnl'<'l:t"mru::i~~·~ 1'\ Di
VIl J;;rnção: 
i'ia l'ttbt•ic:a - <.: ilHtLrJl'ial :~> - ;:onsignaeãn -

Pn.ra ne(Juisiçfío de li \Tos, eLe.- di;.;a-se 
nnmn na Jli'Oposi,;.fio da Camat·a. · ·r.l,•-
vaiHio-.'i" a ·Suh-eonsi;:;-na,_,iio - .l'al'll 
ar:<'JU L'ii\:ãn, <':IH:nrie11'11U(;.iio, ele., a ..•.... 
o n « Jrllp!'r;ssú,·s n pnhlkaf,'i.'H:s, r:l.e., a., 

100:000$000 
::iii : 0(10$000 

'.Cotn I cln. Yo 1·bn . .....•.•...•• ·~5::! :800$000 

Ao rnr~mo ::tl"l.igo, n. '17: 
Onde ;;e diz « inr:lusi\'C 11mn 

at:n!'set:wnln-SI': «e uma. no R'il.ndn 
l'CSJ)(!nt.iva », 

iJlspcdor·in no Pal'an:t », 
fio Hio, d<'•nl.ro da vo:rha 

Ao m.-,gmo n-~•t. n. ·i O- En.~ina ,\g·,·nnomko: 

Ar•rJ'o'•sw•nte-s'' :í l'nh•J·ir:n- :'l!al.f'l'ial- n ;;Pg-11 i11l'': 
« n mais a ueee;;s:nia p:u.a a 1:1·enviin nn (;amron rJ,• Do•mon

sLi•ntiin (li! l\laeal1yha ·dr uma esr:ola prnl.iea, d~> :wetoJ'dol com o 
rlispn~l.n no aJ•L. 5.\8, do r.lN:t'<'•tn· n. R.:JI!1, fl,·~de q11ü o Eslarlo 
dn Rin C:J•andn do Xorln eonr:o.r··1'a 1:orn a quanl.ia ,j,.. 'iO :000~. 
rr,., ·dua;; prn;;:l.aç,jes annu:ws. 

,\o nwsm() a1·t. n. 20- Tn~.r•er:l.oJ·ia da Po·sca: 
fl()rJu:dda a eonsignaeão- p,•ssoa.J- a :?50 :000$ r a con.., 

:;if51lnf}iio matl'l'ial a ríiJ0::000$000. 

Ao mesmo art. n. :.! I- E1·erttnn•~s: 

J1orJ W(!l.-SI~ a ;?00: 000$000, 

Ao nwsmo artigo: -
Aeei'I'Sl'(~llil'-~r' a s•!f:'Uinf.,• l'nlu·i"a n. ';?:2.-Do:ofo•7.:1 dn Ror-

r·nr:l'ia: · . 
. P:wn ns soJ.·viC.t!:> aul.nJ'izados prln rlo:•cl'ülo n. ::.Jii:J :\, de 

::; rir~ ,inneir·n df' 1\11~ .. ri.OOO;OOOI\iOOO, 

Ao ::u·t. 2": 
StlPJJI'irnn-;:r a. lnl:tl'n r? r subsl.itua-sn a lelil':l rJ: pr•la sc

gTI inle: 
«d) a n·bri.t· o ~JI'•!diln especial ri·~ I.O.I(l:OO(I:j; pal'n. enmJ)!'i

ment.o lln. elansula XH dn contracto feito r:nm n,;; l)ompn,nilins 
il.alianas N:wig•n:donn nnnrr·alt• Italiana, La YrJlorr. Lloyrl Hn
liano .r Jlnlin, p::rm n. mnnul.r>nçiio de urna linha ,•spt•ciul o 

~ cxclusin\ cli: Iwn•g:wiio a \'a.pül' erlll'e a Tlnlia e o Brnzil », 
o ' 



• 

1 i\NNAES DO SENADO 

!Ao nrt.. t:í" :· · 
SuhsLiLu a-se pelo scgu into: 

. ·~ C()nLinun:m em vigor as aui.Ol·iznc,üos conUdn.s nas letfJrns 
!. li., T, H e leLU·a q,. do at·! .. 72 r.! a lei n. 2. 1iH, de -1. de .ianoh·n 
(lll 1 0:1~ e J.1em assJin o c11sposl.o no art .. 00, da referida. Jei ». 

Ao n:L't. G": 
Supprima-so. 

1\.o nrt. 7": 

SubsLHua-se pelo seguinte: 
« A•r'L. .li'ica o Poder Executivo aul.o'L'izo,do a P·l'omover 

·n annu llar;.ão .do conLracLo celebrwclo com Carlos C. da Cost.a 
i\Vigg e 'l:t·a.iano S. Virin.Lo do Medeiros, ou, para o J'im du 
n.ssegm·ar a livt•e emwurJ•encia na jndusLria sider·m·gica, a es
tendei' a t.odns as -r~mpt·exa,q .qne ürga.nhmrem, para os l'ins da 
lei n. 2.t.OG, ele 1l dt~ ,iallOÍI'O de 1fl:L1, OS premias, faVO·l'úS e 
~·.antagm1s ·eom~l.aut.es do ctec.ret.o Jl. 8. 57f:r, dr! 22 de Jevert•eb·o 
'de HlJ1, e do nrl.. 7·!, da. lei 11. 2-.3!3G, de 31. .ele dezembro de· 
Hl'lO ), 

:i\ o ati .. 9•: 
Accresccnl.e-se o seguinf.e: 
«e cot'rendo. ns (JespCíms pela .rubrica.- D()fe?.a. da Bor-

racha». · · · 

A.ccrescenl.e-so na V()I:ba- E-nsino Ag.J.'onomico: 
Cf'eanclo dous campos ele demonstraçfio no Estudo de 

r:oyar., a saber:. um no rnunicipio .da C:tpital cm terreno ee
(Jiclo pelo mnnieipio on Estado e outro no município de Catalão 
:í. margem ·do llaranalJyJ,a e proocimo ú Estrada, do Fel'l'o de 
,Goyaz; em Jogar que o Governo julgar mais conveniente; c na 
zona pastoril goyana do oeste (Mineiros, Rio Verde, .Tatahy e 
Rio HoniLo), onde J.1:1.I'eeer mais eo11venienLe, uma ·escola l)eJ'
marneut.e flo Jal.iciniõs r.m l.err·eno cedido grn.l.uit.nmente pelo 
Estado. 

:AilcJ•esccnl.e-se onde· .convier: 
Pica .o Presidente ·da Republica autorizado a :rundar, nn 

municipic~ .rJe Tl.amhé, J~sl.ado rle Pernambuco, um MJll.ro ngt•i
cola. d1) :wcôrrln com os {leM·eiJ(JS ns. 8. 037 e 8. 973, do agosto 
e sntembro de HlJ J, col!'f.''mclo as desper.as pela verba desUnuda 
:w Sw.·vico de Pr'DI.ee{~f.i.o n.os Inrlios c .Locali;r.n.cfio tlc Traba
lhadores Nacionnes. 

Aeeroscenl.e-se onde convier: 
Art.. .F.icn. o Governo auf.orizarlo n. !iqui<Jar com o E~-

tndo de 1\fina.s a,~-~·nes :18 conl.ns •rolutivns no t.ransporf.e de 
gado inl.t•oduzido do exlerioi· pelo dif,o Estudo e a abt•it• o ne
ce~sarjo credito para pagamento do c)ebito que fôr a.purl,ld(), 

' ' •,-' .. 

' 



• BESSÃO EM 28 DE DEZEMBRO D!ll 1 !H2 !i37 

Accrescente-se onde convier: 
.Fica o G OVCII'llO autorizado a crllar no Esl.ndo do Pa~a.nú 

mn Aprendilmelo Agwicola, ref.irando, para esse fim, a quantia 
Heeessaria ela verba destinada ao J)jnsino M;'L'onomico pelo § Hl 
•lo m·t .. :1.". · 

Ace,rescente-se onde convier: 
· O Governo fica. autori1.ado a. rreformar o Posto Zootechnico 

Federal, a Inspectoria. da Pooca e a Directoria de Estatística, 
dentro das verba·s votadas nas respectivas rub:ricas; limitará 
no eorrente exercicio os SCIL'Vi(los autoriza.dos pelo dooreto 
n. 2.543 A, de 5 ele janeiro de 10:112, :'i verba votada nesta lei 
e ao saldo do creditei aberto pelo -decreto n. 9. 6·4-9, de G de julho 
ull.imo, :l'ieando limita·dos os servicos creados neste minis~erio 
:v.J,.; eonstunt.es desta lei, nenhum mais podendo ser m·eado, além 
rios que esta pCI!'miLte. · . 

Os set•vioos de viacão e navegaoão, ·autorizados pela lo i 
11. 2. 54:3 1\, <le 5 de janeiro de HH2, assim como as esf.radas ele 
f(H:ro colon iaes, autori?.aclas POi' outras leis, são da compe
f:enein do lllinisterio da Via()ão e Obras Publicas. 
· Sala das Commissões, 28 de dezembro de :1912. -. Oliveü·a 
Yrrlladtío.- Wal('l'etlo Leal. 

li'ica sobre a. Mesa para ser discutida .na sessií.o seguinte 
(]epois de publicada no n1:a'l"io do Conaresso. 

563-19:12 

Rt!dn.c(~I.ÍO {'inal da.~ .emenda.Y do S en1ddo cí p1•opo.~·içiW da. CamaM 
dos Depntados orçando a ·rece-ita (fe?·al da Retm.bbca pm•a 
o r.::cerclcio de :/.9-/.'J 

Ao art.. :l.", ·n. i: 
:ande se diz: « Japis gr.ossos parn carpinteiros, r~t.e. e· 

MlJOR rJ c.aslüos para pennas, ·etc.». ,suppl'imn-se. 
Onde se diz: « grapllit(l on plombngina, etc.» . .S'uppri-

~~e. . . 
Onde se di7.: «os cart,ões postaes e nllJuns piJOLogl'aphicos, 

:etc.» Supprima-se . 
. Dnde se di1.: «discos para gramophones c semelhantes: 

duplos- com grnvação de sons nas duas faces- kilogrammo » 
em ve1. de 2$ dign.;.se: 2$500 e o mais como est.á na propo
sição. 

Onde se diz:·« Cimento romano ou de Porlland e seme
lhnnt.es, etc.». Supprimn-se. 

E nccrescente-se :· 
.. Col'Lil}a betumada para revestimento Isolador pagará 25 %, 

f!cl va~orem, 

,, .--·· 
' ' 



Ci•wmaln::;·•·nphos rletit.inados :í>i osr1olas pag:wão, por um.; 
:w:;;, raziio de .'JO o/o. 

IPneula (arnirJo) d1J L!'igo pagar;t :'lO rilis por kilograrnmo, 
J·r,zão :t 111e;;nru da T:u·ifn; dn :ú'l'u7. pngn•·:'1 .wo ,.,;i;; o J;ilo
;,:·•·:nmno, J·nzfío ~i O %. 

Sabão pel'fumado de HeuLt•J.' (n.•·t .. ·i'IY, ·tia To r· i fn) [(•J·ú ro-
duc,;.iio i.lu Jri o/o, na taxa ·:wt.1wl. 

Ao Ol'L 1.", 11. ~3: 
Lf\LLJ·n. IJ. SupJ11'iJllU-i\l', 
},,' l1;Lil'a l :we•·esceli Lu-sn: « pelos cPrd i t n;; pa1•a f's.;;r fim 

eon;;ignados ans minist•.•r·_iM ou, mt falf.a destes, peJas YN'IH1s 
~ r;yr;ll tu::lt'S » cln~ ,J'L\RJ)P.f'ÜVOR Ol'C}U.ll1NlLO~ ». 

Let.l.t·a rt. 81fi'•Prirna-~o. 

Ao a 1·1.. t ", n. H : 
Lettrn. a- lnxa Jixn - ondn se diz GOO rtiis, di!,;'n-se 

.500 J•Ms. 
Lr•Lf,J·:l;; h, c, d, e <:> j, .;;e,iam snhstif.nirlas JHllas segnlnles :: 

, 1". taxa ur·hnna cln 'íOO ,.,;is por· -r~ada S'l'HPO di\ 20 paln
\'1':1~ 011 f'J'tli:()iio po1.· tPieg•·:Nnmas PXJWdido;; .flentl'~'' nns r:i
dnd•:s; 

:2", f.axa inter·ior dü J 00 Yéis ]101.' p:Jlavl'a. em t.n!egwnmma. 
expedido ent.r·e estaçt)es de um mesmo Estado, ;;eudo o E~tado 
do llio de Jane i 1'0 f\ o iDiRll'ielo J<'ecJm·al eonsidet·ndos para· este 
l'irn nomo urrn só Esladn; de .200 réis l!lll.t·••. nstar;iles de :ms
larlns divt~J'$OS 1•tll t.od:t a nxtensão do territo,•io nuei'f.lnal. 

();; govn•·nn:> do;; ]~;;Lados pag-al'ão a taxa :fixa de 25 I,r)i;:; 
J'tOI.'. pal:Ívl'a, seja o tele:;ramma nxpr~dido dentr.o ;no Esl.ndn, 
seja pal'a Ji:stado divt•t·so, ~endo ,p0111:m, o pagamento í1. hocea. 
rio cof•·•~. E;;ln. rn1~;ona tax:1 de .25 réis pog-m·í1 tamhem n. im-
pi·•·nsn.; · 

3", tnxa exln1.·iot•- Heduzida a um fr•anco por pnlaVJ'a a 
taxa Lt~l'JlÜJl'nl e a 75 ermtimos a taxa de transito, mantidas a 
de. 25 eo,nf.imos para o Si!J'Yiço de imp••ensa e as que vigoram' 
r;m YiJ•tude dos eonvenios eom as ndminisl'l'açCies plalinns c 
Yigo•·nndo pa1·n o;; ~.elegJ•aphos dos s:ow~J·.nos rio Chile e. iB'olivin. 
as taxas .~sf.abelrrwlas no" eoll\·enu1s eom a AJ•gent1na ,._ o 
TJ 1'11 gllllY. . 

;Ao nrt. J", n. lj ô: 
nenda da Estl'ndn. de Ferro Central do Brazil- Eleve-se 

n e~l.imativa da Jll'OPMiçiio pa!'fl :3ô.OOO :OOO!f\000. 

Ao fii'L 1", n. 5:1: 
nenda do lnst.il.uf,o Naeional rle Musica- :=inppJ•ima-sll . 
.A: o :tI' t, ·I " : 
nrndn eo1n appl iea(::io üi;J)Ilcial n. G- Onde se diz: .Amnr

rnc•fí.o (Pn•·nahrha 1.• Tutoyn)·- diga-se: Pnrnnh~·JJa (!Htl'a o 
porto de Amnt·rªo:;fío), e te, 



Ao ar L. 2", ·ll. J: 

. Onde se di:r. u. :H dus Prf!liminnre;; da 'J'nl'i l'tl .~uhM.it.n:l-.~e 
r'e:lo segll·ÍJJlo novo IJUllllll'O: 

· Ao gado v:wr.n1m CJUB l'ul' int.L·oduzido r,uJa;; J'rnnt.dt·as do;; 
Estados Jo Jtio Gi.'tllldú du Sul o: Ma!.l.o G•ros;;o, Jestinado ü 
':!·ia(.'iio, ~.:ousiclm·ando-::w d<Jsti·llado :í eri'ação o gado que eon
f.!ver lj~ % de vaecas de l.l·es nn11os JHll':l neimn, ü1elusive flou:'l 
10tll'O.~, 30 % do; novillrns do clou·;O; :HIJIOS a /.r·ns, 28 % de no~ 
vllhas de dou;; annos pa1·a. baixo. 

·\o a· ,., ')" n Il'f · ... . . '• -, . - .. 
Su!Jstiluarn-s•; as palaw·as «sendo, poroln1, ·yr;dadn inclu ii-a 

r;/.e. » até « set· eonsidr•rada uull:t » pelas segu i11t.ef;: « l'ieandn 
o .Go\·eruo autoJ•izaclo a· ~.:oneecler· nas ·IIOVtu.:ües ou modil'ilm
l;üos dr. eotll.r::wlos, .que I}Onlen'ilam i;a;noão de dil'eitos ndna
neir·os, uma taxa vm·iando de ::; a R % ad valnrem em ~~ompen
sa~;ão, que em todo o caso sm.·:í. eliminada:.>. EnLl'e/anto, na 
JLO\'::tl;:io .ou rnodifien,;ão do eoHtmcto que fi:-.et· eom a Compa
nhia de Navegaçoiio a Yapol.' do ::\lal.'anhão, o Gm·m·,n.o m:m!f;t•:í 
a isr.nciio dP dil•(•itos r•or motivo dos int.e1:esses qur. n E~tado 
do l\lm·anhãn tr.m envolvidos na mesma companl1ia. 

Ar L. 3": 

Substitua-sol o n. 3!L das P1·eli·m inares da Tarifa por· um<'l. 
t•cfero!D•~ia ao nnyo nunwt·o rio a1:L :?", /'r•lntivo ao· g;ndo. 

AH. ·15: 

Aeero~scenl.e-se do~pois das palavras «e i·nsLilnto;; de o;nri~ 
cinde» o seguinte: « •J mn.tel'ial para saneamento». 

Art. 20. Sr~ja suhst.ituido peln seguinte: 
«,A; disposir.\iiO do al'l.. I D da lei n. 1.313, de :30 de i.lo,zembro 

de HJ04, não tem ·applicação ao porlo do Rio de .Taneil'o, pa~ 
ganclo, entl'etanlo, os nayios que .entrarem pela ha!'ra elo mesmo, 
rl Lilulo clü f!Onse!'vaoão do porto, a laxa de um ·real J)Ol' kilo
gJ'ammn. de mercadol'ia embarcada ou clesr;mbarcada, exce~ 
t)lnado;; as de p!'Oduco:ão na~.:ional, o carvão de pedra e ·Olco 
do petl'oleo, que J'ieam isenl.os, sendo o oleo de JWI.roleo nos 
·limites ·l'üslll'ictos estabelecidos pelo art.. 2'', n. 2. · 

10 GoveJ'IlO proviclenciar:í. tant.o quanto possível, Lnmbülll 
no porlo do Hio de .Janeiro, Robrc a atracac:io dos naYios de 
p:tssngciros. · 

JÚt. 30: 
Depois da·s palaVI'as « eompensadoras de concessões» di~ 

gn-se: « aduaneit·as e faeilidades commcrciaes », e o mais 
como na proposição. 

:Ao art. 41 : 
Let./.l'a c. Accl'escenle-se: « exeeptuaclo para o cognac, su· 

jeito ainda assim .á disposição da lettra y. :t> 

•' 
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J"eU.ras !~ e i. Supprimnm-so, 
ArL.42. Supprimn.-se. 
Ao art. 52: 
'A!ccrescente-sG depois dns pn.Jnv.rns « servicos de car•ncf.or 

urgent.e~ o seguinte: «como sejam o estudo o a consr.rucoão 
das estradas de ferro~. 

!Ao art. 53 : 
Accrescente-se depois das palavras «pagarão para fisca

lização~· o seguinte: «ficando cxtinctas as quotas fixas, que 
actualmente pagn.m ~ .. 

.A~rt. 57, n. v, :1. •: 

· Onde se diz « AmaN'ncilo (Parnahybn. c Tnt.oyn.) » diga-se: 
~< I>a.rnahyba (para o porto ele Amnt·ro.cüo) ». ·· · . . 

iArt. m, n. vr: 
•So,inril subsLiLuidas ns ilnlavrn.s «paro. o que adoptará as 

medidas ,que julgar convenientes~ pelo seguinte: «de accür.clo 
.com o decreto n. 9.95.7, de 21 de dezembro de 1912 ». 

Accrescente-se onde convier: 
J\.rt. lAS ta.."'l:ns do Correio Geral serão arrecadas na con

formidade -do n. 43 do art 1 •, ficando abolida a franquia postal 
(l ou~t-ns quaesquer reduccões de ta."<:as ahi não consignadas .. 

Art O Governo abrirái na Imprensa Nacional umn. conta 
parn. cada reparLicão, só satisfazendo as encommendas feitas 
por ellas dentro da verba votada pelo Congresso Nacional. e 
dahi em deante a nenhuma dando satisfação sem pagamento 
1í bocca do cofre. . 

A;vt. Das quotas · de fiscalização de qualquer n.ature?.n 
150 % perteneem ao Thesouro como renda sua; os·outros 50 % 
poderão ser .applicu.dos ao servico da fisealizacão com toda 
parcimonia, ainda pertencendo ao Thesouro o saldo. . 

J\.rt. O material importado pa:ra a construcoão da Ma
ternidade de J3ello Horizonte, assim como para a da Cn.thedral 
rJ~: S. Paulo,· pagará 8 % ad valarem. . 

Art. O material i•mportado p:ira a cons~ruccão e i.nsf.al
lação das linhas telephonicas entre o Rio de Janeiro e São 
tPaulo por deliberação do Governo Federal, pagar~ 8 % ad vu-
~ro~ . . 

· !Art.. Subsiste em vigor o n. XV do art. 5• da lei n. 2.524, 
de 31 de dezembro de 1911. . ' 
_ · :AJrt. Para os effeitos da lei n. 2 • .W7, de iS de ,janeiro 

iJe i911, todos os materiaes importados pagarão a taxa- de 8 % 
ad valm•ern. 

Art. O material importado 11elos contractantes · da trn
ccão electrica da cidade do \Recife, assim como o· imporf.udo 
pelo g-overno do Estado de Pernambuco para. a substiLuicão 
<la 1rêde de esgotos e abO:stecimento ele a~a daquella cid(lde, 
pagará 8 % ad valo1'(J_'f!l, · • · ' 

.. 
. . . 

. .' ' 

'',·, 

I 
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Art. O Governo fica autorizado a rever os vencÚrtenf.o~ 
do todo o i'unccionalismo ela llepuhlica, lHwmonizando-os do 
melhor ruodo e equiparando-os nos cal'S'OS de categoria corre
spondente, não ox·c;edendo em ltypothese alguma as vet·has con
signadas para cada servico :na lei da Despeza pn.ra o exercício 
de 1013, podendo supprimir Jogares dispensa veis e inserir o 
resultado do trabalho que neste sentido ,organir.al' na i'uLura 
proposta da despeza, 'não imoedindo isto sua execucão imme
diata por decreto ,que expedir, podendo' i'azer neste caso o 
estorno das verbas s6ment'e àe pessoal de um servico para 
outro e mesmo de um ministcrio pal'a outro para pagamento 
dos vencimentos estabelecidos. 

Sala das Commissões, 28 de dezembro de 1!H2 . ...:_ 11'al-
. (rcdo Leal.- Olh;ei1·a Valladúo. - Be1·nardino lo[(mtei1'o, · 

, ]!'ica sobre a mesa para ser discutida na sessão seguinte 
depois do publicada no Diario do Conuresso. 

O Sr. Mendes de AI,meida- Sr. Presiden-te, estando prom
pLa a .nedaccão final das emendas ao ·Codigo Civil, requeiro ,~ 
V. Ex. que consulte o •Senado si concede urgcucia para a dis
cussão c vot<.l;Çi.ío dessa redacção, afim de que possa ella se~ 
guir os seus tramites. . · . . · 

O 'Sn. A. AZEUJDDO - Si ·ó com prejuízo dos ·orçamentos, 
.voto contl.'a. 

O Sr; Presidente- Os senhores que approvam o requeri
mento de urgcncia apresentado pelo Sr. Senador Mendes de 
Almeida, queiram levantar-se. 

Foi UPP·l'IOVado. 
O Sr. A. Azeredo _.;..Peço verificacão da votação. 

O Sr. Presidente- Os ser~IIores que votaram contra· o rc• 
qucr·imento qeuira mleva.ntar-se. 
· F.oi approvado. · 

O Sr. A. Azeredo -. Peço a V. Ex. que maneJe ler toda a re
dacção pura que eu possa votar. · 

. E' novamente lida, posta em ·discussão e sem debate ap
pro\•ada a a:-edaccão final das emendas do Senado á proposição 
da •Gamara dos Deputados n. :!, de 1902, decretando o Codigo 
Civil brar.ileir<>. 

O Sr. Pires Ferreira (*)-Sr. llresideute, venho :1 t.ri
ltuna· cm primci·uo Jogar para tratar de negocios relativos ao 
Estado do Piauhy ..• 

. O Sn. A. Azmmoo- E de S. l>aulo. 
O Sn. :PmE:s FmmmRA- . . . prestando informacües á im

prensa desta Capital c ao meu velho amigo Senador GIY.cerio. 

, (*) Es1c dis_QUrso· p51o foi reyisto pelo o:rador. _ 

'c:· 

• 

. -



• 

542 ANN.\JlS ·no SENADO 

:\nl.es, po''''"'· queJ·o PJ'Opôt• ;'1 Mesa urn vol.o lle rr.gosijo 
o d•• '-'·'l"'eial loiiVOt' ú Ccl!mni~~ii.u l'e~peclil'a pi!la cuudusã.u 
dns tl•a/Jõt!liu:i dn Gudigu Civil, JIU r•at·le que di~ I'Ctipeilu ao 1:\e
Jitlllt>. 

•l'l·upwtliu qw• o ·t:i•'ntu.lo Iunee nas adas dos suus l.t·.alJullio~ 
11111 Yoto d1! lounw a ·essa CornmisHiio que deu pi'OYtls 1-lt~ tanla 
w:tividudt•, dcant() nwsrno da J'l•sisteneia de •rnuilo~ e ven1wn 
u pessimismo dt• oul.r.os qLw não rwr·•!dilal'nllt CJUIJ esse Ll·a
lJUJIJO fusS•! levado a termo. 

Foil.a u. uli'n11'la pJ•opostu, qlli• Y. Ex. J)Ol'tl 0111 vol.açiiu 
quando .iulgat· CIJI!\"CJJieHLe, li~I'fJi, ,,,m considet·acão ao ltonJ';.Hio 
::íunndot' pOl' S . .Pn ui o; os Lelegrarnrnas que aeaho de !'Ceelwr· 
do diEPIO •J modet·udo gove/'nadot· d•! minha teJ'ra. 

« lni'OI'Iiluclo Senador Glyeet·io levou conlieeimento Sconado 
ea,;u :\rnal:nule. estou 11a nl>~·ig:11;i1o pcr.ant.:•. V. Ex. reslabr!locer 
v•~l'dade ,fado:-; naluJ•alnw.n·lP deturpados pOt' quem os tl'ans
mi.tto üquelle g'L'IIl'l'ill. I\a jJl)IIUilima elei•;iio 11lLU!illipal ni
l.ll.dl'OS du po:;,.;e Iodas posi~ües em Ama.J'<Htle alli eüliLavaltJ 
u.JJOio IJIItllliJJHl aul.oJ·idadl!.~ J'edeJ•aes. cstacluaes, mu1tieipaes 
gosaYUlil IH'r•sLigio iJJimil.nc:Jo ,iunlo· ;:rovol'no Aui~iu :\~JJ'en d<! 
•·u,ias mãos Dl'. llibeiJ'O Goncu•lvl's l'Ccebeu •;adeiJ·a s•jnalorial 
api'Y.Ul' niio l'esidir siquer :E:stado. '~lf!SilW as:;im s•!US conLI'at·ios 
eonseguinun dous eonsc•Ilieii'Os l.1·es supplc'·n·tes que cm1sLi;. 
luem mais de kt'\iU govet·no •mwlieipal. .Pt·oscmtemenl.c :.HJUeJJa 
J:Hnilia tendo din't~;;id-o da di1·ueçiio polil.iea de V. gx, e se 
aJJiaclo no EsLado aos inimigo:; de vuspe1·a foi a pe1·da di! l.udas 
posicües, ·e o i•neid indu usse l'aelo com a I' ai lenda eom IIH~rdu! 
do el1e1'e do scu·rJ<H'Lido em AmnP;mL•!, J'acl.o que o atirou en1 
lttlll en Lave 1 de se 1:ed i lo, r1 cspreLigio. En LJ•el.a 11 to H i lH;i r os s<: nn i
mam suslunlaJ· .no den·acleiro pleito .filWJ.'tl.m Ll'iumplmJ.' sua 
•~li~i-Ht tmauime de f:onsellH•ÍJ'Os nmnicipaes, nfin obstante. seu~ 
.:tul.igos advet·snrios liO,ÍC ~om todo [Jl'CSLigio do P •. n. c . .Piau
]Jycuse e ·elo governo niio •mais l.el'(iO 111a quat1·o am1os porc'1n, 
sic]UeJ: um :o;upplenie. IParcee su osLa (Jil'cumstaucia Jww dc
'l'll.lllcia fJ·aude a que vdlla eaJ'Ú>mida oligal·ellia se quer apegar 
•~omo l)]cm•~nl.o exil.n ,;ubsLituindo p!'osLigio que •niio possue l.ra- · , 
J•nf.:.a eleil.oral. Provam in~tr:uiJ•am ·recursos parw mim interposto 
a,~côJ•do le.is pinuhyc11ses siio ~!sma:;adm·as 'e' assJm annul-
lei duplieatas Larnhem cleJ'eiluosas eleiç.üe:; JJl'oceclidas nossos 
eol'l'eligiomwios. Hept·ese11Lar;i'ío J'edct•tLI está. de posse de .locltlS 
JJI'ovas doeunwnlos. Relevo meu eminente chefe pcclir·-lllo in
counnodo f!XIll icnr l'acLos ao bouemel'ilo Presidente ltcJ)ublicu 
rJ illusf.ro i:\1 i u isLro J.nteriOJ.', cu,ios couceilos l'da l.ivamento meu 
l-\'Overno u minha pessoa l!luiLo prcw. Cordiacs stntdtt(;.ÕCS i:lc 
Miyllcl Jlosa, g(!Vel·nador. » -

4: '.I.' I! Cl'07. itHt : 

Eis nn iukgra a deeisiio du recut·:;o t•.leif.oral de Amat·nule. 
Fit•mado •nu art.. :!li r.la lei n. 5:!::!, do ao r:Ie .iullio de t!JO!J, c 
não estando reunida a. Camai'a Legislat.iva, rccOl'l'OL'am o padi·o 
Luiz :Gonzaga de Souza, Jfrancisco Jos•j de .Lyra, l\Ianool Alo:. 

• 
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:xaudre " Si I I'U ·~ Muno e! Pi,.,,~ dt! ,\J uura pu.r·a 1.1 IJr·. g·oveNrador 
do E~tado Lia apurn•;fí.o da~ t.•leit;üe.; rnu11ieipn·e~ pt'0!!ediuus t!DI 
:.:\nru1·ante a .1~ dt.• uuLuiH'o ultimo. "\lt.•<nun lJIH' a apur·a•;ãu JJiio 
Joi J't~it.a no J1a1;o do Cou~·~llw !lluuieipal, Jlias na eusa de resi
li••Jwia do eor·onel .roão llilJ•~ir:o C:or11;alves \Filho, a porta~ J'e
L:!Jaclas, e aillda au~hr:nUcaH, dr~ qur~ se ~~~r·viu junta niio l'oraru 
a•s duas olei•;ões •realizaclas todas 1'ormu!idadl•s lei no cliit, lrot·u, 
ILIS'U!' )JI'OPl'ÍOS. . 

Doc:u•meulo;; d•·· ,JILJJJWJ'u um a quatr·o [II'Ovaru pr·imeii'·O rJu·~ 
Jll('lll!Jr·o~ et:J'•;etil·os Con,o:elho i\luni!!ipal Sutyt·o de Ca:;lro Mo
r·•;ir·a t) Hodrig-o i\J••ndes Vieir·a indo ao pur:o elo Conselho tomat· 
par·tu llJJlWat;ão Jl(t dia cmH·cado, ;'rs uo1·e horas rmurltã, alli es
til·ur'UJII al.t.' uma tal'(le se·rn qtJt~ appat·eee;;s,~ um *í wusel•lreir·o; 
~·)gumlo que Ui' autlu.'nUcas apur·aclu;; não foram •.las eleküe;; 
que r•;alnlt'nl.•• s•~ realilmram. :Foi eitndu ü pr·esideule do Cou
~clllto lll'trnicipul (ecr·Lidfío do folhas ;:;;:; ver·so) p:w;t resrwnd•;t· 
n .iunlar cloeumt•ntos 110 [JL'a~o de cinco dias, o que elle não l'c~ 
(eer:Lidão folhas G5 e ;ji(i) St,Jitlr> r~nlfío :r•emuttidos os atrlos 
lltlL'U a det.:isiío do t'er:urso. Tudo vislo. bem examinado o adran
do-:;e 110 IiL'llzo da: lei. J)J·elimiuat·menL•~:. A ConstiLui(.'ão Fe
dt•c·al, :II'L !iS. dtd.nr,mimt Estados ;;e orguni~em de rnoclo .LJtl•! 
JitJLle assegur·acla autonomia munit.:ipios em tudo quanto l'tj
~pei Lt• s•!U pal'li eu la t· i nte t•e,;8e .. Como. pot·ém, se eleve enteutlcr 
";;sa uul.ouorni.n: '? Pacto' J'u11darnentul da !RepulJii1;a não a ue
fine nem lh•; marca limites . .D'alri div•;t·sidacles organizações 
commuuat•s l]tle so~ ·OIJsen·a pai~. d'ali i não termos um t.ypr> 
"a r.·twt•~rist ieo d•J or·e;au iz:u.:ãu, d'.a'll i a e ou teeer· eom no se o o 
lrwsmo l]ue acoJJtt:•!!e ·na Jnglat•;r·r·a. e a "\merica. do Norte (pai
Zt!S classicos inst.itui~~ücs e-ommunacs.) A pt•oposito dizia o 
3)uputado l\!ello 1:\fatlos, ern hrii!J.n'llte discurso na Gamara a 
J I. tlu ago.~to ele :UJ08 nossa ConstHu ição l"edet·a! apenas es
t.ipula no a1·L. GS CJLW rJ" Estados se orgaJLix:.H·iio por J'úrma 
:rto•:.ão dos att:t•ibulos espeeil'icunclo muuicipio. ConsLituiçüe~ 
:Ji'edL•ral 'não define qual se,ia autonomia municipal e qual a 
nO(.'·ÜO dos aLLrilmLos espee.ifieos elo nJi.nicipio. ·ConstiLúil.'ües 
c·~taduaes, continüa elle, Lt·ar;n'm. linhas geracs organizaçfw mu
·nicipal, mas estudo eompaJ·aclo dessas eonstituiçües most:ra 
.que não h a um Lypo municipal · commu m ·n:· todos os J~stados 
JlOl'CJUf! var:ios reeonheeem e deel'etam eomo func~•ões esscn
daes ao ·reg·imen mu·nidpal udos e qualidades que outt·os Es-. 
Lado:; niio especifieam da mesma sorte que cet·Los Estados t•m 
Gongt·esso eslaclu.U'l promulga·r:ão leis organ.icas munici'paes, 
emlanto t]ne alguus !!Ommettem ao::; IH'Oprios muniiJi.pios a 

- Ii!Jcrdadu ele se const.iluirem fazendo cada um dclles mesmo 
sun l•?i OJ'Iõ<Ulica. E coriclue: esL:í bem claro de ver· que não 
e:xisLiudo unit'ormidnde •ua mnneiJ•tr. de organizaciio das •mu
nieipaliclat.les ,j impossível detet·minar em que eonsiste auto
llo'mia munie.ipal. ]),) :-;ode que um dos princípios do dit•eilo 
!!OJJ;;titucional e aclmiuisLI'aliYo autonomia municipal·· é urn 
·pl'oblema inclclerm i nado, uma silual.'iiO vaga, iudcfinirJa, va
ri:.wel, itwerta. pois que legislatura;; p6dem modificai' orga
'J.izac;iío muni!!ipal, amrullar actos autoridades muuit.:ipues, rc~ 
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Hf.I'ÍIII-(ÍI' diroilm~ dnwi11io mullit:ipio eom pi·ubi!JÍ!iij" nlit!/1:11' 
fHliiH p:JJ,I'illliJ/IÍ/If.li:J, VIJIIIJe/'1 OUIII.t•tJJfril' Clflpl'IJHf,imos, el.tl, 

Ar·iHI.iclw-t M ill.u11, t:0/11 a gi'Undc nutoridurlc do sou IWJIIt', 

""" l.t'illlt l.um!Jom: 
E' mi~LoL' •t]IW uasa ilrdcJJI.Hitluuoia niiu uor;uu uxaggum di! 

illvHdir• !t UllpiJUm du ounwlif,tllltJÍ.Il. dos uukos insl.il.ul.os, JlOÍI:' 
lllt Pl'fJJWÍit Buil!!lll, quu ú wotlulo. rio rugirnon J'utlm·al.ivo o 
drmHJtJJ'Iwin, LoJIJf111l'Hdu. pulo IJom arJuso, nu )Jellu plH'/lse dn 
f.lfJi'IIIU'd ''' Hn11cour1., l.oclws us ·oommmws esLií.o collueutlus de
IHdxrJ da J'iscaliilrtCií.o tios g-o·vel.'nos ctml.onnes. 

Jl: vom oJ'J'oil.o . .f.:lusLtt uLI.oHtloi'-so t]uo o wunioipio ·ú orgfí.o 
dos inl.r.n·ossea lowos o l.ambem uwn. unitludo polil.iett rlo Jns
J.:u.lo; 1'11'1. Plll'l.o Í·liLOgi'ILnLo da Ul'g>n'rriliUCÜ•O deste e 6, OOJTJO ll11• 
tlim/na O!'lamlo, umrt unitlatlu ltünliuisi.J•:tLiva tlo mesmo . .l!! 
rlouLríua aulJVt..nivn ordem politica J'Hdoi•acilu quorom asRiiiJ 
n.11l.onomin IIJUIJir:iptd uiío uneonl.ru ási.I'ÍllCii(J om lois Estudo • 
. l!:m vnv. u.pona;; nul.onomo pnssw.·in eonsl.it.ur:ionar o au l.ouorn i a 
rlevo fiO I.' ·outond idn sómoHLo 110 que respuHu peculiar iutnresse 
Jni.HI'ÍCÍj.JÍO, ÍSI.O 'Ú, gestfi.O SeU!! negoeÍO!I O BUliS fi!lll(iUS, SOUS JJ/t!-
1110/.'U.IJHJIILOI:I, ol.t:. S(JlnprrJ (JlHJ osl.ivm·uw ,jogo iuLeresses po
lil .. ieos J~sl.udo ,ití. se 11i1o l.l'aLrt JHJWliUI.' iHI.orossu nwnioipio 
•J du~:~l.o modo nii.o l.om nppl i1~1«;!i-o tlisposiLi I' O Guustil.uicli.o. Hoi 
oHl.u vun1:mmento claro logislndor pinuliyullso doixnudo JJILHli
eipio unl.roguu J'iseali~n·ciio Cuumru. LugisluLiva l'Luwciolllll' o 
dt.l govenw u o i n J.ervallo seecõos. . 

:li: assim rJUO dou .Potlur Logislal.ivo Ji:sl.ado J'uoulr.lwlu rJo
l.r•.I'JIIillltr' motlo OL'Sfllnir.acfío lJli/Jluro mem!Jros r~onscllw, nu
mero rJ 1notlo sessoos, orem· suas nLLrihuicões u ns do inl.un
rlenl.rJ modo suhsLiLuicilo mem!JI'os eonsell1o u inLondenl.o de
l.crminnr vnsos susponslio, fum:cõos, rnesmo dJzu1· 11UtL'l uul.o
l'iclndu compoLunl.u, suspondul-os, nlLel'ur tllvisõos munivipios 
'' trl.ó tmnulln1: posl.urns u doliborilcõus oolllSollho. JJ:' assim que, 
nfío osLnnclo rounicln ·Camaru dou ussa:s Jnculda!lcs governutJ01.' 
(urLs. 73, 7ú, 77 o 70 ConsL.) ~:~úo ndos ilmogavolrnenLo dB 
immedinLa fiscalizncfí.o ·que mosLmm nu l.onomiu. muuioipu.I 
devo sor compl'ClJUIJdidw 'no EsLndo vom rcsLriocõos sovuras. 
NcsLns eondicGes rtrL. 28 lei u. lí22, do 30 do ;juiiJO du 'l!JO!J que 
pol'mil.l.lu :recurso apumcfio oloicõus municipaus pura govor
natloJ' ou pura Gamara Lugi~:~luLJva funecionur nií.o só não foro 
espírito Consl.il.uicno pluulJyonso como JJÜ.o nl.l,ingo uuwnomia 
múnicipio. · · 

A eloicfio parti coJJsLil.ui~iio vousellw e oscollui do inl.cn
tlonl.o nfi(J ó um Mto tJo of1'o1Lo pumment.c local, ~Jão sr;· Lral.a 
1rlii do pcwlín.r inLoi.'OI:Isu município. 'J>clo vonLmrio: 

Sondo município unHL unidade polil.imt do Jl:stado, sew.ln 
uoJ1solho .ínl.endonl.o oJ·garn dcsl.n. Wlirhtde, sendo consLiLuicüo 
N>ll~rdlro o rn; OMt}óHlll do inl;tllldiJnl.u feitas ))01' suff.ragio povo 
ó bem do va1: rmbo podot·c8 pulJlicos JJ:sL::~.do :Ciscaliz~llo me
diuta o immmliatu. processo eleitoral para que a Jraude ahi 
•lliio inLorvenlm o !Jurlo decisão urnas. A g'wrantia do voto é 
11.rimeiro dov9r goV!J:rno nt1s de~ocrac.ias. Ps meios fiscali~ 
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znção cle1'1~111 set· os mais amplos. ·:3eria pois alhurdr" qur:• on 
i ado eOllllJI)f,eucia uada Podei' J.e;;isla til·o para det.l~l'IJJÜW !' 
modo Ol'l:l'anizac;ão muuieipio nulllcro con.sdlJr!in .. ~ mudo JJU
llluro sessões anuullac;iio dl!lilwrac;ão 1• posturas vota<la,; .e.rc>TJ
sciiJO de. não llw dr;sse a de fi:<caJizar le;;itirnidadr! ma~Jd:J<Jü 
em a!Jsurdo que ao lado competencia para W5Jof!!ld(•r iUlJc.c:;;1o 
d1•::;sp c:ous, .. JI!o .na totalidade membros ou c•m parte não dé~;;,:: 
a dH di;wt· soJ.H·c 1·aJidade de uma• ell•ição. :Depois e!ll doutrina 
t:OI't'eule se wío JH'esunwm ineonsLitucionalidadc devem ser 
I'Xfli'I'SSUS )JUI'tl CJU(' !Jl'O!!I!dU:lll e não ha ill!lllllllllU eitac!O at{, :'!í.i 
lei ::í:'!i url .. 7:; Consti tui(!:Io piaul1yeuse. 

·P,•Io que tlt! 1/tr~rifiN da n!Jundante doeunwnt:H;:io J•ecul'Sil "'-' 
v•l lfLJ•• n:io ~~·~ Conselho J\luni,~ipal r.l~:ixuu reunir 1111 dia. liOJ':.t 
loeal proprios pnr·a apur·a(;iirJ, '"JIIJO e~la l'oi ~imulnda r~a"a r·e
Hidl'nnia I'OI'OIItd HiiH_•ir·o· r:nnr;nlve:; Filho. o r[ll'' {• !Jn,;lank 
pum inquinar m•!~rna apuração nullidad'• insana1·•·l. Os do
ellriiPIII.ns siio Lndos ol'fieinf'S ohl.idos tahelli:io eompi'Lf'nlr· I'•! 
fJIIhlir·.a (1'/s. (i a 7 ri 10, :!0 ~~ :10 ver·so 58 n. i:íO aJ,>m de urna 
,iuHI.il'il\ll(!iio l'rdta perrwl.c! Dr . .iuir. direito comarea flJ'eeer.lida 
eil.nr;:io pi'Csidt•lll'' eorJse/lw ael.ual n o Dt·. pr·omoln!' publico 
Jl!'nvnrll plr•rllllnente I'J·aude n•llegada na pet.ir.•:io, foi/ia.~ 2 fr·aude 
f!Ut! pr·,..iudiea c•m nb~oluto l'esultado eleic;ã.o pelo •crun ba;;eado 
al'l.. :.:l:l eil.ada Jrd 5~~ de ao rir• .iLHI/lo HlO!l e mais di;;posições 
t•m vigoJ• do1J em par·t.e pr·nvirnento rneu1·:;o pru·a pronune.i;w· 
ernnn pJ·rmurH~io nuullidnde e!(·i·çõe;; proeedidas 1:!. oul.uiJrO 
no ArnaJ·anto para eonsellieir·os rnun ieipiae:s supph'ril.e ini,Pn
dr·nl,n, viee-inlr!ndentn dn ar.•erkdo cli;;põ() aJ•Ligo paragTapho 
1111ieo eitada lei 522 e arL a lei. (i(i.(i rle :?0 de .iunho dr .. sl.q. 
an no. 

·:'iornnin of1 c~irlarlfío~ T.uiz Gon(;.fliH~~ Jtihr.iro plll'fl inl.en
r/enl.e e Fr·anc~isc~n .fosrí de Lyra, :vranr~isen da Silvn :\I•!nrlr!S 
:J.r:a's Sal.11rn de Casl.m Mor·eira, .Jo1'w Soa1·es da r.osln r. :Ha
nor.J ,\Jexa.nrlre Silva par·a nrn eommis~iin proeeder·em a nova 
nlrdçií.n dos membros rrur! u~r:m Jogar eleição. 

Publique-se par·a wnheC"imento inleressados. 
Therer.inn. r 4 de dezembro de J O 12. -Miuncl de l'ahxt 

flosa, governador· do Estado. 
COI'rJeae~ sauçla(;ões.- Jfirmel Rosa, go.vet•:nador. 
Ther·er.ina- :Mando integra "'~ntença ,juiz l'edm·al IJUC 

aeah() l'f:eeber . .Ni'ío podia llavet• maior attentado eontra es
tado rrue refr~rida i!ent.ença. Juiz d1ega. reenrJ'el' de uma lei 
lor:al ·que me autoriza tomai!' conhecimento recmrso annullar rln
plieatai! eleitoraes. Eis sentenca: «~T.ulgo pmeedente 'J)elir;ão d•! 
·folhail 2 e 8 verso, p:J.L•a O· fim de conceder ordemhaiMas-cor}ms 
prr•v•'nt.iva em l'avot• pacienbes ddadãos João Rib•~iro .Gon(!al
·Ves F.ilho. Demosthene" Ribeiro Gonçalves, Americo Verissimn 
rJ,, Castro. João Gon\:alves Villarinho, Frnnciseo Antonio da 
Co;;ta e Silva, ,\bdon Armindo ele :V~ouru. .F•rancisco Cesario de 
Albuquerque e Antonio da Silva Sobral. eleitos. rPcenheciclos 
devidamente '" diplomados. .intendente o primeiro, o mem
bros do Conse1b.o Municipal da cidade ele Amarante deste Es-

~L~ ~ 
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tudo o:; dt•lltuis, iHU'a o proximo trit!JH!Ío tlllllli!!ipnl· de l!ll:J 
a J!JJ[i e, em vil'tltde dessa Ol'Clem d1~ !w./Jea8-corpus preven
tiva, Iiluuda!' que os J•efcl'idos pucienles, cidadiíos supt·a t!IIU
llWL'ados uorniualmenlc, possnlill, Jivi·emcHle, sem cmlmt·a·()o 
algum, inslnllarem-se i.to ediJ'icio du .Conselho i\lunicipal da 
dita l!idade de "\!maranle, no dia J du jancit·o seguinte, tomat• 
posse dus seus alluclidos ~~a;t·gos, nos ll!l'lllOS ela lei local n. ú22, 
de :JO ele .iunho de 1!JO!J, at'L. ~!1, e pt·oscguit· no cxct•dtliu das 
suas t·espl•clivas ·I'Ll·liCI!Ües, sem que ·O gow!.:nador do ]~slad() 
uu uutl'a qualqu'(•t· aulol'idacle, por si, agentes ou prepo::;l.os 
seus, obslt! dn CJualt]Uel: modo os legitimo::; elcil.os deste de
:creto .iudillial. Expt!t;.a-se eompotcule alvani c commLl'llifJLilH>t! 
ol'l'il!ialuwnte it presente clel!L-;ão ao govel'!ludor do J~sludo; 
Custa, ex-eausa. lleeot•t•o JIOs tel'mos da lei desta sentew:u 
para egrugio SU!JI'Crno Tribunal Federal. .Escrivão J'n~~a re
messa St!lll dernot·a dos autos vara super·.iot· instnncia, dei
xando traslado. O juiz fedem! na SCl!IJàO.- JJeuwsth.eiiCs Cou
staucio. -Avelino Jl iyuel R usa, g-ovennadot·. 

· 'J'lieJ•c:úllU- 'r·elegrammas apaixonados im•et·idico::; que 
filho ,iuiz J'edet'ul continúa ·trausmillit· Col'rr:io. da Jlanh.li Vt'O
vam simplesmente iutercsse ]JOliLic.:o seu pae eollaJ)oradoJ· eu1. 
tacs despntJIJOs. Serw:m · pam. clenun~;iur pt·o~;esso expeclieul.t.' 
desse mugistl'Uclo que, si tem enviado ~íquelle mntutiuo uotkia 
JWOjectadas ala·que, assassinatos· e cxpoliar;ões a udvei·s~n·ios. 
ai-nda não t!JwonLrou ensejo de registrar objectivação de uma 
só dessas aunü:u;as. Ellas não t•.xisth~am .íúmuis sinüo para I u
sania pa1.'ticlaria do .iuiz :l'ecleml, homem sedicioso, politiqueiro 
vulgar e· que já nüo sente escrupulos .em enviar ameu~as dn 
morte ao go,·ernador c cheFe policia simplesmente porque lr!-: 
vam-lhe urn boato vago inverídico .. Represent;ução pôde assr!
,;;urar IJOssos l!lwJ'es· autol'icludes que meu governo não auto'
J.·izar·u violeur:ius, mesmo vendo cahir viclimu tl'aiooeiras de 
h·mão l!hdc .opposicionistu amigos dedicados . inco.ndfci-onacs 
r..omo Ge1·son. Quanto a-tuqur~s Corre-io da Illanhli julgo bem me-. 
recei-o~ pela minha intrunsigencia politica ao ludo nosso emi
JJeJJte chefe Pinheit·o 1:\l'achado e benemerito marechal Het·
mes. Cordiaes sauclur.)ões. Autorizo publicuc.iío.- Mianel Rosa, 
governador. . 
· .Jú ·atnnUJJl!iei ao Senado que o correspondente no Piauhy 
do gJ•ancle orgão desta Capital, -o Gm·reio ria Manhã; é o senhor 
Dr. Dcmosthenes Filho, filho do ,iuiz federal, elhefe desta cum
panlm que tem pot• J'im deitar por terra o,,governo do meu Es
tado, ,iuiz este que tem eomprdhe.ndido a .iusti~~a· a seu bel 
prazer, apez·al' de contral'iado pelo Supremo ~~!'ibunul J!'ecleral, 
.~JUC neste momento, na sessão de hoje, acaba de dut• haheas
r:.orpns ao .imz de direito de Jaicór.. 
· l'i estes Lelegrammus ficam a pt·ova ele ·tudo quanto tenho · 
dito em defesa dos r.iCtos elo govet·nador do J?iuuhy, porque clles 
os documentam e dão. noticia da annullacão da elckiio de Ama-
rante~~. l!Ontrurianclo intei'C8SeS·;.clc o·;mosic.io!1islas e govemis- .,_, 
tas, ado 1•:;le basp;vdo em lei c appi·ovado !'Pio Cfl!1g'l'c:-so F.s-
.Ludval que ~e acha l'<'U!! ido. ·;! .··· 
. ·-· I 

-. 
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O SI'. Ut·. JJeuw~tltettús Aveliuo, poJ·lurlJudul' · i!l1~I·uu c!J) 

soue:;u 11u l'iULI'lly ... 
O Sll. Fll.INCISGu Uv>Gimw- Nrto upuiado. 
O ::;n. Pm"s l<'WllliW~>t- ... ]lel'llli']Jadu!' elel'ltO do soecgo 

uo J•iuully, er.uno JH'u\'U!'ei au Htell illusLre nndg-o, eoueecleu 
haiJrJas-cui'JHI.\' u lto!lwus CJ!Hl .iú ufio sfio auLot'idaues no Amu
l'UnLes, pruuuraudo ftlWl', a eusla du1 uulm·idudo e cl:L .JusUt;a.' 
Federal r.la minlla t,.,.,.u, Calll:ll.'tts l\lunieipa,~s l!lll di\'•!rsas lo
calidades, pw!·a a Lodu li·ans;; urgunizat· um pai'Lido . 

. PoL' .~w.ie, limilat·-me-lwi :í. leitur·a destes telegratnwa;:; c 
o twlJl'l\ Senador podet·ú uneoull.'at.' nr.sscs dur.umcntos prova 
J.msl.auLe pU!'ll raw1· ,iusLif;u ao Guvut·nadot' elo Eslado du ~Piau:Jty, 
que ellc•g·ou aL•'· a euul.m:·iat· os Hossos ami&os cm .Amm·anl.us, 
uunullando a ul•.oit;iío municipal. 

A .l'ul.ura elei~iíu •!ta du sur· J'eil.a eom a maxima JiJJerdaclcl 
e n~ealiza(.'iío, Lauto a~silll que me uninto a pcdit· ao hon:·ado 
í5<'1HlciOl' por ·S. J.>twJo. OU [lCS~OU i]c tiUU COilfittllCtl O SI!U C:OJJ1-
lHLI'L'f'illlf'lllll lla eidutft: de Alltal'aiiLt•, }lltl'll (jiW :;e,ia \'rt~il'itadO 
o eu11lJU de JiiJerdadc e ~ineeridade desse plcilo. 

O Sn. Fu,INCiseo Gl~"'·cmuo- V. J!3x. quer· il' ult) 1;1, vuuws. 
juntos. 

o :-;lt. l\lBNDES DE ALMEIDA"- Sú de aer•oplano. 

O Sn. PIHgs FgmumL\- Não posso, o Cougresso e~lti l'uw~
r.:ionando. 

S!'. Presidcn te, o eonvHe do no!Jt·e Senador pot· S. Paulo ú 
ha:o;t•ado talwr. na hypoLiwse ele podermos ir ao Piault,v cm 
algltm aoroplano . 

. O Sn. 1\[ENm:s JJB AL?>miJJA- A pl'O!JOSLa foi minha. 
O Sn. PlltF:S J?lmRimtA- Pura tal cmprmm devo declarar· 

ao liow·udo Senador que nüo Lcm compan!Jciro. 'l'enlw muita 
cousa que fazer cm terra. 

ORDEM DO D'J1A 

ORÇAJ\fEN'I'O DO IN'l'ER!OH 

· :3' ·discussão da JH'Oposição da Camn1·a dos Deputados nu
mero 233, do J!lJ2, fixando a diJspeza do il\linisterio da Justiça 
e Negocias Interiores para o exercício do 1!l13. 

O Sr. Pires Ferreira (•)-Sr. :Presidente, tenho em mãos 
a vellm Constituicüo elo Imporia c Lambem a novissima, a da. 
llcpublica. que já par·ecc velha pelas mutilações e avarias que 
tem ·50f'frido. 

Vou fazer obra sobre e~tas cll,!U:l leis, para juslificm· uma 
cmcndn ao orçttmenLo om d1scussao. 

( ·) E~tc discur:>o não l'oi r·ovi.sto pelo orador!_ 

... 

' ' 



ANNAE::l DO SJlNo\DO I 

B' elaro CJUC uilo venho fazer um discurso com o calor 
com que costumo cliscuti t• assumptos poli til! os .dtJ cet·La monta, 
por l'Xemplo, esses c.lo Piauhy, que we intet·u~::<am e oxig"t!m. 
mais onel'g·ia, pum :f'al'.cr eonliocct• aos meus col!(•:gas toda a 
Yl't·dadc dos fados o~;corl'idos: 

l\!as, não sei :so inspi!'udo Jlc::;~u ailitude Lla tmtioJ·ia elo 
Suuado Nudonal cm cortm· clespel'.aH nesté ou naquclle minis
terio, inspimdo ou niio nos intercs~cs elos graudt~s Estados, 
c::;scs l'ormidaveis polvos do Ol'!:.tlll1Clllo, ou rne nnittJei taJnbwn 
a am·egimentar-mc na phaluugc do digno Presidente da Com
missão de Finanr:as, St·. Feliciano Penna, .de cuja enel'gia, cn
tl'(•tanto, cu jtí estou duvidauclo. (Wó'O.) 

o·sn. SA' :FTLEfllE-Não apoiado. 
O Sn. PttUlS Flltmtlll\A-Como S. JJ:x. lwtllr!rn bateu pal

mas J.tOl' tct· cu pedido a suppressfío elo arl. :2" e seg"uintc•s elo 
OI'I}tmwnto da Agrit;u!Lura qut~ t:lt:Lct•Jnittam !l:l'l'ancle:; despczas 
para o ·crario publieo, eu Vt!jo que nfío st) a Conunissüo eunw 
a maiol'ia do Senado, de que üs vezes Lambem l'a~o pttl'Lc, ~:;;lão 
disposto~ a t:oneorrer para esstt economia. 

Vou let· u at'l. Ji da vellra !Constituição: 
« Cada legislatura clurat•t"t quatr·o annos c eada sessão 

annual, quatro mezes. » 

Agora vou lt~t· o arL. J7 da Coustituit;ão republieuna: 
«O Congresso i:\\wional se reunirú.-na Capital Fecleral, in-, 

deptmclcnte elo cotwoeat:ão, a :·J ele maio ·elo eacln. anno, si a lei 
não clesig11ttl' outro clia e Junet:ionat·:í. quatt·o mezes da data da 
abel'tura,. podendo St:'!' prot·oguclo, adiado ou convocado exll'n-
ot·uinariamente.» - · 

A minha cmcncla, que .iú eslú sobre a mesa desde hontcm, 
tem por fim rccluzk a dcspeza que se Jaz annualmente ... 

O Stt, Fli.\Netsco GJ.YCimro- Qual t3 o o!Jjceto ela emenda? 
O Stt. Pmlls Ptmrmnu- V. Ex. vac ver. Como vci o Se

nado, em quat1·o meze~ de scssfío, ele maio a selonJIJro, nos· 
temos limitado a vir aqui votai' licúll(:.as u empregados .ela Es
trada de Ferro, Telegraphos, Cor1'cio~. juizes elo Acre, etr5. 

O Sn .. Fn.\NCrsco GLYCtmro- J~ augmciiltar algu11::; venci
mentos. 

O Sn. PmER PEL~Imln;\-Nestes quatro mezcs. Sr. Pl'esi
clente, nada •':."Ct'almontc se faz, rrws o pagamento elo subsidio t.í 
regularmente e'i'fccLuado. 

Ao tcm(lo do Impol'io, des::;a instiLuil,iÜO conclr:rnnncla, nas 
JH'Orogat;:ú'es, de :wcô1·do eom ·:t Constituição, os eong~:essistas 
não percebiam subsidio. '-·· 
· Eu comprehenclcria uma proi·ogação quando o servico re
lativo aos quatro mezcs fosse atteuclido cmn regularidade;. 
assim,· porém, não acontece. Chegamos sempre a 3 de setembro 
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sem lel' vol.ndo a fixnc:ão de fOt\'as de mar c lel'l'U c .sem ter· 
iniciado a discussão cJu um on:amenl.o ~iqw~r, isso não obstante 
os compi'Omi,;sos, J•citel'lHJos de anno JlUJ'U unno, de toruar 
cl'l'eef.i\'ll. a elaboJ·n~:ãn e a revi,;ão dos cH'c;unwntos. 

Si os n l'(.'anwn t.os, enmo a N a~iín toda ,;a/Jn, sii o c"Hil'ne!!i n
nar.lns 'IIIIS IIWZPS de OUf.UlJI'O, 110\'eiJ'IIII'IJ f'. fleu•m!JI'O; si IIÔ~ StJ 
temus o direito de 110s Dl'lii!UIIci:1I'•III0:5 solJr·u elles nos ultimos 
dias do de;~,embro, pet·::;-unto .eu: .gão neeossnrios mais quatro 
nwzc•s pal'a o J'unt:cionanwnt.oc!o Cong·resso? Não lnt neeessidade. 

l\'estus condições o vr!lldo qun a ·despeza, tiUO .iú não cj pe
CJUüll:l, com o ,cong'T·esso l\"acional dubliea, p,:,de set• diminuída 
com vantagens pa1·a o ser\·ir;o e pa!'U o 'J'hosoui'O, resolvi aprc
sonl.at· a ümenda qm• iJ·;í. püt· Lermo a rJr•;;pnzas que sn nüo J'r•
r:ornmendam nem ~~ justirienm a ponto do eomp1·onwtlrr o 
nosso patt·iolismo. 

Quando W!.ÍO o Gong!'n~so Nac;ional J'azu· \'N•da::J(•il'a;; dr>r·
J•,-"mda~ nos Ol'\!:llllc•nt.ci~ ·n ao rnwsmo tempo J•eeusut· ;'t~ parLes 
diJ·c•it.o;; adquir:idus ;í. ;;nml11·a da r:nnsl.ituic.:.iio, f'lll nom.-• da 
J)lc):;;Jnn. C:onstii.U i(:.ii.O, llilo c:• dPnlais (fllü 'r•U, 1!111 JIO!l"lfl f.amJWII1 
da Con;;t.iLniçiin, (IJJe 11iin dc>l.f'i'lllinmJ, c·nmo a do ImpeJ•io, cpw 
as pi·m·n;,;at'iiPs da;; se;;sc)e;; /'ossem su!J;;idiarla~. apre~rnt.e uma 
()!llenda mandando tambe.m J·e~püitaJ' a Con;;l.ituit'iio nf•;;Le ponto. 

l\"iio c:, demais que c:ol'i.Pmos ü'l~a despr~1.a por inuf.il e in
Tnwt.irnm, pois que.c!sl.ú provado qne o Congt·rsso st'1 I.J•aJ.,ulha 
dlll'antn LJ·e~ Jnr;~,es, no rnnximo qual.ro, duplic\UJHlo-se a rJr·s-
}iPXa nm pum pe1·da. · 

Quüi'O deste modo, Sr. Pl'esidnnlo, a!i;;l.ai'-lllf' nn;; J'ileir·l'ls 
do l)lr'U Ynllio amig·o (o aqui tenl10 dous Ycl:hos amig·os) ... 

O Sn. "\. Az~>n 1mo- :Do mais nd li o? 
. O Sn.. PmJC;; .FI~IHU~IH.\- Do mrnos vei!JO, do llODI'ado .Se

nado!' pc.Jo MaJ·anhüo, que dizia aqui, por oceasiü.o da passagem 
elas eelnhJ'I•s enwnda;; da CamaJ•a r.ln~ Drpulad'O~ ao ;;ub~tiluLivo 
do Senado, qun f'I'U pret:iso que eada u1n de n6s fosse um pu-

. t.J·iol.a, voLandn cont.ra despe%as i'JwonsLiLucionars, dizia S. )J:x., 
l.i•atando das a c eu mui ac.:.r,c.•s t•emuneraclns. 

l\'ão !ta nen!h.uma lci, S1·. 'Pre;;iclcnle, nem elo Tmpcrio, 
desse governo que o nobt•e Senador por S. ·Paulo tanto t:on
clPmnou; eomo não lha nünhuma lei I;epublieana, r]ue regule 
o nl'Ligo da Constiluic.,i"w que tl'ata das sessões. 

Sabe-se que o Ui' L. li niLO determina que as prorogaçiies 
S1!,iam subsidiadas e que determina quatro mrzes r!c~ ses;;fío 
JlaJ•a o;; LI'ahallws orclinm•ios elo Con:gresso. 

O Sn. ViC:TonrNo l\foN'I'"Ino- V. Bx. e·stlÍ. se revelando um 
pnLT"iol.a, estmuhando eu apenas qne sc.í acordasse clcpoi,s ele 
2.2 anno:;. , 

n Sn.. Prrt.Rs IP"nrmrnA- E' que me r! oram um hei is cão. 
Eu · dn far.to rslaYa a dOI'Ill ir·, mns Nllll a riO!.' drsse hei iscüo 
;:wol'clei ... ' 

O Sn. 1\, Ar.J>nfinn-.,\J1to9 trn·c.Jo do qnc nuncfl, 



T ,\NNAES DO SllN;\DO 

O Sn. .. Pnms F1mnrmu- E esse bel iseão, Sr'. Preslclenl.c, 
foi eonsubslarwiado no voln da maim·ia desta 1Casa prohibill(lo, 
{!e ae!Jôi·do eom a Constituil.,fío, eorno se affit·mou, as accumu
~a'.'ões rcmur!CI'ttdns . .i'I'Oteslei, mas o nll.'u !H'oi.oslo caltiu; 'i'ui 
.veneido cleantc do I'Ísn dos vmwecloros. l\·1 as l.amlJCJill t•i, .81.·. 
QlresidenLe, fHH'CJUü Linha u certeza de qno lambc•m. podol'ia 
.tJOtwoner para ir no oneonLro dos llose,ios ele SS. :Il:xs. com a 
to monda que vou apresentar. 

0 Sa. ]!'HAN'CISGO GLYGEIUO-V, ·Ex. osltí. rlissidonl.o da 
irnniOl'ÍU governamental? ~ 

O Sn. PmllS FllltltlliBA- f:>issidenle da maioria neste 
nssumplo e, polil.ieamente l'allando, J'iHiicnlnwnle sr•pa1.·ado da 
tV. Ex. (lUso. ) 

O SR. A. AzmmDo - Nfío ü tan I. o assim. 
O .sn·. Pnms Fmmrmu-V. Ex. Lem razão, l.anlo assim 

que conlo, neste moawnl.o. eom o voto do honrado Senaclur 11or 
S . .PunJo, pm·que :l'oi S. Ex. quem mais diret1l.amenle concor·
reu pm.·a que so !'asgns.;;r, a· Gonsl.ilui('ão rio Imper.io r•,. impli
citn:mcntc, para n J.mnimen~o dn :l'amilia imperial. 

O· S11. Fn.ANCrsco Gr.'>'Gimro- Quanta saudade ... 
O S11; ·.Jlmlls Flli1HEIHA- Não Jura o receio. de ser eonsi

deraclo impertinenle, eu. apresentaria uma emenda ... 
O Slt. J!'nANCTsco GLYC!lnrn-Restaúrando a Monarchia 
O Srt. Prm~s F1mnEJHA- . . . revogando ·esRe decreto de 

banimento da :f'amilia imperial, de modo que os seus mcmhr·os 
pude;;;;cm. eomo ln:azileiJ•os que são, voll.:w a habitar o Brnzil, 
eollahorando comnosco no rmgrandccimcnto da tNtal.)ão IJI'nzi
l<'ÍI'a. E fal-o-hin com desassombro, pOI'quo si para aqui eJI.cs 
viessem o se revoll.assem eont.t·a o :!'acto clonsummndo ·seriam 
novamente exilados. 

O rogimen estú consolidado e póde-se sem. temor deixar 
sallar na~ praias brnzilciras um prineipe tambem llmzileiro. 

Não tenho reeeio do que a l\Ionarcllia se restnbelec;u nas 
terras lnazileiras e, quando se formasse algum nbarracnmento, 
suas tendas seriam rasgadas pelo patriotismo repúlJlicn.no. 

Mas, voltando no caso, V. Ex., Sr. Presidente, foi um do~· 
que raRgaL'am a ConRtituicilo antiga para estabelecer a novn, 
que cm um ele seus nrLigos· permitte proro;ar as ;;essõe:;. Não 
é de admirar que cu·dign ú Naoão que se gastrum: sms mil conto:; 
com a rnpresenlação nacional, quando por uma lei moral, uma 
lei r:onsl.itueional, uma lei de cumprimento do dever, essa de~
peza poderia ser reduzida. :í metade e o contribuinte, que .i.tí 
niio ·tem pcllo. porque sn lil'o .tem timdo :í Jlinça, pagaria 
apenas tres mil contos. . · 

Posso l.amhem ter enndo, ter acompanhado a onda,. mas 
agora l'<':;isl.o a e lia, em hora fique isolado. Fiea o meu pi·o
tesl.o, flOI'fJUe entendo qur. niio devemos, tendo diminuído nosso 
tempo do serviço em cada dia e augmenlndo nosso subsidio 
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cxLg.ir senwlhan ln ~a e !'i I' ido da :\nr;ão, j:í. a~~obel'lJada prla~ 
necnssidarlrJ do clol'.-•sa naeional r! quando vemos as viuva;:; dos 
vel11os snJ·vidm·,,s da ·PaLC'ia. n os mutilados pJ•ivados dos seus 
meios soldos. Quando vemos' a. dr.•r·J·ocada das accumulaoõcR 
niio tl demais que t:oneol'!'amos, nós iamlJem, fil'nws li J.·cso
luto~. pn1·a a I'CdUI!(;ão da despe;m publiea, limitando o subsidio 
no t,r·abal!lo ot·dinal'io elo Cong"!'osso. 

O Srt. TAVAI\T~S DE LYil.\-V. Ex. devia tl'l' pt·opo;:;[o isf.o 
nn anno pas~;ado, quanuo so dist:uliu a lrd rle subsirlio. 

O Sn. UmMNO S.\NTos- V. J~x. niio dPYf1 rl izcr assim -
c ouf.1·os - IlOI'quc são muito poueos. 

O Sit. Ro~Y:-.w:mo DI~ l\lmAND.\- Nos itlle·rvnllos dns sP;;
sciPs paJ·Itunentares nós recebemos subsidio? 

O Sn. 'Pmus Fimniml..\-N'ão senhor. 
O SH. TAVMms IJI> LYnA- V. Ex. devia ter feito isto no 

anno passado quando se discutiu n Jr~i elo subsidio. ·.Agor·a (i 
inr.onstitueional. · 

O Sa. PIH!lS FimBIWtA- Niio é inconstitucional. Eu .i:í ~s
pel:ava pot· issq elos con;;titueionulistas desta Casa. 

Com a emenda que vou apJ•esentur não estou IGgislando 
sobre suhsiclios. A lei que regula os subsídios diz que c;;tes 
devem ser pn,gos durnntG as sessõGs, mas não diz clul'ante ns 
prorogaçõ·~s. 

O Sa. 1-T:\VAHI~s 1m LYrt.\-V. Ex. sabe que a lei de subsi
dio se faz ele uma para outro legislatura c não púde ser alterada 
clu1·ante essa Jegisratura. 

O SR. Vrc•J•onrNo l\loN•rEmo -E' por isso que o nobre Se-
nndor apresenta a emenda. (R/sos.) . . ... ' .o SR·. Pnu~s F1mlll~IJlA- Os lionraclos Senadores riem-so, 
mns veremos si na c:nmpan:IIU os nobr·es Sm1acloi.'CS liiio rio se 
ri J.' do mesmo modo. 

Sr-. 1PresiclenlG,. seria um sophismà dizer que n emenda 
pertUJ•ba a lei ele subsidio. 'A min!ha emenda apenas diz que 
clumnte a;; JH'orogaçüGs não haverá subsidio. 

O Sn. ~~~·\VAims DT:: LYB,\ -A •Constituição diz que os Depu
tndos e Senadores terão direito a uu1 subsidio durante ns ses
sões. Não distingue as ordinarias e as prorogaçt1e~. 

O Sn. Prrms Fmmu'mA- Vejam como isto vem de encom.: 
monda. -Eu contava eom o silencio ·do Senado a este respeito e 
esperava que votassem a minha emenda ou que fosse ella re
cusada pela Mesa. ·mas não podia imaginar que um collega 
viesse confessar que possuímos uma lei de subsidio nestes 
tempos. , 

O Sn. T,\VARll::l DE LYiu-V. Ex. enf.iío renuncie.no seu 
subsidio ll;lS Pl'Ol'ognr;ües, 

-' 
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O Rn. l'lftgs .F'EHIIIWtA-E~Inu 111-(0I'!l lr•rtrln ltti.IH'I!~. Rei. 
btlllt 11 qtll' tit•l'l' l'azt·t·, trJI•tt lltthr·P tltdlt•f!H, 11111,; 1·~1.1111 na l.ri
hlln:t 1• 11~ tti'lll'll'~ til' V. Ex. tfll' plli.IPr·iiu 111'it•11l.tll' pnr·n llftVUR 
tJi.~t'.IIS~Iil';;, 111!1~ IIÜII IIW poiiPI'ÜII IJIIIIR!II', 

Rl'i f!lll! ~" l'llí\ IIJ•.~s•·R 111ii11r"R rlin;; 11111 g-r·nr11lro I'SI'III't.:n 
]tlty;.;it111: \'~",Í" a f;,rurlli;.;sfít,, IIII" lr·altlllltu alt; IIH"ia 1111il.e, 110 
ti i n ,.;I' I,!'! I i 11 I I' 11,.; I til' a I"'" l.11s l'ltJ 11" n pr ~~ l.ns e;; I nu .• , » 

lhr 811. SrcNMJOII- (,Jltnrtdn 11ii11 PsLt't. Pllt i'n(;nR de Cnlrlns .•• 

0 ~~ll. I'IIII·~R f'tcHIIEIILI- •• , al.r; 11 dia :11.1 dr> l·fPZI'IIIfll'fl, 
VGRfii'I'HH du R. Ril\'!IRI.r·,., sul\·11 fJUHIIdn Jtt•ste .inl.l't'l'f'l-;'1111, por 
l'nlla d11 it'altalliu, I"~Ja in•·r·t·.ia dt•;;tu f:asa. en11sndn, fii'OI'tll'n um 
poueo rlt• dt•qeatH;o, ·fllll'lflll! uqui l't•llltn ,. nada L1111l11t lftll! l'nzcr·. 

O Rn, R.l' ·r··nrclltE -· Cnn~ndtt ti,. niio Lr•~tllfllltnr· .•• 

O Rn. 'PIIIIcR Ftmtu;tn,I-J!:' ••xrwlo. E' llllt lt·nltnHtn vir· 
UCJIIi ,. niin ,,.,. nntla q111• l'nz••t·. 

]'m·n llllll••ll••;; ((III.' l'kntn 1'111 •:nsa. pnt·n os 1111•• Psliin nn 
Europa. lltlS st•us Eslndn~. isln ,·. Jwrn agt·adayroJ, 11111!'1 p:u·u f!IIPrn 
\'I' III IIC(II i. , , 

O Sn. TNillll tJn Bn.IZit .• -;\Jnr•t•ur d•• I•~Liio. 

O Rn. l'llllcR Frmtt.rml.l- ... mot'l'l't' tJ,. l.t:•dtn, t'ttiiHt diz o 
IIOfll'i: Rt•II:Hiflt' JW]O J>ar•:'t, t• lt•nr St:'lllfll'l' n lllllnU .iiiSt:r'ipl(l 11ft 
Jisla dns pt'P~•·IIL••s ~.-, t'Psln n •·nnsnln d•• flUI' a Nn\:iin dit•:í que 
<;i niín lr·nhalltiH1 niín 'l'ni pnt• 11t'g]ig••nt•ia, JtHIR pot' l'alla rio in
di~pPnsaYPI nuxilin dos nnll••g·as . 

. ·l\lns t'I'CI'ftallt ou niio n minltn 1'111L'IIdll. '''lltsidl't't'IIHta nu 
nfin inennstitw:ional por·qw• nlaea a ltd. J\las isso dt! nL;w:ll' leis 
,; urna IPndn. 

As leis sfio aqui all.••t•ndas tksde I du nul.uill'tt, Niio !ta 
oe~::unl'nfo Cflll' niin Y••nhn :íi·p1i Pinuln th~ nl.aqut•~ :'1s IPis, tll'fl
n ndo r·npn t•Lit:Q.'•s, eon l.t•a n rspi t'ittl dns Ol'\:lliiiP!I tns, 

O Sn. ~.1' 'i<'HtWm- Nrsl.t~ pat•Lieulnt•, Hilniado. 
0 SH. PIHEs WEHHEIH.I- :\]1.01':1111 ]ris ]WI'IIltlllt!lll.ns, 1'01110 

se d••11 nn ot·\::unrntn dn <Jurt'l'll, 110 •ll't:amento d:t i\lnt•inltn ·~ 
aindn. ltonL•.•m fui stii.'Pt'rhrnditlo enm 11111:1 aul.or'i7.a\:iin, ll•l •.tt·~ 
(:nnwnl.o ria eeerila. pat·n. n 1'ei'ormn de Lodas aR s•!et'I'Lnt•ias. 
sr.m ,,. dizt)t' qual a nOI'mn d11 ·eonduetn nessa allrt"n\:.fin, q11•J 
n.Ltingr• a. dit•eiLns de tanta grnte. 

':N;fio ,., 11111 atnquP :í. h')i'? ]Wt"gunLo :\ Commissiio de Finnn.
(;us P :í l\1 .-.~a dfl~l.a Casa. 
. E, r·.nmo r;;l.r, tantos oul.t•ns na;;M qu•• ;;0. diio indo~ ns dinR 
·r: ((IH' raznm rnm que• ns :l'nJ'r,.n;; do SPnadn yfio SL' nqneht·anl.:ntdn 
" 11:1 npiniiin pnltlit•.n ~<: v:í rrdu:dndo n enu~ititll'a~.iin a qnn l.e
J•iamn~ dil'eitn pP]a Mll't'r•er;.iin do no:-;sn ]Wocrder. 

oPr•Ji:lllnl.n ron: t'• e:-;l.n. a nnir:n l•'i fl11•l ::-e v:w nltt•l':U'? 
Pt~t·gnnln :'t r.nmmi~sfio de Finan(.'.ns, t111e tem aqui dil•üitos 

n Jll't"ll'ngativa~ pa.m all.l't':ll' leis. dr aecLtt'do f.•nm ;~. opini:io da 
1\J .. ~a. (IIII• !Pm mn i;; ri i t·roi l.o do que qualquer outro ScnadoL', 
JH~r·p:lluln •·u ~i r1;;sn 11 a \mien lei que vae $CJ:' yjoJada, 

I .. 
' 

·,, 

I I 



O meu oiJ.i r: e li v o .: a a pr·I~SI!Il t at;iio d<! dh ,. l'~a.,; ,,. tut•nclnti no 
or·•;amenlo rlo lnlr:l'ior, e d•:nlr·•: t:lla;; Jw uwa ]'al'a a LJLta.J ehutuo 
a al.l•·n~iío do ~enado, pnt·a tJ de\·t:r· qut' a~.-i.-1.•: ao J"-'d•cr· J'll
blieo dn auxiliar· n,; ()Sln!Jeleeitw~u[IJ." d<: •:duea•;ã.u qu•~ se .im
pGent fll'lu ••,;f'on:n individual t: pda aJwegar;ão daqu•·JJ,,;:.; .IJLW 
tfllltanl a pl'itn a t•du•·n•:iiu da wullt•!I', tii/J iu."uffi•·i•·n1.erw•ui.r, 
ctridada o•JJ!I.'f' IILIS, 

n .. rir·o-lllf! :'t ··seola do• ;;;ei.:•nein;;, nrl.f•;; (• JII'Ofi~;;,je.o <!: Or
sina d:t .J•'unsc•t:n », CfUt' nu eur·to pr·azn de nlgun;; nwzo:,; tO!l
HI'f''Uiu wna malt'it·ula de 1.800 alumnas. 

Esta t•seoi:J, Sr·. J'r·•::iiLk:nl.•:, neees,;il.a mel·homt· o "C'll pre
tli", lflil' .~ itt,;:llultr·•: t•nnsl.andn, ael.ualrn•:nl.e de ·Í:! cursos dif-. 
l'•:t'f'lll.••s ,. eurll um t:nt'l"' dotJ••nlf.• l"'l'l'•·il.anwnle hn!Jilitndo pnt·a 
fil't'fHll'fll' a rntrJI)(•J' par·a qunlqu••r· rnf'io hotlf'sln. f'JI'o'lllllllindo-a 
til.' (fUllf'SfJlJI'J.' dil'f'it•JJid:lflf'S t'fllfl (fUI' filll'\'o'lllU:I'll ,;roja ~UJ'f!J'('
IIf~llflidn. 

A IPil.trr·a sintplr•,;Jnt•nLu· dns rnatror·ias eonsl.nnles elo JWO
g·J'HIIIIIHI d1•:-;/a 1':-;eoJn fl/'11\"H/'(1 {I S:ll'it_1 di1dt~ :i ~ll:J t:"l'alldt> Ílllft{II'
I:JIIf'.i:J.' 
. EiH" pr·ng·r·antnta: fllll'i.rrgJr••z. f't•atll~o·z, in~.;IPZ, il.nlinnn, lri~
tur·ia ll:ti.III'HI, :tlg·•·lll'a P ;;••o/IJfll.r·in, ;.;·"''éP'H.pllia, ar·il.lunc:tien. 
u~pnr':lltl.fl, allnrniifl, I iLI.••r·aLtll':t, lri,;l.fll'ia du Hrazil, ilty~if.•tif', 
lt•:~p:llllrfll u lal.im, ,. f\IJJ'Hfl "~fll:llial d••. sur·dns mudo~. na 
sr:gtlllfl:t. pnri.P n11n~l.nrn a~ ,;pgttinL•·~ rnaL•·r·in;;: l.lt••nria, ~olft•,in 
u didnd" rnu;;i,·al, f':tttlfl, vinlinn, pinnn, lmndnlim, pinl.ut':1. 
,j:tJIUIIPZ:t P pillf.IIJ':t. a nlf•fl, 

.J•r·o'i'is;;iíPs: t~nnf'r•e•:·ih·~ di• f'~fJlli'I.iilto~ r• di!·!.•• ~n!J Jllo•tlida, 
!Jor·dndu lll'aneo, no,;Litl':ts lll'artt·.as, dnd~·lngrapliia. "nnf'et•.•.:iio 
do elrnt"~n~. hor·dndos n. mar•lrina, ilfll'darlos a nir·n " mnl.ir. e 
fi,\' r·";: u r·a. 

O Rn .. i'nr;fHilr·:N'rr;-Pet;o a V. Ex. rpH: r·esumn. as snn.s 
~~~ lllf-i i 1 !1 • r·a~~õ,~H. 

() Sn. l'rngf-1 .Jo'rlr:ruwu-Vmr J.pr·minar·. A mrrltlt.l!r, lendo 
o lilll'sn li••s~a. l'st•ola, pt'•dn sn dizer· qu•• est:í. per·f'piLam .. nte g·a-
l':llll.ida c;nnl.r·n. Iodas as vil:issitudf'S da vida. · 

~~~~sas eorHlir;•jt,;;, J•edur.indo minha,; t:onsidera•:1i••s, envio 
:'L Mt•sa aio~ nrirrlras r'menrJns ao or·çarnr:nto do Tntel'ior· r: pr1•:o 
qr1n J'ar;a. pn.I'I.r• dr• rneu disr:ut·so o memorial ria Es•~nla Ot.•sina 
da l•'nnsn11a . 

.lorrml rlo Hra:il rln 7 rln novembr.·o de J!H2 -Esr:ola Clr·
Rina ria J.'on,;r!ea-An ~r·. PI't~~itJt.Jnl.•! da Repnblit:a apJ·r:~l'nl•"r 
a diJ•eel.riJ'a dflst.e ·r·~tabr•ledrrwnl.o o r·elat.ni·io (JlH! clnmos adean
l.r•, I!XflntHio n movim~ntn que tf'!rn tido a e-;eolu, a ~ua ul.ilidadt!, 
ns sr•r·\·ir:I'Js que pr·esta, espeeialment.e :i inst.1·ue•;iio da rnullter· 
1: n. IWer!~sidar.le que t••m do auxilio do,; porlet·•:s pu]Jlieo:s !Hli':L 
a sua manul•)nt:['io. 

O Jot·nal do Hra:.a tl:'m-se ref't•ricJo. va!'ias vezns a esla c.a~::: 
de in;;l.r·ue~,;ão, salientando o Inu it.o quP. h•m· f'ei Lo f! podel':i t'a7.< !' 
em JW•íl da mi:;;sãn [IUI'::t que foi. er·t~ada. sendo de e:spet·ar 'i'~·~ 
niin ]!1ro ~·~j;:~ n••;nviQ o ~poio qne mcrec;;. 

\ 
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E' os te o J'r•latoJ·io: 

« gxmn. 81·. :\laJ·c~eiJal Hrl'mes Jlodrigues da Fonf;eca, DD. 
JlresiclenU· da nr•puldil:a - Cumpl'indo () dovet· do Ctlt'S'O CjUI) 
mel J'oi c~onl'iado, eu.ia l'f!Spon;;nbiliclado assumo lia dons unnos, 
pe~.o a V. K'i:. lieonvu pat·n levai' ao seu eonlwcinwnto to,c:las 
as oeelll'J'r•neins J•c•ltlli\'as (t c.•seola de seir.•rwia;;, Ul'tu;; e rrofis .. 
sürs « lJJ·~ina da Jo'oll'sr.·c~a », fundada pelo Pariiclo JlPfJU)Jiie<mo 
J''c•mininn, r•m I:! du outu!JI.·o de J!l'IO. 

Hnvrmdo j;í npi'c•sentudo a V. Ex. o primeil'O rolalorio 
dnsta r•;;eola, em :!H de ;;eternlJI'O de 1 !JJ :1, eonslante de todo o 
movimento in ieial, n tendo oc~;asiilo, nos::;n mesmo dia, de lr!var 
ii sua pl'osr;nça, no Palueio do CaLtelc, a ~;orporu~'ão do alu
mnu;; e pL·oJ'essoL·es da mesma, contando então aquellas o ele
vado numero de mil e quinhentas c vinle c duas, .tive a gmnrle 
honm rle ouvi1· ele V .. Ex. palnvi:as ele arJmiraçiio r e~limulo, 
as quaes, podei·nsaJnünl.e, influíram no meu üspit·Ho para que 
JH•o;wguissü nu rlifl'ieultoso r•mpL·el!endimcnlo dos nHms idcnes 
(jC in;;ll'lW~\ãO fJ l\iVÍ)iZU(.'ãO. 

E não fossem as minhas voear;líe~ pendentes pa1·a as ques
tões pl'Og'l'Ossistns, todavia fomentadas JlOI' um grande zelo pn
ü·.iol.ico, !Ião tcr·ia eu assumido, assim, o me!indt·oso enen1·g·o 
ele clii·igii' csto estabf!ieeimento ele enflino ,gmtuil.o, que tem :í 
sua J'J·ente, laurendo-o, o clignissimo nome da Exma; Sf'a. 
OI·s.ina ela íl~onseea. 

A. fundação desta esl\ola seria um 1'ueLo 'eommum, em o 
nosso meio, se não lrouvesse trmdclo elle um ideal, intoiramrnt.c 
novo, ele g1·anrle uLilida'cle para o povo e para a-Nação. 

Talltacla c·m moldes modernos ele ensino, a. eseola « Orsina 
da Fonseca», no eUI·Lo espaoo de um anno, após a sua inau
guração,· tornou-se inLcil'amente popular, conseguindo a ma
triculu·de mil c quinhenlns e vinte e duas alumnas que se clis
trilluil·am pelos diversos r:w·sos de seiencias, artes e profissões. 

Não llie fall.nr·am então professores idoueos, ele meriLo J'e
conlteeiclo, quer masculinos, quer· femininos, os quaes se ofl'n
rcc.:emm, gTaluiLamcnle, par:t ministrar o ensino deste r;;ta
helecimento, aux.iliando desL'ar'le. a inicinlivu. Lomacla pelo 
Partido Jlopublit:ano Feminino. . 

0l'ganir.ados os programmas do acção didactica por deli
hc::rar;ão do coJ.•po docente, reunido em sessão espel\ial para 
esse l'im, foram começados os tJ'al.mlhos J•olutivos, que, Jogo, 
nos primeii.·os cint:o mer.es, obtiveram o mais snLis1'acJ.or.·io · 
exiLo. 

E não é sé• isl.o, 81·. Pl'esidenle. 1\té a ·modesta e silenciaRa 
Commissão de lleclac~'ão desl.a Casa, que não tem Relator, mas 
que far. do ve1·ho rwr:eitar um synon imo de c;l:e·rcel', .iá .tom 
pocj,er pura ulter·ar leis. Cada época tem a sua extmvug-nneia-

0 Sn. Unt3ANO SAN1_'0S dú um aparte. 
O Sll . .Pmgs FHHHI~IllA ....:_podemos tratar em linha reeta, 

nfío vamos aos saltos. · .. · . 
O Sn. Uflt3.1NO SAN'.I'OS'- Quüín esl.l\ aos saltos? Eu? 

... 
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. O Sn. Plnl'f.i FEnHEIILI-i\'iio rne rel'ir·o a V. Ex. sabe, 
Si eu tiv(•sse do rne t·nl'el·ir a. qualquer SeuarJo1·, de uma ma1-wiJ·a 
dcsn:gmda\'1:1. l.r•t·ia do J'azr~1· uma violenciu :;oiJJ'f~ mint JJlf'i-lllO 
e por· maior rJLW J'o;;.'H! a min!ia 1·ioleneiu uiío porlia me )'(!J'f!J·ir· 
a V. :Ex. que, eomo 1•11 o o !ltOLII'JH!o ;;;citador.· po1· ~. J'aulo, 
l'ntwr~~rntamos a veJJJice nesla Casa . 

. l\las a prirnoir·a palnvt·a do Ruhstilulii'O do illuslt·o Sr·. 
Dr·. ~l.'avaros ele Lyra 1j a.r:f!citaçilo. 

O Srt. •Pn.HSIDEN'L'E- At.tenr;iío! O rrue ost:t em discussão é 
o orr;.amrnl.o do 1J'nterior. 

O Sn .. PmEs .FEtuumu- Estou fazendo a analrRe da pa
lavra ar:r:cita(:íio. Não me pat·nee que 11ossa referir· ao paRsarJo; 
quanclo muito, ao pJ•eseJlLe ou ao fuLut·o. ~las os lriliurmr•s re
soll•er·ão esta questão e .soln·e ella nncla mais teremos CJUA dizer. 

O ~IL J~n.INC:rsco Gr.YCJ,nro- ·A lei ,i:'t foi sanccionada? 
O Srt. •J)mEs FEHHlliHA- Não sei. V. Ji:x. Lem fanto iute

ro;;;;u, pm.·q Lle 111io indag-ou da I~ I r\sn '! Eu lloj e 11iío devia me 
aHerar. DPSP,iava eorwn1·sat· par:iJ'kamente com o.~ meus .pare~, 
sem suppol-os uns peixin'lws de Santo Antonio e 1'azondo vet' 
que o nosso pr:oecdimenlo, sall.nndo [l'Ot' tantas leis, eecando 
repartir:ües, a!'!'Jtneando direitos clu Lr!reeiro:>, no:J dá tambmn o 
clir·eito ele snll.ar: pela lei cit.acln pelo nosso eollega pnlo Jtio 
Grande do Norte e tlUO clir. respeito a nós. · 

.T:í vejo IJLW n emenda ser.·á trucidada; mas havemos de 
tentar out.1·os assaltos. Hei de continuar aqui em acLiviclacle a 
esse J•espoilo, atr·i que esl.e grande pi·ineipio de cr:o-nomia sr.ia 
oslabeler:ido, para honra elo Congeesso Nacional. 

:\Tuit.o clo~ag!'adavel me ~~ pr·omml:iar·-mr desta 'fól'mn, mas 
fallo em geral. 
, O Sit. .FnANcrsco Gr.YCJmJo- V. Ex. est:í sP ineomrmt.i

.hilir.anrlo eom o Parl.ido ·Conservador. 
O S!t. Pums IF'ICHHL"It.l- A Mr~sa reeellcr:í ou 11ão a minha 

omnnda; mas o meu JH'oLesto eontt·n. as pr·or•ogaçfics l'ien pc
l'Unl.e o Cong'l'esso Nacional, que reprcsonta o eontribuinl.c bT'a
zilcir·o. 

O Sr. Sá Freire diz qur! ligüiras sm•ão as r.onsirlor·a••Jcs 
que vae fazer, a re~peilo de uma omonda offerecida pela digna 
Cornm i~siío de Finanças. 

A Gamam approvou este anno a iWGuintc emenda: 
« § t.." Picam equipamdas as diarias dos remadores c fo

guii>ol.as elas emharca~:ões da Saudc Publica tis dos Arscnaes de 
Gucr.·l'a c da l\larinha,-senclo tambem extensiva" ao~ rnmadores 
a geaLil'icar;ão para faNJamento e cl.apas em uso noi\ m·senaAs. 

« § 5." ll?iirnm equipm·nr.las as dial'iai'- dos J1nl.rões c maehi
nista:> das omharcaçiio~ rln Saudc Publiea J\S dos ArSt!llllOS ue 
Gucr1·a e da l\lal'in~ha.» 
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O un ic·o aJ•gumcnto que ge podia oppúr• ~:nnll'H r•;;sn · r•nwnda 
é CJUIJ niío ;;e pócln legislai' no Ol'(!amento. Ji:nLt·danlu, lnnl.as 
são as disposi1:1i!'s. Ol'~•anwnf.;ws que tratam ele assumpt.os se
!llelhanles, qun Pquipar.·nm vGrwimenlos, lra\'f•nclo al,; urna 
enwncla qn1• diz l'üilfll'if.n n uma r·enr·g.aniza~iio ge1·a1, fJL!i! ~c 
seniJJ eom c·w·ag·r•rn pnr·n dl•f'r•nilror· 11111a c•rnro11dn r·ef'r•r·ünl.r• uns 
l'ullllHION'S da Saude .l'u bl iea. 

O s~~nado sabe quó a despeza a augmenf.ar·-se, sendo n p
provndn a emenda, é i ns ig·n i l'ican liss i ma, e o Senndo lamburn 
JJem sabe que os l'Omaclores ela Snuclo Publica f'SLiio eonsf.alllü
mente dispo<tos a adqukir· ll)Oleslias, pela .§iLuniJiiO dos seus 
propr i os cm pregos. 

Or.·a, ser·iio mais af'anosos os tJ·abal•lws do;; arMJnnes de 
Guer·m c da l\l;ninlla CJUC' os ela Saudc .Jlubliea? Nin:;;uem po
clorú dir.el-o. 

Impugnar a emenda, por·quC' sr Lr·ala ele legislar· no nr.·,;a
nwnln, I! um argumr•.nLo qtw não pôde absnlularm.•nl.ro pr·orlur.ir· 
,.,.,.,.ito, por·qrw a Cnrnmi:::~iín lnng·arnenf.e legislou no pr·nrll.·io 
OI'I;Hlll f'll I. o, 

(Jnnnl.n n. .insf.i(!n ela nwdida pm·een qun Lodn o Rr•narlo ni'ín 
pôde dnixnr· df! l'C'C\Onlteeer· que, rof'fr•di\'amenf.e, n;, romarlül'f'S 
da Saude Pnbli~:a dn\"f!l'i'ío JWI't•r•IH!I', pr.lu nwnos, i;;nrnes VC'II
eimenl.ns aos que fll'l't:ebem os ,.,,maclor•f•;; dos n.r·srnae;; :de 
Alnr·inlra n Gue·l'l.'ll. · 

A;;sim sf•ndo, Yem pedir· ao Senado que nfío aet;r.ilr. a 
cmC'ndn. da Commis::;iin de .Jo'innnça;:,, que nxelue uma outr·n. 
que foi apJ)I'Ovada c qtw t!onsliluia n. dispnsi()iío da proposi(;iíO 
ela 1C'amara nquipnl'lllldo o;; veneirnrmto;; dess,•s inf'elizes l'unc-
cionario;;. . . 

flf!almnnte a Commis;;iio de Pinanc;ns mer·eec os maiores 
r•lngios pelos grandes eól·f.es que 'i'er., diminuindo sensivelmente 
as dPSJlPzas pullli<:as, c talyer. maior· padr·iio de g·lor·ia llrr eou
]Jcs;;e si {')la vinssc dizer ao Senado a quanto aLLillgmll essa::; 
r•eonomin::;. EIILI'danlo, supJ·"j" qull não .f'iear·(t rliminuido llsse 
.scrvi~•o da nommis~iío, si por'Vf•nLur·a ,.,.". appl'nvn.rla a morlnsf.a 
emenda JWia qunl se Jmtc. 

O Sr. Raymundo de Miranda (') Sr·. Pr·osirlenl.ü, sm•ci bf'e
ve ·na f.r·ibuna, por·quc o mom,!nto ll!\:;;·e. 

B pr.ova .it·,·ofutavel elo csf'fll'f:o e dodien1;iío, qunr· dos JTI'O
fnssor·r•s eomn das nlumnn.s, /'ni ll oxposi1.1iío f•Sr!olnl' r·r!nlir.nda 
111.1 snliío desta ''"''~.oln, t•m J:! du ,inneir·o do Hll I, a qrrnl lro\'u 
a Jronnl d1•. "''"' imrugur·tHin prdn sua ill11sl.r·,, ]'af.r·onn, que as
Rim pt11J1J l'l'l!!lll/H'I:I'I' O (ll'()g'I'I'S:'ifl IJ,~filll'lfflSO fln I!IISÍIIO, llll111Í
j',Jl';l.acJO af.r·nv"z dn 38:?. f.r·ni.Hlilros, eonf'or·nr'1 n r·nlalogn dns rrws-
rtros que su nelw junto n e;;f.u. · 

Enur•r·r·;Hia a r!xposiçii.o em 28 ele fevereiro, pôde-se obter 
o numer·.o ele 08:1 vi:;if.nnf.cs, aehando-Ao 'qnnsi f.ndiis n;:; nssi
g·naf.ut·as aflOrnpanhndns do impr·n;;;sües r·elaLivns ;í. mrosmn, ns 
t]uaes muito clo:Svnnceem os. cL·cditos escolares. 

( ·) :r.Mo rl iAeuJ·so n~Q foi reviRlQ :pelo orne~ O I', 
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. Obeclec.enclo, cult·clanlo, !L Oi'cll!/ll das leis eslaluid~1s p 111 ·u 
O !:;'0\'C!'/lO lllLOJ'/10 ela C~~ola IJ!'OI!12ci1Jll-Sc HU~ l!Xt/11/U~ 1!/l/ di'!~ 
nulc~udcnlcs ti J•el'et·idn UXJÍOsição. . . ' ''· 

. Esta _lll is>"ÜO useolut· J'oi J:tdLa t:Oill o devido et·U.et·io, UJHb 
l1 ÍO/'nlti(!UO das IIWSilS UX11/ III l'itldOI'US, C O !li pOstas, J'I;\'C:'ltHJa
U/ellte, t!IIL/'t! o eot·pu doet•Jii.IJ cli!SLI! ustaiJIJlceintt•IILo. 

CuJWO!'L'ut·am ·~ e~~e aelo .103 n!umHns, que, Jmveudo eum
]Jiel.ado n_s respceLJva,:; prov;~:; cs~'''r•Ln:; c ot·:ws, l'cccüet·nm a 
npprova()ao ou J.csapprovtwuo, eonlorme a uola, de aeeônlo 
com a coL:wilo dos pontos responclidos, ele. , 

Pnrulysndos os Lrubnlbos escolares, logo a seguir o fim 
elo Pül'iodo úc exame,s, enl.rou-se no goso das .!'crias cslnLuidas 
ruuiJt·indo-se a eseoln, enLiL~, cm 15 úc aiJL'il do curL·cnLe a/u/0; 
)Jara sua nova plwse ele :wçao. 

. .Assim, l;em a Escola .Ol'sinn da l''on:;c~a JH'Oscg·LtieiU" 110 
l'I;~Lo eu1~1 pr ~ rn.en Lo elos n~ 1sLeFes Lrac:.;ulos pelo. J'artido n.epli
blieano J.. em1 nmo, e seguJtlo 1g·un lmenLo, ns le1s r.lclcL·minaela,s 
em l>l'l.l J~o;,;ulnii11!Uto inlet·no ]nu·a a boa orcll!l/1 dist.:ipliuat· dos 
Lralmlltos du Lodos os professoees c alumnos. 

J~ ~i niuda e~l.a escola uão aleaw;.ou os illi!ae,:; que l'o!'ntn a 
causa esseueial da sua I'UJiclação, tem s.ido unicnmenl.e pelo 
fado razoavel ela J'all..a completa ele reeut·sos mnterüu)s em 
que olla SIJ encontra, quer pelo Indo elo predio onde se acha 
insl.allmln, quc1· pela verba ernii.Licln pelo Jl;ll'Lido Republicano 
Femi11ino, eu.ia qpantia, insi-gniJ'ieanle, não corresponde tbS 
innuntl)/'as 11eeussicladcs que rc(]Ltet.· o moclcl'nn ensino, JH'in
ci pa lmonlc com respd Lo ao curso de arles e proJ'.issi3es. 

O JH't!dio da nm General Camarn n. :~Si, pcrleneuntu a 
Prefni.Lura elo DisLricLo J:'ccleral, o qual J'oi, paLl'iolicamelll.e, 
~;ediclo pal'a o l'unccionamcnto desta eseola, i"''lo geuot·nl ln
!IOePneio Sut:xodcllo Co!'l'êa, qunndo pt·dniLo, 11iio obed(•ee, em 
ul;soluLo ao ]Jcm c,:;Lnt· liyg·ieuieo ele um esLni.HJieeim.uulo do 
ensino, ~omo é a eseola ele stJicncias, arle::; c JH'Ol'issües Orsina 
da Fonseea. 

Hssa J'alla completa ele cmnmoelidaclo, Y. Ex. em pessoa 
·Leve occnsião de ver e manil'esLar-se, qutulclo o visiLou por 
duas vezes. 

Basta lembrnt· a V. Ex. que mil quinhentas e vinte duns 
n I Ull/Jln;; e mais qunren La c clous pro l'essot·es se encon Lraram 
cm uma unica sala (a c.~cola ~e com}lúe apc·nas de mn:1 sala c 
u•m tfllarlu) sem agua e aposentos imprescindivois a todas as 
11ueessidades J.tygienicas, ph~'siologicas e ahi com a cliffieul
cladu que V. J~x. p6de aval i ar são .ministradas ·12 disciplinas, 
'Pin ltot:ns rlifl'erenLes, mas que quas1 sempre se unem pelo mO·· 
tivo da. qunnUclncle das mesma;;, conl'ol'mc o progt·amiiHt do. 
ensino. . . 

Accrcscc, Lambem, a circumslancia ela lat·guoxa de am
hienLiJ 11r·ccisa nos cursos elo nl'Lcs e profissões, os quues são 
facultados Lodos os dias c sol.lem ao numero :!:!, como verú 
V. Ex. 1m rcla~~ão que se segue. 
· Essas aulas, todavia, depndenLes de einco a seis compar
'timentos no minimo, são realizadas na cilada sala, attondendo, 
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a penns, fi di visão i~ o r collocaçfio do curLeiens c cadeiras . 
. . IJttantn ttoti ob,Jeutos csuohu·us, uão osLãu Lambem olll t•ola

l,lvlclado uom o n~1muro _de aulas. o· alumnas: ha um grande 
aec~nnulo. de sOt'YH,,o, Jeito uom duplicidade o a podet· do 
JIIUILO I.JSÍOl'IJO, JHll'a llUO haver JHH'Ulysar•.[io TIO seo·uitnenlo ciO 
prog1·amma escolar. • . "' 

.. Além elas .nece~sidados expostas, tem-se a dii'J'iculclacle, ú 
l.tuJLe, para. o l~nwcwnamonLo das aulas ·que se IH'Oiuugnm aLú 
as !~ llo!·as, dovtclo a :l'alLa àa boa luz; pois, sondo g·az, a illumi
nar;.ao o rlotestavel, com falhas repelidas pol' causa dos enca-
111\llll?nlos velhos c J'urarlos, quo datam de longos annos ne.~se 
pred 10, que se ncltava em 1''lt'inas e abandonado 1Jcla l'l'e{e'il'lwa, 
desde dous nnnos. · 

A dü·e,eLori~l- do Partido Hepublicano Feminino, ·rept·escn
tancl,l-S·C na mllllt:t pessoa, obrigou-me a incuml1encia das 
ru!'ot·ma:; Lo !·•tlnwn l.u J.'l!a I iznda::; nosso pred i o, as q uaus -~o!Julll 
a nnportanlll<l de 7 ::!liO$ e mais 1.-1 :2U$!l00, relaUvos ao mo!Ji
liario escolat·, Ol.'llaJnenLar;.ão e mauutmH,ão. · 

Nessa Ocllasião nluguei dous pianos; duas maeh i nas de 
cosl:ul·a, duas mnehinas clacl.ylographás, htu·pn, um violonclllln 
e u1na .eythara. exisJ.inclo ainda desses ob.iedos um piano 
apenas, as qua Lro maclt inns de eostu l'a- e dauLylogeaphas das 

· quaes pago o aluguel mensal de HO$, ficando a esuola pl'ivadu 
esl.e anno de urn piano, do violoneollo, ela harpa é da. cyLhura 
por· alrazo no:> pag;uueuto,s elos respectivos alugueis. · 

. Assim cnviclei os mniot·es -osfot·cos paen que o mencionado 
!H'.ut.lio puclessu assimilar um aspecto decente e ·c.apaz de pres
l;tl.·-se, provisori1amenl.e, no inicio elos trabalhos esuolnros. 
NB~·sa. 1!po0ea, rml.l·ctanto, não existindo -vc1·ba nos cofres do 
Pnelido Republicano Fom in i no, despcnd i da qnn.nti a precisa a 
l.o-Jos os rep-n t·os i ntc.;nos e cxlorn os desse peecl i o e, dos!Ja 1'1'•,1'
ma, eomo fH'OY·am os J•ecihos o conl.as archiwtdos, tenho ng·ido 
al.1i chegar ao ponto em que se acha 1t1. escola, não desconhe
cendo V; Ex. os 1n"eus snc1·ificios, tnnbns vezes mnniféstaclos 
pol' escripl.o c verbalmente .1. .V. Ex. . . 

Sendo gr~ncle, portanto, a responsabilicktcle que nro cabe 
como dirigenl.c desta instituição oseolar, apres(lnl.o a V. Ex. o 
p.t·pson l.e rclntorio para, que seja I ido e exnmin,::rcl·o, afim do que 
V: Ex. possa com .iusUr;a reconhecer a utilidade publica ela e~
cola •d-e sciencins,artcs e· profissões «Orsina. da Fonseca», :r.n·ov1-. 
rlcnciando cscJn,rceidnmenl.e •afim de que seja a mesma .msLal
Jada cm outro prcdio publiBo que·ol'ferer.,'la tt commocllclncle 0 
con I' o !.'Lo hygienico r1:: ecisos, bem assim,. decrelanclo uma verba. 
pa1·.:.~ tl)J~ilio escoJ::w de quantos estudam c ·brapalllam. ~essa! 
msLJtmçao em prol do gJ•ancle problema do cnsJno, prmcJpal
tncnto, LDm respeito ao clesenvolvimonto Jntollectual da __, 
~fulhcr. . · ,· 

A instrucção masc,Jl ina,nc.h.ando-se hnstnnLe amparado:! de" 
recursos, rceorda ·então a necessidade ur·gonte d•a eclucaçao. e. 
ria instruc,.ão J'cminina, qtJ.1Si nulln, compnrrud·n. ú outl'a. 

Pela matricula ·annun I ela Escola «Orsina da l!'onseca», po.., 
dorú V. Ex. avalia·r a· f:tlta extraordinaria de escolas sccun-. 

· ~ari•as para o p:repa.ro feminino, do admissão nas .escolas su .. 



-

pul'iOl'l~s. JJeJn assim, pal'n o uLiJ issimo Jll'UJHIL'O du~Lc SI)XO em 
nt·Lus e p!'of'issües, ulemeutos estes quo· são, illeoutusLt~vcJ
Illi!JJLe, a JJusu dos ret:UI'sos lnoueLnt·ios pa!'a a viua Jt~bol'iosu 
moral d•a mullllll', p:rüpoi·cionnudo-llw a indujluuduncia cl'ite
i·iosn. pela conquisl.'l do LraiJulho. 

Este ··nuno J'oi reduzida a HHÜL'it:ula 1wsLa estola. por mo
Li\'O forçado, em \:irLudu da iJJCOJJ\'OuioJwia do Pl't!'d·io, e •tssim, 
Bl\l,;unuo cons1J.1 d~~ um IJt.euwrailliUIII. da sett·etaria, Jomm re
wzwd·as 783 rnaLt'Iculus. 

O c•nsino feminino publ ko do uosso pu i;~., a 11~111 ele sur· do 
p r·opot·r;ües lll i nu seu 1•,1 s pai' a a popu1t11:ão IJtlsl•uJtu num •H'OSa 
so1 tem elle ul.iliclade t:omo elemc!IILo de. prepar·o ulcllwnLa/ 
L!i.l:., uiio existindo para este sexo uma ouLra eseola. set:uudat·i:~ 
que não se,ia a Estola Nonnal, ou, ulldmnm~~ntc, a Est:ola «Ur·
silln d01 Fousee:.u, pel'Luneent.c no Pn.dido llepu!Jlit:auo l!'c
miuino. 

O plano ela. fund•wão da Escol-a «üt·sina da .Fonseca)) foi uui
r:auwnte t.t·azu;· no nosso meio soeial tuna insl.iluil'.fLO que, .l11)rn 
rle J'aeullat· :i mu llJCL' 'os primeiros t:ouhe..:imcntos l:l'DJ."<le~, sl:i
ent.if_ieo>1, lh.e Pl'OPO_!'CiOll':lsse .t.ambem o prepnt·o pa~a ot:t:Ufl<ll' 
r~aclell'a de msl.rtwcao pruwlt'IU e exames ele. admts~ao uas cs
wlas supe:dot·es, inclusive um eurso livre das profissües ele 
ut.i!iclndc pratica. Buscou-se então a iuieiativa elo .Pw·Li•Jo 
JlepuiJJicano .Femiuino nu crcação desta eseol;l, unte o · pr·o
gTesso estrangeiro ela instruer;.ão l'eminina, cn.i•a ma!'elm tem 
sido vc'I·clncleit·amunLe. ndmimvul nos ultinws tempos . 

. E .a. prova disso, c·om J:·wiliclnde ·a. terú V. Ex., rcd·uziudo, 
om comparar.ão, ú populn~~ãiO :l'eminina bti,iZilcira, :nnle a popu-. 
la~~ão •all(.;mil, por exemplo. 

A esi:.atistica escolar da Allcmanha 1j assombeos~. uão lta
l'üudo ela noss•::t parte uma approxima~~ii.o rolativa elo numet·o 
elas mulheres que nnquelle p:ii7. se riwtricul.:un annualmenLo 
nas Universidades. 

J~ú. como nos Estados Unidoü;; do ?\orte, lnglaLet·Ln, Jtnlht, 
Hollan•~l.l e outl'oos paizes, a insLr·ucr.,ão feminina é um p::·o]Jlc
ma. social ele mngnn impOJ·tnncia, que so tornou uma elas mais 
Gerias cogiliaçües dos cstadist.as dignos desse nome. 

E, em verdade, todos os grandes pens•adores . que f.ccm, 
desde os primeiros tempos, dignificado .a espccic hunwna, são 
nccordcs cm proclamar i:t mulher como a preparadora do 
;l'uturo elas naçüeR, o qual sel'tí tanto mais brilhante c glo1'ioso 
quanto mais instl'uidn e educada J'ot• aquelln. 

· Em nossa pnf.ria seria ridículo discuf.it· a importancia do 
nssumpto .. Pniz novo e exuberante, .supporl.anclo ,i:i o peso de 
uma civili;~.ar;ão superior (t sua cultura, e, . comtudo, . talhado 
para uma vida int~nsn e fecunda, !lO 'J?razil, · mais_ qu~ .. a 
nenhuma outm naeao do mundo, so JlllPúe uma solucao loowa, 
1-acion.al c digna ciÔ problema, que expqcn a. sua prop['ia_ razão 
de existir e que lhe lla de tr:wal' na hrsto~rn da evoluçao dos 
povos uma. infinita e luminosa trajcc~orra. . 

·\. mulheL' em nosso paiz tem, pots, neccsstdaclc de ap
, par.eêor e ser' uU! ú familia c à Jlatr•ia, elov!lndo·se uo lado 

• 
• 



cln l!or_ncm, pol_a dP,dicn~-üo ao;; Lrnbnlhos de vnlor, sejam no 
clolfli~JO da~ sew~wms, das at'Los ou das_ pt•oi'isslícs. 
· J~nL!·e~o, pOJS, a_o alto et·iLorio do V. Ex., que Lüo tlig'lta
JrH.'II':u liii'Jg-e .os_ ch!SLIIIOS da J~upuJJJicn, o :fuLLLI'O inLellodual da 
mullwt· ]Jt·a~lion·a, que a11ee1a o ex.nlc:unwnLo do ~eu· HOIIII.: 
pr!lo Lt·ulJ~lilro, pula ilont•a c!. pelo saber, Hivelaudo-su g-lOI'iu
·S:tlllO!lLe a JJlUIJJct· usl-t·ang-elt'a mt coul't·alorni~ac·fw e~ pi!· i Lual 
dos povos eu!Los. • 

llio d!J Janeiro, :!!J do ouLuiJJ'o du J!H2. - LeuUwla tle P. 
Dallro, clirocl.ora ela Eseul:t do Sciencins c· A!'Lus Or::;ina c..la 
Iconscea~. · . ' 

Vec!ll1 ú :Mr>sa, f;ÜO I idas, apoiada:; e pnslns em disilu:>sfto 
eo111 a pl'Oposi~-fto clivct·:ms emendas. · ( 

O Sr. Presidente -A urncncla apJ.·t•st~lllada v•do St'. Pires 
l•'ot·rei J'a nfto póclu ::;r!!' tweeila pPla Musa. 

«:\'as sr!SSÜI!S do Cougt•es~o, os Dr.'Jillludus c Seu adores 
não percciJr)!'iio subsidio.» 

A Conslituic;iio ela H.epuLdiea di~ 110 :;uu al'L. ::!2: 
«Durante as sessües venceJ•fto os Senadores c) Dr!I!Utados 

um subsidio pccuni.ado igual a ajudas de eusto, que serãu 
fixados pelo Congt·r~sso, no Jim do eada Legislattll'a, para as 
seguintes.~ 
. . o· suiJ:;idio dos a~tuar•s Deputados e ~euaJtn:es fui .l'ixado 

. pela Ir-i de 11.1 de janeii'O dl'stc• .annn. 
«Artigo tlnieo. O ;;ubsidio de Dr~putados r: ~pnadol'es para 

:tlegislatura de HJJ:?-Iflllj r! J'ixadn l!lll IUO:J; diar·ios-r! I:OOO:;i 
dr) ajudas de eu:;to. Dcel'dO n. :?.t:it.i:J, de JO du ,iundr·o de 
JUl:?.». . 

A !ui que fixa o subsidio não dislin;;ur• l!liÚ'e :;c:;:;ür:s Ol'-

clinarias, ;;essiics extt•twt·diuat·ia:; e proJ:ogar;.iie,;. 
A emenda elo illustre Scnadot· pelo Piaulry viz.·ia, por

tanto, modificar a lei que csta!Jclecc o subsidio pal'a esta 
legisla Lu ra. 

Ha muito que cu opino.eom V. Ex., isto r!, que dm·nnto 
as pr·ot·ogac;iics nfw dcvel.'ia haver subsidio . 

.1\!as nós estamos rJca11LC de uma lei que · csl.ú vigot·tuH.lO 
durante o netual exerci cio, lei proveniente do texto elo .ar L. 22_ 
ela Constilu içiio, que. clcelara que no fim dr~ ca~la legtslaluru 
sort't rnarc:ado o subsidio pal'a a lc:;islatuJ'a scgumtc. · 

V. J~x. eorn a sua nnwnda altera essa lei. . 
'Além disto no OJ'çamenl.o lla_disposic;üo at~tr~t·i~:wclo o 

Govcl'llo a uiH·ir· cJ.•edilo Jlai'U pagamento de substcho dut'auto 

as prorogar;üos. 

O Sr. Pires Ferreira-· Pcr;,o a paluvrà ele pois que V. J~x. 
cone lu ir as suas explicaçües. 

O Sr. Presidente- A .!\lesa j li terminou as suas expli·· 

co.çõcs. 
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• O Sr. P~res Ferreira ( ')- :-:lt•. Pr·csidenLe, qualquer qur~ 
S~1.1a ·~ sulw;ao ~la Mesa .rmi!Lu 11w ulegrar;i JJiJl.'IJI.lll vejo que, 
:;t o Hlual de 'r . .J~x. losse traduzido em realidade, sei.' ia :t 
vorrJacldr·a o~ienLuoüu a scguü·mos, isto G, 11iíu havm: subsidio 
I!US ]H'Ol'Og'iif.)UCS. 

O Seu ado l]tw, csLe Hw:t., tcw sa!Ludo IJUL' \Jimu dus leis .•• 
I 

O Sr .. Presid&nte- V. Ex. niío vúdc invctJLivar· a Casa 
a tJUu pertence. 

O Sr. Pires Ferreira- Não esLuu i nvectivuullo. ]~slou ::;o
licitando um acto elo patriotismo elo Senado. 

O Senado que, este mcz saltou por cinm elas le.is, revo
gando direitos adquiridos, mandando reformar ropartioúes, JJcm 
]Judia Lambem concordar com o rompimr.1Jf.u desta ou Lm lei. 
· St·. PL·csidento, respeito muito as· opiuiúcs ·de V. li:x.; cHsa 
Jousi(;.ão ,j difficil em vista do Hegimenlo. Mas o JH·eecrleutrl 
alli rica c para o anno ou buta1haroi todo o clia pam que não 
Jmja subsidio nas proràgacões. 

O nosso illustro llresidcnto tmiundo que não devia lmver. 
:;ubsidio nas prorogaçúes; acho qn., isto ora o quanto bastava 
para que a maioria disciplinada do 1). n. C. nesta Casa vo., 
tassc pela minha emenda. 

Eu, portanto, voto do acc,jrdo com a disciplina ])artidarlu •J 

o Sr. Presidellte --o honrado Senador, CllLl'C os encargos 
de que onct·ou o Senado Ha confoc('ão dos orçamentos, ck
elarou cruc na lei da rocoHa o Senado tinha estabolceirlo wnu; 
disposição aHeranclo a organização elas roparLic,õos pulilieas ., 

· S. Ex. está equivocado. Si a emenda Uvosse esse camnlor, 
a llfosa não a teria recebido.· 

A emenda a que S. Ex. se rel'ore mandou simplcsmculci 
equiparar, clentr:o elo orçamento, cl.cntro. elas ve~·bas do '?I'(!a
mcnto, os vencimentos elos funcmonarws publ1cos ele 1gmd 
categoria. A id6a era regimental, não remodelava repartioúos 
publicas; dava sancçüo a um principio do regimon, consaf,'Tava 
a igualdade ele venciment!Js para funcoües iguaes .• 

São recusadas as segumtes 

EMENDAS 

Ao projecto n.: 

llUBJUCA « PO.T,TCIA DO DIS'I'nlC'rO FEDE/lAr,» 

IIJ'antenha-sc a dispoRir,fío elo art. JO ela lei n. . 2GH, dô 
r, r1o ,janeiro ele 1012, augmontacla a l;ospoctiv'a verba da quantia 
llCCOSSaria.: '·- '• · J""::./1 

Sala das sessúes, 23 do dezctnlJr·o de HH2.- 1llcüulo C:ua~ 
·nabm·a. -Sá Freira. 

( •) Este discurso não foi revisto velo orador. 
Vol. IX. 3d 

• 

-
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O;; prrJeu J'<HluJ·e:; t;(•J·ue:; tios :Estados JWl'er!liul'ií.u :JOO.:j; nwn
:;a··~ Jrl'll lrt!JIII'I! l!tHlJO JIWiflbl'OS da ,iunla de l'Cl!tll'SU~ 110 [JI.'Í• 
nwH·o li!'-'"- da. sua iuslalla.tlãO, e i:;uül quanl.ia no:; st.•HU inlr•l; 
•.•1n que Jorr•m .. Jul;;ados recLu·sos rm1 nunw1·o ufio inl'twiot· a 800, 
dt.•Hf.a('.ada esla impot•Lutwia da ver·üa « Duspu;r.a::; r~lt!i lut·ne:; ~. 

· . Sala daR ~cssr}r.;s, .:!8 du dezcmJJro de 1!Jl2, -.-JJcrnw·du 
Muutuiro. -11/U:'IIU de Paiva. 

"\ec;eescenLu-:;r• 1.111dr!. eonviee: 
"'u·t.. 0:; eseJ•i\·ãro:; inlerir1us tJ sueccssm·r!s rla ;justil;.tt 

lnca.J 110 Di:;Lrieto J.o'edet·al que excrcere111 as :funcçües de e:>
r:l·evenles .im·;nnenlados. lia mais de eineo auuos u o rd'l'iui•l 
in!et·.ino lia rnais de seis rne;r.es, poderão eoticoJ'l'el' no pJ·ovi
menLo dos ol'fieios quo se vagal'em. nos lermos do art. ::!IJ 
do dr.oer.·elo 11, 0.:?08, de .:!8 de clewmbi'O dr! J!)JJ, uma ve;r. f/WJ 
.iú f.e11han1 pr:eslado o rlt"et.•ssal:io cxamó de sul'fieieneia. 

Oult·o,;im, é exlensiya aos eouLador·es r! pat·LidOl'r!~ da .ius
U~a lo~.:al a l'nr:uldndt• ele Jll'Opor.·cm para os Sl'US ctu:for·ios o'> 
"~cr:r!venle:> .iut·amenlado,.; qun.:;e lorntu'eJn nece~,.;ario;;·ar.l St!l'
viço, devr•nclo a liOillt•ar;iio sc~r· fcila de aeer'H·cfo tJOIIJ '-' par·a
;;·t~lpho unien do arl. 1H dn eiLado deer·ulo n. n.2mJ. 

Sala das .~e~sões, ~8 de de;r.ümlJl'u de i!H~. ·-· ](ayul:twdo 
i te :uh·mula, · 

Oudt! ~011\'ÍCl': 
« .\rf.. Na:; :;essües do · tmr;;r·t•s:;u, um Pl'Ol'Ogar;iío, os 

Sea~1dorr~:; e Dupu Lados niío pcJ·ccbcrfio :;ubs irJ i o. 
Sala ,das su:;,;r)c:;, ~7 dr.o dc;r.cmbro ele ·J 012. - Plrcs Ji'cl'

reil'a. 

O Sr. Nilo Peçanha-81.·. Prr:sidente, nãn me :;ut'ia,lieitn 
dernm·tu· a elaboração dos orc:amNlf.os :na:; uiLimni'i horas tlr1 
srosBãn. do Congt·osso X::reional, nem tão pouco c::ontrarim.· o~ 

·JJOIJr·e;; intuitos da honrada Commissão de .l!'inanr:'as do Sunar.ln, 
que J•O"- hombros resoluto;; ,;í tat·efa T'CimlJiicana, impc;;soal e 
JJr·a;r.ileir·a ele redmir as despczas pulllicas. J,evantoi-me, 
::;r· .. P1·esidente, apenas 'pat·a refel'ir·-me ao § ~ .. do art .. 28 
desle or·çameulo, tal qual :foi votado pela Camant dos Depu
tados,· e para declaJ'tll' aos meus ·!JOlll'aclos colle;;as que o ser
viço l}LW alli estii instiluido não ó um :;ervi~;o ele car:acler 
regional ou simplesmente de earaclm: particulnl'ista, atlen
t.lendo apenas :ís aspi t·açües J'lum inenses. 

Levantei-me, Sr. Pr·esiclenle, ·para le1·· ao Senado as cou;.. · 
.clnsúes elo Congr·esso ?lfeclico. ele Bello Horiwnte, ou antes, as 
.I•alavras do Dr. GaJ.·los Chagas pronunciadas sobre o as~umpto 
úc tJue trata a emenda 11, ::.?1 do pro,iecto.de orçanwnlo .. 

Disse o Dr.·. · Ca'!'los Clla~:;-as: · 
c Attendent.lo sr!t' a ankilostomiase uma tias endemias tro

picues que maiores díffieulclades lrazt·.m ao progresso agrí- . 

.. 
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ço!t~: ;i _f!l'ttrHJrz.a 1:c.unumicn, ao averfui~.uameuf.o do IJOHWJJJ e 
a
1 

IJxw;;w d1: Jlllllll!;\'J'anle~ lisf.rung·oiros L'Jll dive!';;u:; re;,;-iões 
t u pa.iz; 

. c\L~IJtltlendu ·se!' a mesma ~~utidadü muJ·bida Ullltl daque!Ja:; 
dn Jlldlee Plldl!lllit:o mai.~ inleu~u 1: d•.> muis dil'f'usfin 1111 paiz; 

.\U1;ndendo .~et.· um dos moli\'os que em IJI!L'tii . .; n:giües 
l.l·az JllaJs \'11:\'adn c:o•:f'J'i!Jif:.ull! ú Jdlmfidaúe; 

.• \tt.r:J.If.II•JJclu .aiJ.tc.Ja que o probll!ma pi.'O[JIJylaLit'tJ deslu mo
lJ.•slln ollercer: faeJiulaclr-s lechuieas t·elaLivas; 

.!lesolvu: 

L", enviar: Ullla DIIJ~fio ú,. appluusus ao :-i1:. Pt.'J!sideufe do 
l.!:st,a';lu, dr! Hio dll .JaneiJ:o, pelo g-J·anrJJ,, apoio fJIW tem Jll'eslaúo 
n Hllellllll'a JJI'Opflyluiica do :-it.·. Dr. i\lvat.·o Osol'io dn i\J
JIIeidu. sa!i•:11tando d1•sst: modo u seu ''lllfJI'IiliiJ ''"' pl'ulllOI'I'l' 
a Jli'O~P•:t·iclad•! l't:ouomica do g!'andu Estado e zelar pelo· JJ•:JH 
t•sttll' d1~ seus liaJJ.itanles; . 

2", J'nzer seutir· a tll'g'NH:ia d1' ·":t·euJ auxiliada~. "J.iJ Ulllll 
·al'r;ií.o mni;; \'U:ila, as· medidas ten/nJieas ex••euf.atlus 11a eam
)Jalllirt eo11Lra a ankilostomiase J•l'lo Dr·. Alnu·o Osot·iu de 
"\lu!l•ida: · · 

:>", :;ali.uulat· a eonYenieuda de· súl'IJIII elnJJI'•:lieJJd ido:;, •·nt 
tlUlL·•.I,; departanwnto:;; úa Uni;1•.J. assolado:; vela ••ndt•wia, t.m
lJallios similtu·cs. )). 

Eis. Sr. President•·· u que mi.• eump1·ia dir.et·, uiío JJtll'l!·· 
ecndo .iusf.o (Jllll o. Senndu ::;up!'Ji'ÍJrw, et!HJO Jll-'llsou a GulJI
llti:;:;iíci. u seJ'I'i•;o que Sl'. pr:u:;a iuslituil.·. 

· Tenho di.lo. (Muito IJtJII/.; m.u.ilo bem.) 

O Sr. Tavares de Lyra (·)-Sr. Prr!:;iúenf.t•, ·tl I.'S[J·uiteza 
du [t!lllj)O dtJ (]UI! 1/i,.;põe O 8enado uno 1111'. [H'I'!IIÍtlu f'aWI' longas 
considei·avi)c:; ao or~:ameuto do lutel'ÍOI', /'or .issu, liruif;ar
n"•-IJc.•i a dar nwu Jl!ll'J.~c.:er solJre as emundas que 'l'r.Jt'um aece!Lus 

. Í":la llfosa. · 
O Sn .. llJHJ~s J:'llHIIImt.\ -.Jú niío é a Gonnnis:ofio que dú. 

pat•et~nl'. 

o Slt. Unuo\l'lü 8.\:s·ro:-;- J~' ·o reluloL·. Isso ti do Ilegi
IJ 11:11 lo. 

· O 811. Pm!~S FimtHmJ.\- Jú wn!Jr:(!•J e:o~e Ileg"inwnto. 
o Sn. T~\V,\ni'::; D" LYH,\-.:\ priJrreiJ·a enwada •í rsl.;(: 

« "\et:l'esceute->it' a a::;sot:ia•~ües ]JC'IWJ'iel:!nlos a sue;uinlc: Justr
tu to de Surdos-l\Iuôo~ de ltujulni :~o. 

tDisculm-sc na ComnJissiio IJSsa •Jirwnda tJuanúo solJt'C eJJ~ 
ralluu o :Jwm·ado :3unador Bueno diJ Paiva; cu lfiC cloelarcr 
J'rurwamente pOI' ella, p.ot·r!l!l a Commissiío a t•cjuitou. 

·.\ 2' .emr~ncla ,] da pt·üpria Commissiío. 

( •) ]!;::;lo cliseursu uiío l'oi r·cvisLo pelo orador. 
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ANNAES DO SENADO 

A 3" ú a cmondu do lwJu:udu Scuudor ,s,,.. nu"'munclo ele 
J\lil'Wilda, Juaudaudo dar uuJ auxilio do GO :OOU$ ú ]i;scola OL·:siua 
dn Fonseca, nos lu ICapil;al. S. Ex. ;i ustil'icou essa emenda, da 
Ll'ilJUIIa·; Lt·ata-so elo um esLubolecimouto de ensino, r1ot·úm 
[1ÚO Livu •O•ccasiúo du ouvir u opinião do meus illusLres eol-
legas nwmlJros dtL Conunissúo ele OroamenLo. . 

O Slt. IUilWANO R\N'I'OS- V. iillx. pm·ecc que está euganado. 
· O Sn. li'BLICIANO llENN,\-V. !&"\':. ouviu a opinião dos 

collegas c a •Commissão votou contra. · 
10 Sn. 'J'AV,\HES de LYH ..... _;V, ]i;x:. tco1 razão: a Com

missão foi coon.Lrariu tL emenda primitiva, que dava 120':000!J;, 
u cluhi ó meu equivoco. 

A /1" emenda. !S:r·. PrusidouLo, manda. conservar o auxilio 
do 2G :0()10$ elo que gosa o ·rnsmuto llistorico c Geographico 
Brazilciro. . 

O 1·elator teve occasiúo do chamar a atLcnoão elos collcgas 
pura este ponto c .contra o seu voto, e creio que elo Senador 
:Azcredo, a Commissão julgou que não devia manter a sub
·VCnflÜO. 
· ·O meu parecer sobro es La emenda ó d'avoruvel, mas o da 
Comrnissão 6 contrario. · . 
· . São apenas quatro emendas que V. Ex. ~calJU ele me 
ü·ansmittir. 

- !Antes ele mo retirar ela tribuna, Sr·. Presidente peoo Ii
e~Ynr;a para l'azer ligeiras considcraoões ao discurso do honrado 
Senador pelo Piauhy, porque, nu occasião em que S. Ex. orava 
~justificando a suo. emenda mandando supprimir o subsidio 
durante as prorogações, tive occasião ele lhe dar algu•ns apartes. 

O SR.. Pm.Es FERREIRA- Que sempre me mereceram 
resposta branda e amavel. · 

O SR. TAVAHES DE LY&\- Sr. Presidente, a lei actual que 
regula o subsidio diz que este será de 100$ diarios. · 

Lt\ Constituição diz que durante as sessões, sem distinguir 
sessões ordinarias ·das oxtraordinarias ou prorogações, que os 
Senadores e Deputados terão subsidio igual. _ · 

IA:i\uda mais: no Orçamento da Fazenda o Governo esLi'L 
autorizado a abrir creditas supplementares. 'Na tabella B elo 
oroamento da Pazencla figura a autorização para creditos afim 
de .attender ao pagamento do subsidio dos Deputados e !Sena
dores durante as prqrogacões e em sessões e~traordinarias ., 

E' uma disposioão permanente. · 
O honrado Senador pelo Piauhy, si quizcsse fazer urna 

eousa pratica, devia tel-a feito o anno passado, na occasiúo 
da discussão da lei que fixava o subsidio da •nova legislatura .. 
Agora S. rE'x. não poderá alterar a referida lei dentro dessa · 
mesma legislatura. Isso seria inconstitucional. 

;Si S. Ex. quizessc chegar a um resultado pratico, si csLc 
tivesse sido o seu i•ntuito, deveria ter feito IlOI' qccasião rla 
discussão elo or(iO:mento da Fazenda,· mandando supprimir esta 
.autorizaoão constante ela Labclla B, c nãn neste momento~ 

i 
; 

I 
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O SR. IlAYMi:mno iDE IvfmANIDA-Nem mesmq assim i)odi.:'t, 
-:cm virtude da Constituioão, 

O Sn. TAVARES n:m LYR.A-Dou estas explicações porque, 
eomo disse, Live opporlunidade de dar alguns apartes a S. Ex., 
o quiz que J'icasse bem claro o pensamento com .CJUC os dei.· 

O Sr. Pires Ferreira- Pel,io a paln.vr~ .: ·' 

· O Sr. Presidente- Observo ao nobre Senador que V. Ex. 
jú fallou duas :vezes sobre o assumpto;. 

O Sr. Pires Ferreira- [E' para uma explicacão pessoal.: 

O Sr. Presidente-•Pedirei então a Y.. Ex. que seja br·eve. 
O Sr. Pires Ferreira (') :(pam urna CXlJlicar;ão pessoal)] 

--Sr. llresidente, nós ,iú andamos h a tantos annos ,i untos, hoj c 
Lemos tido tantos pont,os de contacto nas nossas idéas que cu 
me sinto satisfeito. · · 

Vou, portwnto, dizer a V. Ex. que a Constituir;ão fallon 
:em proroga~.ües, mas não disse subsidio em prorogaçõcs. 

rS. Ex. o Relator .referiu-se a prorogaoões, que diz existir 
na lei que regula o assumpto, mas a Constiluioão não diz si 
h a subsidio. · · , 

Vou dizer o que penso. 
l<olgo, Sr. Presidente, de ter Udo do meu lado a opinião 

rlc V. Ex., extemada h a pouco, cm relaoúo ao nosso suiJs.idio 
n ... 'ls prorogacões. 

V. rm:x., talvez por pensar commig0 julgando que o as
sumpto era tambem do seu ideal, porém estando preso :1 lei 
não poude acceitar como não acceitou a minha emenda. Tem: 
V. Ex. nisso o meu applauso. 

O artigo de lei que autoriza a remodelaoilo de vencimentos 
6 uma dclegae.ilo que offende a autonomia do Congresso. 

Ora, tudo isso se tem feito, o P. R. C .. aqui representado 
pelos embaixadores dos Estados, devia vir em auxilio do nossl) 
.Presidente que só por força do Regimento não poude acceit.nr. 
n minha emenda. · ; 

J\fas, como j-á ha arestas firmados nesta Casa e neste sen
tido, eu pediria à V. Ex. que, com a s.ua tolcrancia e idéns 
de liberdade, me concedesse permissão pam requerer uma 
eonstilta ao Senado sobre acceitação da minha emenda, ficando 
V. Ex. assim sem responsabilidade no acto de se pronunciar 
o Senado sobre ella • 

.Parece-me que às opiniões sfio muito favoraveis á minha 
emenda; entretanto, esse meu modo de proceder nã.o p6de 
susceptibilizar a J\:Iesa nem o digno .Presidente do Senado. 

Faca esse requerimento apenas pam r·esponder :íquellrs 
quo suppõem que apresentei a emenda porque esLava col'Lo 
de que clla nno seria acceita. 

(•) Este discurso nil.o foi revisto pelo orador.: 

·' 
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'Ü Sn. Prtr.sJDENTE- O ns~umpto 1\ de gt•tínde imporÚtncia.· 
O requerimento ele V. gx, ,) inteit·aJJHmtc c:ahivel. A Mesa. 
vuc consultar o Senado ,o;c aeiJa que clc•\'f! ~r·t· I'(!CI'Ihida a c•nwnd\l 
que Y. Ex. nenba de nrn·1•scntar. 

O Sr, Pires Ferreira- Nestes mrjmentos sol•mHtl!.ii,. nesl.r~;; 
momentos d•) gra11des J.•uspon;;ahiliuad•)s, ,; necc.~snt·io qu•~ 11iio 
se l'~(;a uma vol.n()ão em .sig·illo. ll~c•qLH:il'O, fJOI'I.antu, vola!)iiu 
llO!IlliWI pat·a meu J•equel·nnr.•u(o. 

O Sr. Urbano Santos- Peco ·a palav!'a. 

O Sr. Presidente-Este J'equet·imcnto nfío t•:m di~cussão .. 

O Sr. Urbano Santos-J!;ntiío, nw l'OiH'J.'Var·ei para depois 
explicar os mo li vos pot.· qtw vol!•i •·on trn a ''mcnrla rio ltoa
rado Sennclor pelo Piaully. 

O Sr. Presidente- Os senhot.·es CJUI!. approvam o l'NJU(•
r·imenlo de votaoão ·nomiual apro,;;entaclo pelo St·. s,)nndót> 
PiJ.•r::; Fet•reiJ.•a, queiram levanlal'-se. · 

I<' o i J'Cjf1 i Lado. . 

· O Sr. Urbano Santos (') (}Jala. ordem)- Sr .. Presicl.!;nlc, 
venho da1· lig·eiramen te no Senado o motivo por· que Yol.ei 
cont.J•a o requer.ime[lLo do St•, .Pi!'es :Fcl'_t·eil'a. 

Votei eontPa a aceeitacão da omenda do hotlt'aclo Ronnclot'. 
pm·que desejo quri S. Ex. a formule em um pt:n,icdo f!i\fll'einl 
íle lei, tlat·a eu, rnlão, dat· o meu Yoto n esse projecl.o. 

O Srt. T.wMtES D~> .LYnA- .Poifl mesmo as;;im, r·u voLnrci 
·nonl.t•a, pot· inconstiLueional. 

O Sil. UnBo~No SANTOS- Nunca votei· em matei· ia que m.-~ 
jnteJ•essa pessoalmente, em :favor de qualquer medida. 

Quando o Senado re;:;olveu diminuir o imposto soJJl'G sui.J
sidio, . votei contra a medida. Quando o .Senado votou o au

. ·g'lllento de subs.idio, approvanrlo o pro.iAfJto·qtw veiu da GamaJ•a 
dog Depu ta dos,. vote i tamben'l ~:ontra. . · . 

Yol.m•ei em favor da medida rruo apt.·esentar o l1onrado 
-.Senador pelo Piauhy l'•~timndo o subsidio nas proeogae.ncs, 
mas hf'i ri" apresentar a essn pl'o.lceto uma emenda que ·venha 
·f.ol'll:ll' real e cxprcs::;ivo o ;:;::wri.f'icio que pot·vcntura fa(:am 
todos os representantes da Nação quando ye;nham tJ·abalhat· em 
sessiícs dn prorogar;lies pat·a a me::;ma. Nnr:-iio. · 

.E' que dumntc esse tempo nenliumrepresent.ante da Nn.çii.o 
quo SfJ,in J'unr:eionario publieo J'eel•hel':'t do 'J:ltcsout·o, soh qunl
CJllül' r.itulo, vcneimcntn algum. Assim ri I]Ue votal'ei. (Mu.ito 
bem.: m.uitn /Jcm.) 

E' cncrr!'adn a diSCl.li\Riio. 

(*)Este discurso não foi revisto pelo oraçlor,. 

l 
! 

I 
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São ·app!'O\~adas as M~guiutes 

gMlcNfMS 

01'ça·mr!u/o rio htl•n•im· 

Aec.a·r>:centc-sc ás nssoc.:i:wõe;; ]Jcnfd'iciadns n sr;:minl••-
Tnslilulo dnii Su,·dos-Murlos ri•: Jtn.iuli:í, li0:000$000. . 

. :-:nln das sessi3•~s. 28 d.-~ rlrxemh,·o dr~ 1012. -Bueno dr: 
Pnhm. -Br:ruarrlo 'l1011leim. 

1\n ai' I, ·i", n. ii, Sec:relnria do Senado: - !\'a con;;ig·na~iin -l\l:aler·ial- accJ·rseonli!-RC O!Hln f•.onvier: 
:Einvada de 5 :GOO!); ·para altcndet· an ·augnwnl.o (Je drspexa 

drwOI'J'entr; do acei'P~eimo dr. gl'atific.:ação do ,,.noat·J·egaclo da 
. ncl.a para o Diario do Cmtu1·esso.- Feliciano Pr:nna.- To
~·m·t.'.~ ii" Dura.- U1·1Jano Santos.- Vü:toriuo .lfoutt:iro.
t.:l.ut:r!rio.-Btteuo dr! Paira. -.'1. A.:r•l't?rlo. 

E' annuueiada a volaçiio da se;;uinl.n 

AddiLivo :í emenda substiluth·a apl'••;;,•nl.ar!n pr•la Corn-
mi;;sfín de Finança;; no § 1" dn ar-i·, I": · 

. ?lfanl.en!Ja-se a suhvrmção clP :!ii :000$ no fn;;lilnlo Histo-
J·ieo '' G••ographico Bl'a:f.iJ,,i,•o. 

Sala das ses sue;;, :?R fll' .rrxemhi'O di! 1 !l J 2 .. -ltn.ttmundo 
dP. Jlirrmdn. · 

O Sr .. Raymundo de Miranda (pr:la. orrl,1n)-S1· . . Pec;;i-. 
dente, realmente o parecf~l: ela Commissiio <1 nontt·ario a r;;J.n 
emenda, mas tamhem rS cerf.n q1w n par·•ecet·· do 81·. Helalnl' lh•1 
é í'avoravel. 

Acredito lamhem qur. a Cnmmi;;;;ão do .Finança;; :uão S•~ 
empr.•nharn para que o Tusl.ituf.o .Histm•ieo. ,B,·n;.:ilr.ii'O, aU.ün
rlündo tis ~uns tt·nclil'<ics n aos g1·:mrlr•;; S<'l'VJ\:n;; ([JW PP•lsl.a a 
esl.•! pai:t. I! ú;; .~eienÍ:~ias, fiqut• JH'ivado de lfto min;,:-uado au
xilio. (.ll·t1.i/o br:m .. : ·muito /wm.! 

App1·nvada a •'menda. · 

Sií.o igJJnhnnnle appl'ov:vlns a;; SP.guini.L'S 

Ji:mmulo.~ ao ot'CatiiOíi.IO do Jnf••rim• 

N. 'i 

Enwnrln. dn. C:omrn i;;siio: 
A' J'Uill'iea ;j•: Em ver. de-« ausmcnindn de 21 'i 1200~ 

otc. )>' diga-se; co1110 na p1•opo!ita. 

. ·,_· 

.... 
'·,', 
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N.: 2 

Emenda da Commissão: 
A' rubrica ü•: Nn consignação «Pessoal ~. suh-consignaniio 

« GntLi:ficações acldicionnes ~: Augmontacla do 357$, ficando a 
sub-consignaoão assim redigida: 

Para gratificações addicionaes: de 15 o/o no vice-direeLor, 
a um official, ao auxiliar da redaccão das actas até 24 do 
maio, no porteiro· da Secretaria e a um continuo; de 20 · % 
a dous ofl'iciaes, si:mdo . a um delles até 27 de julllo, a um 
redacLor de debates, ao au..'\':iliar dn redacção das actas a partir 
r!e 25 de maio, ao porLeiro do salão e a um continuo; de 25-% 
ao direcLor, a um official até 27 de abril, a outro official a 
partir de· 28 de julho, ao conservador. da bibliot11eca e a um 
continuo; de 30 o/o ao a,rchivista, n um officinl a pnrLü de 
28 do nln·il, ao redacLor dos Annaes, ao ajudante de port.eiro 
do salií.o o ao ajudante do IJOrLciro ela Socrot.ario; 33 :997$G60 ~ • 

. ' 

N. 3 

' Emenda da Oommissão: 
iA' mesma consignação «Pessoal~. sub-consignnoão « dis~ 

].)cnsados do servioo ~: 
«Diminuída ele 27 :200$, sendo: 23: ·100$ pela suppressão 

da verba destinada ao pagamento elos vencimentos de um di
l'ecl.or dispensado elo serviço, que fallcceu; o 3 :800$ peJa. 
suppressão da verba 11ara pn.gnmento de um porl.ei.J.'O tio salão, 
nu e Lambem fallcccu. ~ - · · .· 

. . . 
N. 4 

Emenda da Comnüssão : 
'A' rubrica G•: Na consignaoúo «Pessoal»: 
«Elevada ele 2: H8$ para at.l.ender ao :wr.:rcscimo de vem .. 

cimcnl.os do auxiliar elo scrvico das neLas.» . 

Emenda da Commissão: 
'A' mesrnn. rubrica 6•: 

N. 5 

«Total da suh-consignncií.o «dispensados do servico ~. 
1,2 :552$; tol.al da consignacão «Pessoal», 333 :73G$560; total 
ela rubrica fi", 754 :lt68$G78. ~ 

N. G 
'A' rn br icn. 7" : 
«Em vez de;:_« nugmenl,ada de 720 :SOO$» eLe •. dts-a-$e _. 

como ·na 2n•oposta. » 
. ' 
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SESSÃO E~ 28 DE DEZE~nO DE 1912 

Emondn. dn. Comm issão: 

A' rubricn. 1.0•: 
« Suhst.ituam-so as l)aJavras « augmcnLadn. de 12:000$ ::. 

2-1.:000$ » eLe. peln.s seguinl.os: o m.a'is como 1w p1'01JOsta. 

N. 8 

Emenrln da Commissão: 
A' J·ubrica 12•: 
«Onde se diz: « Augmcnl.n.dn. de 3G :000$ pm•n comprn. do 

mohiliario do salão do honra do Supremo ~!:,·ibunal Perlcral:. 
diga:-se- ·JG :·DOO$ O mais como esl.tí. » 

N. 9 . · 

Emenda da Commissão: 

A' mesma rubrica 12•: 
Nn. consignação « Ministcrio Publico»: 
«Eleve-se de 3G :000$ a consignação, sendo 2-1.:000$ t)nra 

occol'rer {t rJ ifl'erença de vencimentos dos .Procuradores da 
nc,lUblica no Disl.rieto Pedem!, 8 :!rOO$ para dous amn.nuenses; 
GOO:j; pn1·a o secrel.aL·io e 3: GOO!f; para dous serventes.» 

N. W 

Emenda dn. Com missão: . 

A' mesma rubrica. 12" :· 
« Se.ia creada uma nova sub-consignnoão de 12:000$, parn 

pagamc.nl.o de um conto de róis mensal ao juiz federal de 
Mn.tto Grosso, emqunnLo estiver commissionado ·pelo Supremo 
.Tribunal Pedem! pll.rn. drur execução i't ·senL(mça que este pro
feriu n::i IJuesLfío de lin1itc.s entre aquelle e o Estado do Ama
zonas.» 

N. 1f 

Emenda da Commissão: 
'A' rubrica :15, -Br1:nada PoUcial-Elevn,da do 5!l3 :686$353 

para occorrer, ·ele accót•clo corri a proposta, ao pagamento dos 
.reformados ela Brigada Policial. 

' .. , 

., 



•. ANNAES 00 SENADO 

N 12 

J<Jmendn da ·Com missão: 

A' mesma t·ub!'ica Hí": 

. « llr!dnzinclo a 10 :nOO$ a .suh-consi;,;nnr•fio do rnai.C"I'ial pnrn 
consot·,·:u;iill do Nli J'ieio e d i\·e:t·sos cOilC:üi;Ln;; ela Casa do Do
lenc;iio.» 

N. 13 

Rmr~nt~la dn Gommi.;;sii Q : 

. A' ruht•ien ·I fi"- Casa rJ,• {)l)fenc~ao: 

N:1 eonsi;,;twçiio 'lltalr.:rial: 

« J~levc-se n suh-llonsignnc.fio salat•io. sustrmlo. curativos 
etc., n li/: 000$000 ». 

N. 14. 

No m.aleria/., sub-'eonsignn(;iio m.a.tel'io. ji'l'hiut, (ertamJmlrts, 
comúu..~li:oel, de8pr:zas ·~tducf.os 1J r1oentuaas- redi.in-se a-ssim: 
?na.lc;•io. pri·ma (errmiiJ?itlrr.~, r:omhnslivr:l, rlespeza.s de l""'om:}Jto. 
lJa(JO.UWittn, utiuda.1· é IJ/)fJ'lllurteo. 

N. Hí 

A' ruhriea 2ü- Dit•cf:/o;•ia fJf'l'rtl de Smulo Publica: 

« Snpprinüdn;; 'as ·pnlnst·n~ « ilNhi;irla tio m.ataiol do set'-. 
?J'Ít;a dr! Pol.ir:ia Srudlo:ri.a., el c., aJ.,). as palavras no or!•a.meoto 
'}m·ra .JII 11 • » . 

N. :I.G 

neduzida de J50 :000$ a :i :30 :000$' n. eomignnc.iio mrttm•inl 
do Srt·viço de Pol ieiu San if m·ia e da. p,rophylaxia SanHa ria. dos 
Portos. 

N. 17 

A' rulwir.n 28- SocCOI'I'M T'lt.blicos: 

Su pprim::un-:;;e QS pai 1\.Yl'as ~,~(r:stacadcts desta VC1'br). ~ ele., 
(lté o finAl. 

j 

• 
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N. JS 

A' rubrica 2fJ- Obras.: 
i\Iodifique-srJ do sc::;uinL•: 'rnodo n J'f!latiín ria pm·tfJ final: 
« A:a.(t11WIIladu. de :1 GO: 000$, snndo 100:000$ pa t·n eonl.i~ 

nu:~(.'iío das olH·a;;_ de~ lnstilu~o Oswaldo ., :.'''!r. '' Gil :000* pa 1:n 
llll.llnat· a;; ulJJ'iiS '! JJliil.nlla•:nes ··ln l'olyeiJJilo:a rln llio dn .Ta
lleii·o. » 

N. 10 

A' ruhJ·ien. :30- Crn'JlO r/1< JJom.beiJ'O,ç .: 
Ac:cre;;c•Jll Le-s•l: · 
A :..;t•nLi i'ic:ar;iio do nHl.io·r· elo ilOJ:'pn sanit.::u·io, f>l'nrlnarlo como 

c:hcl'e "" •Jiassr; .. ,m U\IWnlr.-eoJ·onol, so1·:'t n do po;;to de A'J'll
dunt'ilo. 

Ji:lu\•n.rla a ·ved.tn. .(f,, 288 :fjJ}:3$2i!l · pnt·fL oec(Jl'l'ül', do nc
eCwrlo 1:om a lll'oposta. ao pag·a nwn l.o dos ro> rormnrlos. 

N. 20 

llesLabülcça-sü a rubrir:a :12 rla tWopo;;la: 

Mn::i'istrnclos rJÍ:n r.lispnnih.ilidnrlr•,............. :?OfJ :G00$000 

llosLnbdüQn-s.-.. a. l'ilhl·iea n. 28 ·da. pi.'Opn;;ta: 

SorYcnt unl'ios do Culto Catholieo·............ JOO :000$000 

J\11 § J• rio al'L -l": 
S uhsli t.u a-;;;, pelo se:;u i n Le: 
10 Gove!'nO manl.üJ':Í. no f'Xf'J'I~hdo n;; sngoninf,,s ;;nhvün(:fiüs, 

nhl'indo par·a ·o lias os 1wcn~~ar·ios ·~rNlil.hs: 

A' ~\ssisl.nnt.:ia Pu·hlirJa aos Pnl.H:f!S, dil'i;ridn tlfda 
i; I' mil. Paula ................... -:· ........ . 

. ;\' i\latm•nid:u.ln da Capital Federal. ••. : •.•.•• 
Ao :\s)'Jo. S. Luiz da Velhit.:e Desamp::u!ada ...• 
A' :\:Rsociar:ão Pl'otectora -dos Cegos Der.esel.o.' ti•: 

Setc111b:ro ..........•... · ..... ~ ......... . 
Ao Instituto de PJ•ol.ee1•.ão ,. Assi~tnneia :'i In

J'aneia do llio de .Ttíncit·o. comtH'ühendido n 
auxilio pa~·a aluguel d•' r: asa .•...••..•.• 

Ao Asylo do Bom J?astor .•••..•.••.••.••••.• 
D. · ·1 ~ r · R· d' r · tSJ)OlliJU.l'iO ( () ti, , OSI! 1111 .10 ll '· OllCil'(l, , , , • , , 
Lycêo de ~\.rtes c Officjos .... , ... , .. .... , .. , . , 

l :!0 : 000i)H)01) . 
1110:000*000 
:!n:fiOO:j;J100 

;?O:OOO:j;ODO 

1,8;000$001) 
~ :000$000 

. J 8 :000$0011 
·Hí :000$000 

a75:ooo$oOQ 

'· 

... 

... , 

- ·.· - ' ... :,, 

' '). 
: ;~ 

.. . ,_ .. , 
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N; 23 

Ao § 2" do art. 1 •: 
Supprlmam-se, no l'innl, as iJnln.vras: JU!Ya a consttucçiio. 

'etc. 

N., 24 

Ao § 3" do art. 1 •: 
Supprima-se. 
E' annunciada n votação da seguinte 

El\IENDA! 

Ao § -i" do arl.igo ... : 
Supprima-se . 
. (Da Commissão). 

O Sr. Sã Freire (pela ordern)- Chamo a attenoão do Se
na.do paro. a emendo. rel'erente (L diaria de remadores e fo
guistas, isto 'é, .que manda supprimir. os §§ 1." e 2"; é uma 
emenda que manda supprimir uma emenda da Commissão. 

ne.i eitada. · 
E' igualmente re.ieHada a seguinte 

Ji:MENDA 

Ao § 5" do art. 1": 
Supprima-se. 
(Da Oommissão). 
São app~•ovadas as seguintes 

EMENDAS 

Ao § a• do ar}. 1 • :: 
Supprimn-se. 

Ao § 7" do art. i • : 
Supprima-se. 
E' annunciada n. votaoão da seguinte 

EMENDA 

Mantenha-se o § 8" do art .. 1." sob a f6rma de autorizacão.j 

O Sr. Tavares de Lyra (pela ordem)- Sr. Presi<lenf.e,· 
esta emenda refere-se nos 200:000$. de auxillo ao Estado do 
Rio de Janeiro. · · · 

-
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. O rlispo:;iLivo da Camwm dos Deputados veiu sob fôrma 
irn])l!l.'ttLiva: o Govemo auxi!üu·ú. uom a f]uantia de 200:000$ 
etc. · . 

A Cornissão, a l)l'incipio, Un!Hí resolvido supprimk este 
d isposi Li v o: ouvindo depois as 1ponderacões do d it,"llO repr·esen
tarrte do ]~sLado do nio, Sr. Nilo Pe(.'.anha, r·esolveu manter 
usLc auxilio, l!Ob u Jórma de autorizar;üo, deixando ao Go
Yo!'Ilo o arbiúrio de dai-o ou não. 

O Sr. Presidente - Os senhores flUO mantecm t~ cnwnr:la 
apresentada pela CommissÜ:o, ~O]J a Jórma de auLorizaoúo, 
queiram levantar-se. (Pausa.) 

ll'oi n.pprovada. · 
Süo approvudas as Seb'UinLes 

EMllNDAS 

N. 30 
Ao § o• elo nil'L. 1": 
Depois ·das palavras podcrti rc'iJiuoutr accrescenLe-se: até· 

cr. impo1·taucút rLe 70 :ooo.opooo. 
O mais como está. 

N. ''i i.J 

A' lcLLra a do arL. 2": 
SurJprima-sc. 

N. 32 

J.\.' leLka ú do art. 2(1: 
Supprima-se. 

N. 33 

A' leLtru c do ad. 2•: 
Suimrima-se. 

, 
N. 34 

• 
A' leLLra c u.o ar L. 20: 
Sup:prima-se. 

N. 35 

A' letLra f ·do ar L. ·2o: 
suplJri.ma-se. 

N. 3G 

Onde convier : 
:Artigo. o .Poder Executivo .remetter:í. ao. Congres~o. 01~ 

sua proximn. reunião, um balan~:.o dos patt'Jmomos dos d1verso" 

' ~ 

'• ',' 

. :.~ 

' , .. ·~ 
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,\NX.IE:S DO SJ;NADO 

p;.;t;II .. .Jr•r·inJr•JiloR r.Jro r:•11sinn, :wtunlwelltfJ sulwenr:ionados, irt
dir•:wrlu :rs Jrusr•s qur.\ llle p:u·r;cel'ew muis eouveuieuLes .Para 
i'Un eOIIIJrlda dr.•suff'iduliz<lr;ii.o. , 

N. 87 

;\ I'Li~;n. Os r.•f'g·us IJUl', de accr'll·do eorn rr J•e;,;TiiatncnLo em 
YÍgUI' r.ln 1'11sl.il.ul.o Tku,iamin ·Conlant. l'r>I'('IJI cla:;sifi~;arJiJS CIIJ 
eour•tll'srr, t.r;l'iirr pt•r.;l'er(;IH•ia ·no pl:eonu!tiuwulo dO$ Jogares de 
J.IL'Ol'essot·e~ rJes:;o iusLit.ulo. 

N. 38 

:\i·Ug.rr.- ]~' cnllet•dhla ·a D. Zilrla Haincl'i Cllialroll.o, lau
l_'<:aLia pi'! o Iustitllto tlr• l\J'uHir:a, um Jfl'l.illl i o du Yiogelll. na 
ÍlllJHJI'luur~ia du I, :SOO*; ouro. 'J'ieando 11 Guver·uo aulo1·i:mrlo a 
u!J!'iJ·, para es:>c Ji111, u rtecessurio credito. 

N. 30 

· ~'1!1·l.i:;u. Fien al.rrll ida· a eoucr_•:;:;;ão rl•} l'ncõcs ao· I":ssoal 
dos •!slniJr.•lr•dmelltos em cujas Y••Jr·Lus o·,·çumetil.al·ias niíu Jwuver 
ct•ed i I 1.18 eXJ)l'USSU.Hwn t.r.• consig·nndo~ ptU'a· [.a! l'im, f.endo o pes
~oal su!Ja I turno que residit· nesse~ c•sltlbclecimentos r:lü•eito (L 
ulilllealar;.fío, mas não ao oJ'CeeLirileutu de generos. 

N. ~o 

:\1·! i:;o. O C3o1·r·1~11o J"lrJdr!.r;i. n nHI.rJ[I•I.' abr.nw1· do ora e1.n 
deanle UtJ . l.cllf!llte-euJ•nnr•l J'ames Alltlt·ews, emquanlu scl·vir 
,iunl.o ao SI'. 11•1'csidrmtc ela Hepu!Jlica, a ;;t·atiJ'ic.ar.;üu mensal 
de sou~. aiJI'indo u er·r.•dilo que fô•r• uecessario. 

N. 4:1 

.-\1·Li;,;o. Fir:a· r.r Pod•~l.' :mxecul.ivo ;wtÔ•I'ixn.du a rr~vct· e 
nrodil'iearJ.· u regiJllunto das eusta:-> ,iudieim·il~S· r.la jusLi~;.a 'local 
do Disll'iclo J.'cderal, uda:plan<lo-o á actual or;;anizar.;ão. . 

N. ~2. 

:\ l',l.igo. O Uove1·no poclei'<Í, por NJuidndc, eonceder de 
u1nu. sn wz o auxi,liu (]e JO :00$$ ;'r soQicdude Ca;;sino J1'lumi
J1enSr!, a Liluln de indemnizaç~o, por lmver a Constiluint.c func
douado, duranLn nlgum tempo, no eclificio fJtie a mesma so

.cietlar.le po::;:;uo ;i rua do Pass!Jio, nesta Capital. 

N. · -13 

:A1·ti;;o. :Fi·cn u C:o1·urno au LO·I'izatlo a cl'Lmr mais urn 
of'fit:io de disl•riJJUitlor c mais quatro ta!JcllionaLos nn Capil.u.l 
Yodcral. 

' 
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N. V1 

. .-\·r·tigo. J>nr·n a CllllSlt'LIC(;ÍÍU du J'alaeiu un Onmnm dos 
JJn)~u.l.adus o l'otlt•r Exc•cutivo, ;í r~:qui:;ição tia Comrnissiio de 
.PuJwra- da uw:;rm.t I~;Hnant: alll'ir·ir o,; llel;t•Rsrn·ios ~~t·editns . 

. A o!JII'a .,.;1~ :lar·a ~rnedranLi.: eolleur·r·t)lteia pu!Jiku fHli'U os 
].ll'll,/l'di.IS I~ IJOliSli.'U C(.)liU, 

Xas lll';'·SJIIU~ ·I!.Cllltlit'Ül'S, bl.o 1\, e~>nlmetadn a u!Jr.·a lllüdiuuto 
l'llllt:ut·r:erww pulllwa lanl.n •flU!'a os pr·oiueLo:; cOliJO par:a a eoll
:o;l.·t·twçiío, sel'iio allerl.1o~s, ;í 11.'1;quisi(;iio ,Jn, C:ornrnisRão d1.' l'ulieia 
~!~1. Senado, os ~r·edil;ns lll'l:l·~sat;ios par•a reconst.r·ucdío do. ~di
:lrmll 1!111 fJU!! :lurweJOII<t esta :C•l_;~a do Cong·r·esso. -Pdlctlf/1() 
P.t.'llill/., l'l.'l~srd•:nt••, eorn r·,•~Lr·H:•;ur•s.- Ta:IJitrr:s dt) f.y1·a.. l'l'll
''Hio, 1•ntr·e ou~ras, quanto 11s ~~nwnclnR us. R, 2·1, 32 e .\:J. -A. 
A:tu·udu, Yl'llerdo. enrn r·estr:icl,'t'íl!s. -/i', Olyccl'io. -JJt.tCIIO de 
l.'uhm. e.onr ·r·nstri.e\:·Ões I) Vl!rreidu quarrtq ;is l!lllüllda~ n•luliva~ 
;i ,:;uhn•rl';"iin I' ;í itrs~t·ue,:.ão pl'imar·in.- Ur/Jallu,Su.ntus. -'Vi
r:toriuo .Jlolllt:il'u.- L. dr! llllllt.üus . 

.1~' .rejeitada. a s~:guinLe 

Inclua-se lJLI ~ 1", uutl'l! tt>' insl.iluii;Ges subvencionadas: 
Pura a J~;;enla d11 !:\1;ieneias, Al'lrc·s '" Prof'is;;iks, IOr·sina da 

Fonseell, üO : 000:];000 . 
~ahL tht.s se.o:;~ões. 

ur: .llil'lillda. · 
Cil! ciezemlJr.·o de I 012, - na!Jin!/.'llrlU 

O Sr. Bueuo de Paiva (paro uertociu lll'fft'nlu)- Sr. Pr:u-
.. ,;idenl1!, estando a;;signada a rcdu1;\:.iio J'inal das euwmJas do 
~enadn ;i. ·pr·oposicii.o da Carnara. elo~ D1!putados, fixautlo a des"
peza do i\Jinist.erio ela Agorieullut•n, Industria e ConmwJ·cio, 
l'I!IJtWiro a V. :Ex. <'JUO cón:;ult.o o Senado si. eoncede rrrgoncia 
!HN'U que seja discutida 1; votada. 

W approvado o requ.erimcnLo . 
. E' noYament1) lida, po:sla. ctrt discw;são .I) approvada a 

r·~~.~.Iac~,;ii,o :final das ·emenda:; do Senado l't proposi~,;ão da Camat·n, 
· 11. JOti, de 101.2, Jixnndn a rlespeza :do :\fi.uistorio da Agr·ieullurn, 

Jndusl.r·ia e Commercio rum '1'0'13. 

O Sr. Arthur. Lemos (para neaocios 1/.'/'(fl!nlcs)- Sr·. Pr~
~idenfe, a 2 de novem!Jro lLfH'Cscntei ao. ·Senado o ;wo,iecto 11ue 

·manda approv:u· o .disposto no capitulo G" do titulo 2" dÇl de
creto •11. !1.80 l, de 23 cl1) oulu•lJro do HH2, fJil~ r·cot·gnnrz:l a 
adminisl.ra(.'iin e n ,iustica 110 ~l'et'r.itot•.io do· .-\m·e. 

Ji:ste JWO.ieeto rrmn.da approvar aquclle doer.·uto mt pal'l.t~ 
rl!Ja.til'a. ;is eleições muuicipucs ·cJaquclle Lc\l'l'itor-io, as quaes 
cl1•vem sm· procodit.la~ 110 começo do nnno proximo. Si u Corr

:.gr·esso niio appro\'UJ.' e."la medida, a materia :fiear;1. pre,iu~liea~Ja 
uom sa()ri:fieio de interesso~ irnmcclia.tos daq.uc!lc Lcn'llOriO, 

'I c 

.... 

. ·~ 
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inLei·esses que o CongL·e~su o anno va~::;ado acauLelou, estnbe
leccuclu bases pwl'a a reforma elo sua aclminisLraçiio e .i usLiça, 
manclaudo que na parLe relativa a eleições o que o ExecuLivo 
J'izcsso ficasse dependendo ·da approvação do Congresso . 

.Até lloje esse projecto uiio teve p:ll'ecor da Commissão 
respectiva, o que mo leva a requerei' a V. Ex., Sr. l)residentr;, 
que. consulte a Casa soln·c si consente que, sem prejuízo da 
voLação dos .orçamentos, elle seja immediatamentc discutido 
e votado. 

]!]' approvaclo o r·equerimento do Sr. Arthur Lemos. 
Votação, em disllussão unica, da redacção final do pl.'o

jcelo do Senado, n. 36, de 1912, que manda reverte'!' ao quudrü 
dos rmwüionwrios de l"azenda JoaCJuim AUó'USLo Freire, ex
i" CXüL'iptur<1rio da Alfandega do· Rio de Janeiro. 

Approvado, vae ser submetli.cJo ú sanüção. 
Votação ·Cm 2• discussão da proposição da· Gamara dos 

Deputados, n, 190, de I!H2, que concede a D. Virgínia Bello 
de Andrade, viuva do üirurgião-dentista contraeLado capiW.o
tonente hon01rario D1·. FL·ancisco Bello de And1·adc, c seus filhos 
menores, a pensão de montepio e meio soldo da ó'Tacluacüo de 
1• tenente. 

· Approvada. 
Votaoão em 3" discussão do pro:ierito .do Senn.do, n. 80, 

de :l912, autorizando o .Presidente du H.epublica. a. concedei.' li-
\. cCTJ(ia por'um anno, com or.denado, para tra.t.amento de saneie a 

Josü Vieira ele llezcucle ·e Silva, 3" escripturario do .Tribunal 
de Contas. 

· Approvacla, Yne ú Commissiio de Hedaüção. . 
Vo·Lacão em 2• ,discussão .cJa proposição ela Cmnara dos 

Deputados, n. :l.!JG, de 19·12, concedendo um anno de licença, 
uorn ordenado, ao D:r, Benedicto Gaivão Pereira Baptista, di
l'ector da Estatística Commercial. 

Approvada: 
Votacão ein 2• discussão d:T: p·roposiçüo ;da Gamara dos 

Deputados, n. H.:l., de :1912, autor1zando o Pres1clentc ela Repu-. 
hlica a conceder ao Sr. Diogenes Goncalves Guimarães, auxi
liar de ·escripta da Estrada de Ferro Central ·d9 Brazil, . seis 
mezes de licenca, .com ordenado e em p·rorogacuo, para tra-: 
Lamento de saude. ·· . . : 

.Approvada. 
V:otacão em s• discussão da proposicão da Gamara elos 

Deputados, n. :108, de 19:1.2, fixando a despcza do Ministerio das 
Ilelações Exteriores para 1913. 

São appro·vaclas a.s seguintes 

EMENDAS 

Verba XI- Exlraorclinarias no exterior- augmcnlacla dQ 
75:000$ ouro. · -. ' . 



SESS,~O El\:r 2$ DE DEZÉÚÍJÉ\0 o:: 1912 

~\cct·cscC'ute-sc o nele convio!': 
A!' I.. Continuam L'lll vi;;Ut• o a1·L. 1:3 da lei n. 2. :3i3G, de 

:J I de dL•7.eJJJÜJ.•o ele I\) I o, t! o paJ·agmplw unico elo a e L. H ela 
lei u. ~.::;.u, de .; elt! .iaueiJ·o de HHt2. 

Sul a das se~,.;üt•s, ~~ dt! Llt~ÚmrbL'u de :l!J{i!. ·- 11. A:eredo. · 

A' Yel'IJH- ExLraoJ·dinnrias 110 iulel'ior- au;;meuluda du 
:m :000$, t;nJ'J't'JJdo pot· conta da llll'Silla as duspcr.a~ tYJm o 
Coug-J•csso de IUdoul.ologia que ~e t·cunil' uusla ell"pilal durante 
o ex eL·c.ici o . 

Sala da~ Sl'S~üc•,.;, 1.'111 :!-7 dn f!PZCII Jbt•o du -J \!12.- ;1. ilze
i·edo. 

E'. alll!Ullt.:iadn a Yol.nçiio da umerllJa, do Sr. Alcindo Guana
lJtu:a. 

O Sr. Alcindo Guanahara (para cnçaminhar a votação)
:::Ot· • . Presidente, eu clest!,jaria que o Senado se JH'onunciassc sobre 
csla malel'ia eo1n J.l](mo !) Jlt~J'I't!ilo eollllr:>cimeJJlo da causa. 

Não se pense .quü a JH'ovidr.•Jwiu que a rmcnda contém, nfio 
Sl! pense que a ru.IIJJJ~:io que o Gon•t·no fica autot·izado a fa:.:et· 
:í connn(.'iín de BcJ·Jim, 1iiiu se r'ens•! que o~ lJ'tüaclos CJUC o 
Governo. pos;;a assign:u· co111 na~ões esLI'Un;;eit•a;; .,; que vão 
dar aos autorüS üslrangeiro:s a 1ll'Otcc~'iio .que a lei br·azilcira
conJ'cn.·'! .iú aos autnt'f!S naeinnaes. Não, Sr. Peesideule. 

O di·r·eilo "dos autores r.sl.rangüii'Os :í pJ•ntr.ceflo {JUC a nossa 
lei Mt aos naeiOHa<JR droJ·ivn da !Pi brazilrdr·a n. ~.:377, de :l'i de 
janüiro de :I!H2. 

Helevc-nu' o Sr•nadn que J'Pit>ia o al'L i." des~a lei; diz 
·cJJc: 

« 'J.'odns as disposicGes ela Ir•i n. ~OG, de t de agosto ele 
:l8D8, salvo as dn seu al'l. 13, são igualmente úpplic::wcis ás 
obras -scicnLil'icas, lilter·arias e nl'l.istieas, editadas em paizüs 
cstl'angeiros, qualquc't: que seja a nacionalidade· dos seus au
tores, desde fJUe clles pet'tcnça'nl a nac.ües que tcnllam aelhc
rido :ís eonvüncões inlernacionaüs sobl'e a. matm:ia, ou tenham 
assignaclo tJ•aladnR com o Br·axil asscg'lll'aJHlo a J'ccit)l'Ocidaele · 
elo tra tanwn to . :ís oJH·as brax i I e i J'as. :.> 

Não se t1·ata, pol'l.anto, para ):;al'anlia. dos aulo1·cs esLr·an-
geiros, que o Br.nr.il.aclhira i1s wnven(;ões intet·uacionaes. · 

A lei niio di r.: «as cmwünr;i:íes inlcrnacionaes ás .. quaes o 
Brazii lenha adhet·ido ), ao conl:omrio, eliz desde que ellcs, au
tores estrangeiros, perl.enr:am a naçües ;ís quncs o Brazil Lenha 
adhcriclo cm C'OlJVenr;ões· · internncionaes. • 

O direito· elos autores estrang-cir·os ú amplo, pe-rfeito c ;;a
ranticlo pela lei hrazilcira . 
. . 

O Sr. Presidente- Observo 
psttí. discutindo a materia. 

Vo!. IX 

ao nobre Senador que S. Ex. 
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O Sr. Alcindo 
para que elle dê 
causa . 

ANNAES DO SEI:'ADO 

Guanabara- Estou explicando ao Senado 
o seu voto com .perfeito conhecimento do 

. O Sr. Presidente- V. Ex. lwntom já deu explicações con-
vem entes ao Senado. · 

O Sr. Alcindo Guanabara- Não é, portanto, a emenda que 
vao dar este direito. A emenda vae autorizar· o Governo a 
obter a l"eciprociclaclo ·da protecção para os autores nacionaes. 
A emenda niio é in1perativa, não obriga o Governo a fazer tra
tados; é apenas uma suggestão que o Governo poderá dis
pens&r. 

Deixo ao arbiLrio do Senado approval' ou não a emenda. 
Si a não approvar a situação 1'icará a mesma;· os autores 

es.trangeiros gozando deste direito e os nacionaes som esta 
pro teccão. 

Si a appt·ovat· será urna suggestão que o Governo apro-
veiLarú como entender. . 

Estou certo ele que o honrado Sr. Ministro elo Interior, 
sempre rprompto em prestat· serviÇ\OS ao rpaiz, procurará obter 
tratados que garantam a reciprocidade -clo.s autores nacionaes, 
que 'é a unica cousa que se pócle pedir :ls nações com as quaes 
se queira .convencionar. 

E' approvacla a seguinte --
EMENDA 

Accrescent.e-se a verba extraorclinarias no Exterior: 
Pal'a o :l'im elo garantil' aos autores braziloiros -ele obras 

scientificas, liLterarias e artísticas a reciprocidade ela pro
teeção aos seus cli·reitos que a lei n. 2.577, de 'i7 de ,janeiro 
de ol9J2, art. 1, conferiu aos autores estrangeiros, qualquer 
que seja a sua nacionalidade, desde que elles pertençam a 
nações -que tenham aclhe.rinclo fts convenções internacionaes 
sobre a materia, fica o Governo autorizado. a adhe·rir, nos termos 
do seu art. 25, {t Convenção Internacional assignada em Berlim 
a 13 ele fevereiro de 1008, inscrevendo-se entre. os membros 
de 1 • classe· do Bureau da União Inte·rnacional para a pro
tecção. das obras litterarias e al'tisticas, com séde em Berna. 

Sala das sessões, 27 de dezembro de Hl12; -Alcindo Gua-
nabara.- :L A:eredo.- F. Mendes de Almeida. · 

Approvada, vae a proposição ú Commissão ele Redacção. . -
O Sr. Urbano Santos (pela ordem)- Sr. Presidente, ho.ie 

no expediente foi licl~ a rc:rJacçiio· final das ernencl~s _do Senado 
ao areamento da recCJLa, vmcla ela .Gamara. Eu pechrm a V. Ex. 
crue consultasse o Senado se concedia urgenciu ~para que essa 
redaccão· fosSe discutida e v·otada immecliatamente. . .• 
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· O Sr. Presidente- Os sonlJor·cs que approvam o requel'i
monto do Ul'goncia aprosenLaclo pelo Se. Senador Urbano Santo::; 
queiram levantar-se. 

J?oi approvado. 
J~' novamcntn lida, posta em cJi;;cussão e approvacla a ·re

claeçiio l'inal das emendas do Senado :'t proposic.iio ela Gama1·a 
dos .IJoputaelos, n. 107, ele J !ll2, orr;ando a Receita Geral.cJa He
publica para 1!H3. 

Votação em :3" discussão ela proposioão ela Gamara dos 
Deputados, n. 2~G, de J!l12, amnistiando os civis c militar·es 
que so envolveram nas revoltas do Acre. 

1\ippi·ovacla, vae SCll' submeLticla ú sancção. 
Votação. em discussão unica ela inclicac.ão do Senado, n. G, 

ele 1912, estabelecendo o processo para a discussão e vota~üo 
elo pro,iecto' de Gocligo Gommercial. 

Approvada. 
Votação em 2• discussão da proposição da Gamara dos 

Deputados n. 22 de 1912, autorizando o Presidente da Repu
]JJica a r·.elovn:r o thesoureiro elo papel-moeda da Caixa de 
Amortiza({ão Antonio Barbosa dos Santos, da responsabilidade 
e pagamento da importancia total do desfalque commettido 
em 1900, pelo ex-fiel Arnaldo Vieira da Gamara. 

· !A;pprovada .. 
Votar;üo em 2" discussão da proposição ela Gamara elos 

Deputados n. 125, de 1912, concedendo ao engenheiro 1\fanoel 
lleretti da Silva Guimarães um anno de licença, com ordenado. 

~"'pprovada .. 
Votaoão em 2• discussão ela proposioão da Gamara dos 

Deputados n. 1'54, de 19:!2, concedendo ao engenheiro 11-Ianocl 
U'ü'll.ôa .Rodrigues, fiscal.- das obras do porto de Manúos, um 
anuo de licença, com ordenado, para tratamento de saude. 

'A:pprovada .. 
Votação em 2• discussão da proposição ela Gamara dos 

Deputados n. 15:!, de 1912, concedendo licenoa, por um anno, 
a José, Goitinho de Lima e Moura, com ordenado para trata
mento de saude. 

'.<\:pprovada .. 
Votação em :!" discussão do projecto do Senado n. 82, de 

1012, determinando que os car1gos ele directores do 11hesouro 
e procurador ela Fazenda, sejam providos effectivamente c 
dando outras providencias. · · 

. Approvada, vae á Gommissão de .Finanças. 
Votação em 2" discussão ·da -proposicão da Gnmara dos 

Deputados n. 21<1, de -19:!2, autorizando o llresidente da Repu
bl'ica a crear uma Escola de Aprendizes Marinheiros de 1 • 
grtío no Rio Araguay no Estado de Goyaz e dando outras pro-
videncias. -

!A'pprovada. 

' 
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. Yotar·ão cm 2" discussiío da proposição da Gamara aos 
DoputaciÔs n. GS, elo J 01.2, abrindo ao Ministcrio ela l<'azenela o 
ei·edil._u. supplemeilLal' de ~3 :~00$, ú verba - All'andogas - elo 
exel'CWIO corr·erlle pa1•a attenrler ao pagamento ·de. C]uotns aos 
ei!IJH'Cgados da All'undeg·a do E~tado de iMaranl!iio. 

!AJ)!)l'OVada .. 
• 

COX'J',\GE::\! DE 'l'EMPO AO Dlt. CJNCINA'l'O LOPES 

2" discussiio do JH'Ojocto do Senado u. l'lJ, do J!H~ auto
l'i~nndo o tProsidenle da HopulJJica a maudat• coilLai· ao Dr .. (J'in
einato Amorieo LOJ)CS, .pa!'a o~· el'l'eitos da aposentadoria, o tempo 
·em que regeu iul1~1'inamol1te a t.mcleii·a de anatomia e p!Jysió
logia m·tisLieas ·ela Escola Nacional de BeiJas A1·tes u exol'CI!U 
na J!'aculcladc do llio do .Ta:neü·o o Jogar ele assistente "'ratuilo 
ua 1.mdcira do clinil.:a medica o o do membro el'l'ecLivo t!~ Junta 
Ueutral ele Hygieuo Publica. 

App1·ovado. 

LICJ>NC:,\ A J OSl~ CONTJN.J>N'l'lNO 

.2·' cliscussiio ela Pl'Oposi1:iio da Carmu·a dos DepuLuelos nu
rncro 122, do HH2, que auloi·iza a coneessão de um umw ele 
liccn(;u, com ot·dcnadó, a Jos~ de Ag-uiar CouUumllino, ·prati
cante ele 1" classe da Administra1;ão dos Col'i·eios .do lU o de Ju-
llcil·o. · · 

!A;pprovada ., 

PENS.;:;,O A ELPIDlO PEHEIRA. 

. 2" Lliscnss:1o da JH'oposil,)iiO da ·Gamara !.los Duputados nu
JJJCL'O 211, de JOJ~, que aulorhm a coneessiio da'pcnsão de <iDO$ 
mensaes, ao maestro Elpielio Pereil'a, arinJ. (Je apcl'l'oi!;oar ::;cus 
estudos, dui·antc LI·cs' annos, na Europa e dít outms pr·oviden-
cias. · . . 

~~;Jl!)l'ovada. 

PIIO::\LOC':ÃO POH ACTOS DE DHA VUHA . . . 
ConLinua.r;ão ela 2:• eliscussiió ela. pl·oposic.üo da C'amam dos 

Deputudos n. 200, de 1012, que autoriza o Governo a mandar 
contar a antiguidade, desde 28 ele junho de 1807, por actos 
de bt•avura, ao .2" tenente 1\Ial'cos Evangclistu. da Costa. 

~\ipprovada ., 
.Vem 'ú Mesa c é lida a seguinte 

DECLARAÇÃO 

Declaramos crue votúnros contra' a proposicão n. 200,. da 
Gamara dos Deputados, do cadente anno. 

/ 

Sa!Ó. das sessões, .28 · ele dezembro 
ua4o, ,_..., f'_eUJJpe Sehn~'iclt, 

;,·~- ' 

de 1012.;-Gabrie~ Sal-
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1\'IET.JLOJUA DE REPORl\I:\ 

:conLinuação da 2" diseussão da proposição <ln Gamara <los 
J)I)JlULacloR n. 203, de HH2, que considera corno l'efoJ•mado no 
poRto di) 2" Lnnr.nle, com o soldo por inLeit·o, da labella 0\. da 

. lei n. 2.200, de J:I do dmr.emhl'O dü WlO, n s:l.f·gnnto-a..iudanLe 
rr~l'omHtrlo do ExeJ·cil.o Alfredo Canclido l\JoJ•eiJ:a, 

'1\:ppl'ovacla. 
E' ifrunlmenlo approvacla a soguinle 

EMENDA 

Ao em vr.1. riP. - 'Tabr,J!n A dn lei n. 2. 2!l0, de 13 ele de-· 
7.1lmln·o rJr, 'l!lLO, di!gn-se: 'J.ahella n. J, annexa a lr.i n. 2"7, 
(}(J Hi do rin,ombJ•o dn lS!l.l, pcreebcndo o soldo d(•sLo posto 
desde a rlnl.a rio sua nl'or.ma, closcontado do que rrccbeu como 
saJ·g-onl o-n.iu danl.e ,J•e'formado. 

REORGAN!ZA(:,\0 DA ,TUS'rl(:A NO ACRE 

2".,discussão do projecto elo Senado n. filí, de 'l!l12, appro.., 
vnndo o disposto no rmpitulo VI do l.itulo 'H do decreto n. D.8:H, 
rie 23 de outubro de 1!H2, que reorganiza a ndministra~.;ii.o c 
n ,iusl.ion no Terpitorio do Acre. 

Approvaclo ., 

O Sr. Presidente- Nada mais hnYcndo a tratar, vou Ic
vantm• a sessão. 

Designo para ordom elo dia ela seguinte: 
2• discussão da proposi~,ão da Gamara dos Deputados 

n. 56, ele 1912, que autori7.a a abrir, pelo l\Iinisterio da Vincfío 
e Obras 'Publicas, o credito ,de :1.,:372 :L75$81R, ouro, afim ele 
cabril' dospe1.a equiYalcnle feita peht Delegacia do ~l'ih'esouro 
cm Londres, com o pagamento das garanUns de .imos devidos 
:Is iCompnnhias de Estrada do J?Cirro Norte do Brazil e S. Pnulo 
-Rio Grande, ·respectivamente na importnncia dn 25:86:3$:370, 
ouro, e L 3!,6 :312$118, tambcm ouro (com. parecer {avoravcl 
r/a Commisslio de Finanças); 

2" diseusf\ão ela proposição da CamaJ•a do;;; Deputados 
n. 218, de JDJ2, que autoriza o Governo a rea.dmiLtir no CfUrt.
dro dos sec.retarios de legações no estrangeiJ•o o ex-secretario 
bacharel Bento Borges da Fon~eca ü dá ouLJ•as PI'OYidmwias; 

· (lnclnida cm m·ilcm. do dia .1cm pai'CCC1') ; . 

2" discnss:io da Jll'Opo~içilo da Gamara dos Dcpntar!M 
n. 22!'i, do Hll2, concedendo um anno de licença com soldo 
simples ao 1" tcnenlo Ricardo Goülart., pnrn. tratamento c!f~ 
saude ,(com 2Ja1'Cee·!: {avol'avel da Co111,missao de lf':inanças)l; 

" •' 

. ... 

,-_, 
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2• discussão da proposioão da Gamara dos Deputados 
n. 205, de 1912, concedendo um anno de licenoa a Mario Vil
larin de Vasconcellos Gaivão, praticante de 1" classe dos Cor
reios de Pernambuco (com 1Ja1·ece1• {avoravel da Commissão 
de Finanças); 

3" discussão da Gamam dos Deputados n. 22, de :UH2, . 
autorizando o :Presidente da Republica a :relevar ao thesoureiro 
do papel-moeda da Caixa de Amortizaoão, Antonio Barbosa dos 
Santos, ela responsabilidade e pa.~amento da importancia total 
do desl'alque commettido em 1900, pelo ex-fiel Arnaldo Vieira 
da Gamara (com parece1• tavoravel da Commissão de F·inan-
ças); · 

3" discussão ela proposioão da Gamara elos Deputados 
n. 190, ele 1912, que concede a D. Virg·inia BeiJo de ~\.nclrade, 
viuva· do ci-rurgião-dentista contraclaclo capitão-tenente hono
rario Dr·. Francisco Bello de Andrade, e seus filhos menores, 
á pensão de montepio e meio soldo ela graduaoão de 1" te
nente (com parece1· {avo1•avel da Comrnissão de Finanças) ; 

3" discussão ela proposi~~ão da Gamara dos Deputados 
n. 196, de 1912, concedendo um anuo de licença, com ordenado, 
ao Dr. Benedicto Gaivão Pereira Baptista, di·rector da Esta
tística Gommcr·cial (com parecer {avoravel da Corrim'issão de 
Finanças); 

\ 

3" discussão ela p·roposir;ão . da Gamara dos Deputados 
n. 214, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a crear 
uma Escola de Aprcn dizes 1\Jarinheiros ele 1" g>ráo no Rio Ara
guaya, no Estado ele Goyaz, e dando outras providencias (com 
parecer {avora:vel da Commissão de Finanças); 

3" discussão ela proposição da Gamara dos Deputados 
n. 163, -de 1'912, abrindo ao Ministcrio da Fazenda o credito 
supplementar de 23 :200$, á verba- Alfandegas - do exercício 
wrrente, para attender ao pagamento de quotas aos emprega
dos da Alfandega elo Estado do Maranhão (com 11arcccr {avo-
1'avel da Commissão de F·inanças); 

3• discussão da p·roposição da Ca.mara dos Deputados 
n. 141, de 1!H2, autorizando o Presidente da Republica a con
ceder ao Sr. Diogencs Gonçalves Guimarães, auxi.liar de os
cripta ela Estrada de Ferro CenfJral do Brazil, seis mezes de 
licença, com ordenado c em prorCl!gar..ão, para tratamento de 
saude (com 1Jarecer {avomvcl da Comrn'issão de Fi.nanças); 

3" discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 200, de 1.912, que autoriza o Governo a mandar contar a an
tiguidade, desde 28 de .iunho ele 1.897, por actos de bravura, ao 
2· tenente l\Jurcos Evangelista da Costa (com llarcccr contra
rio da Comnâssão de Jlfm•inha c Gucr1·a) ; 

3• discussão da proposir..ão da Gamara elos Deputados 
n. 203, ele 1912, que considera como 1rcformado no posto de 2" · 
tenente, com o soldo por inteiro, ela tabella A da lei n. 2. 290, 
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de 13 de· dezembro de i!HO, o sargento-ajudante reformado do 
Exercito Alüedo 1Candido Moreira (com emenda da Comm·i.s.são 
de Ma1'inha e Guerra ja appr-ovada) '; 

3" discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 125, de 191.2, concedendo· ao engenheiro l\Ianoel Peretti da 
Silva .Guimarães, um anuo de licenr;a, com ordenado (com pa-
1'eccr favoravel da Comrn'issr1o de F-inanças); 

· 3• discussão ela pr·oposi('ão da Gamara elos Deputados 
n. 151, de 1012, conceclenclo ao engenheiro Manoel Uclhôa Ro
drigues, :fiscal das obras elo porto ele Manáos, um anuo ele li
cr"nt'a, com ordenado, para tratamento ele saucle (com pa1·ecer 
fcwor-avel da Comnt'issão de F·inanças); . 

3" discussão da p·roposição ela Gamara dos Deputados 
n. 151, .de 1912, concedendo licença, por um anuo, a José Coi
tinha ele Lima e Moura, com ordenado, para tratamento de 
saucle (com parecer favo1'avel da Comrnissão de Finanças); 

3• discussão do projecto do Senado, n. 81, de 1912. autori
zando o Presidente da Republica a mandar contar ao Dr. Cin
cinal.o Amc!'ico Lopes, para os effei.tos da aposentadoria, o 
tempo em que regeu interinamente a cadeira de anatomia e 
physiologia artísticas da Escola Nacional de Bellas Artes e 
exerceu na Faculdade do Rio de Janeiro o Jogar de assistente 
gratuito da cadeira de clinica medica e o de membro effectivo 
da Junta Central de I-I:;,giene· Publica (offerecido 1)ela Cornrnis
são de .Tnsti(!O. c Lcrf'isla.ção.: c corn parecer favoravel da de Fi-
nanças); · 

3" discussão da p·l'oposição da Gamara dos Deputados 
n. 209, de 1912, que autoriza a ·concessão ele um anuo de li
cença, com ol'denado, a José Aguiar 'Continentino, praticante 
de 1.• -classe da Administração dos Correios do Rio de Janeiro; 

3• discussão da p·roposição da Gamara dos Deputados 
n. 211, de 1 !l:t2, que autol!'iza a concessão da pensão de -1.00$ 
mensaes, ao maestro Elpidio Pereira, afim de aperfeicoar seus 
estudos, durante tl'es annos, na Europa e dá outras providen
cias (incluída. cm ordem do dia sem parecer); 

3• discussão do projecto do Senado, n. 65. de 1912, appro
vando o disposto no capitulo VI do titulo II do decreto nu
mero !) . 83J, de 23 de outubro {]e 1!)12, que reorganiza a admi.
nistracão e a ,iustica do Ter.ritorio do Acre; 

2• discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 2<11, de 191.2, que autoriza a abrir, pelo Ministerio da Viacão 
e Obras Publicas, o credito de 52:125$322, supplementa!' á 
verba 3•- Telegraphos.- do art. 33 da lei oroamentW!'ia vi
gente (1:nclnüla. em ordem do dia scrn parecer) ; 

·~ 

2• discussão da proposição da Gamara dos Deputados. 
n. 230, de 1912, que autoriza o Presidente {]a Republica a man
dar ana!ysar as. aguas thel'maes das fontes de Caldas Velhas, 
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Caldas Novas c Caldas ele .Ph·apeting·a, ele aecurdo rJom as 1n-. 
s~rucoões r1ue estabelece ( incluida em. ordmn do dia som 2la
~·ecer); 

2" disr.mssiío da propogir;.iío da Cama1·a elos Depu ta dos 
n. 149, de J.!J:!::l, autor·izanclo o Prider· Executivo a conceder .ao 
Br. Antonio Dias .Paes Lonw So!JJ'intho, seis mezcs {}C licenr:n 
para tr·atumento ele saude, eom o•·denaclo (com. parecer da Com
missão rf.r1 P'iuauças, o((ereceurlo c'/1/.eUrlas); 

2" discussão ela pr·oposi~;ão -da . Gamara dos Deputados 
li. 202, de HH ~. que uu toriza a eoneessão de um anilo de 1 icenr;.n, 
sem venniment.os, a A;;eno1: Car!'illw da Ponsr;cn c Silva, nmn.- · 
nuense ela SeeJ.•ntal'ia de Policia do Distrido :l"r!drrnl (r:om J)fJ-
'I'tH:m· (o.roro nd da Co'/1/.t//.is.l'lio rle P iuauças) ; . 

2". cliscussflo da Jll'Oposi~'ão da Gamara dos Dnpuf.aclos 
n. 210, clR i!H.2, que autoriza. a·eoneecle!,. um anno de Jieenr;a, 
com ordenado, a J~ui:r. de Maltos Jlimouta (com. Jiarcccr (a'Vo
?'anel da Commússr1o de :F'inauças) ; 

Levanta-se a sessão ás 5 l10rns. 

1.87• SESSIO, EM 28 DE DEZEI~l.BRO DE 1!H2 

· (NocLurna) 
I 

PRESIDJmC!T,\ DO SR. PJNHIWlO MACHADO, VJGE-f>TlESTDEWl'E 

As 8 l,f horas da noil.e. prosenLe numero legal, abre-Rc. a 
.'iCSRfio, a que r:oncoi'I'Cm o:; Sr·;;, PinlJCiro 1\laelJa.do, Ferreira 
Chaves,. Pecl•·o Bm·ges, Gandiclo ele .'\br·cu, Gabriel .Salgado, 
ArtllUr Lemos. Urbano Santos, F1·anciseo Sú, o:rayares do Lyra, 
Ribeiro do B!'ito, Hnymunclo de Mi•·anda, Oliveira Valladão, 
J.ui:r. Vianna, Bernardino ?rlouLei!'o, Nilo Pcçanlra, Sá FJ•cire, 
A. Azerodo. .Tost:• l\lurt.inlJO, GrJn.:••·oso l\l.nrques,. :Felippc 
Scllmidt c Abdon J3apUsf.a. (22) . 

Deixam de r:ompm·ece1: . eom eausa ,iusLificada og SrR •. 
Arau,jo Góes, SiiYCI'io Nery, Jonntllas :Pedrosa, Jndio do Bra-
7.il, Lauro SocJr,:, .Tost1 li:uze]Jio, l\l.t'ncles. de Almeida, Ribeiro 
Gonçalves, Gervasio Passo;;;, ·Pires JreT'J'eir•a, ·Thomax Accioly, 
Antonio c}(\ Sowm, Cu11lJU Ped1·osa, ·\Vall'•·edo Leal, Sigis,rnundo 
Goncalvcs, Cionçalvr.il 'J"orJ•ei•·a, Gome~ JliJJ(Jiro, Guilherme 
campos, CoollJO e Campos, .r ostí 111 aree I i no,- n uy Bnrllosa, lllo
nir. :FI·r.i•·e, .Toiio Luiv. Alves, Lourrmço Bapti;;ta, Francisco 
JloJ'Lella, Auguslo de Vasconcellos. Alcindo Guanabara, Bucno 
r.!a Paiva, Bernnr'do l\Iontciro, Felieiano Penna, ·Alfl.·t;do Ellis, 

. Campos Salles, Leopoldo de Bulhões, Braz Abrantes, Gonv.aga 
.Jaymc, llfelello, •Alcnear Guimarães, Hercilio Lu?. e Victor~nQ. 
Monteiro (IJO). 
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E' I ida, J10sln mn cli~eussão o, sem clobute, ap[Jrovucl::tr a 
ncl.n ria sessão a1llet·ior. 

O Sr. 1" Secretario deelrlf•a qun nfio lia CXJ1edicnl.c. 

O Sr. 3" Secretario (siJJ'IJlnr/o ri!~ 2"), J"II'OIJedc :'t lcHur·n 
dn scgulnl.o 

PAHECEil 

N. tíM- UH2 

flr?r/a()r;,io (lnal das· rmwnda's rio Srmado rí Jn'ntJosir;llo da C amam 
dos DfJ)lllfru/o,ç, n. l 08, dr? ./ !! 12., (i:,•onrln a rü:spe:;,a do llN
uis/.t~l·in das Jldfl'.'rir:s E:rlt•riorr:s, )lflra o e:l'l~rr~idn dP 1 !! 1 :) 

/ Ao ru·l .. I", n. :3-ExLJ'UOJ'rlinaeio~ do Tntr.eior: · ' 

/ Aug:mcntàdn ·de 30 :000,~, correndo por eonta da mesma as 
de~pezas com o Congeesso do Odontologia que se reunir nesta 
Gnpital, durante o exercir:.io . 

.2 Ao mesmo urtigo, n. 8 - Corpo Diplomatieo: 
:Augmentadn no -Pessoal- de 12 :OOOif;, ouro, sendo 2:000$ 

para J.•epre~enLa~•ão do l\linistro na Bel~iml n Stweia; G :OOOJ)i 
prura a do l\linistro no Pneaguny; c· IJ :OOOJli, p:ua o i\linistt·o 
na Hespnnha. " · 

? 
) Ao J)lesmo m·J.igo, n. H- Extenordinnrio;; no Exterior: 

Augménlnda de 7tí :000$000. 

/I AccJ'escen Le-se o nele convier: 
I 

31. 
Aet. Continuam em vigor o art. 13, ela lei n. 2.:3tíG, de 

dr. dezembro de HH O o paragrapho 1mico do m·t. da H 
n. 2.5H, de ·i de .ianeiro de 101:? .• 

\ Aücrescente-se onde COllYÍt!l.': 

.Para o fim de garanLic aos autores brazi!C'iros ele obras 
snienti'ficas Jiltel'ndas e al'Listicn~ a t•ccipJ·ociclade ela prolr>cçüo 
aos seus direitos que a lei n. 2. tí77, de J 7 de .inneiJ•o de HH2, 
nrt. J•, ·conferiu nos autores cstl'angeit·os qualquer que seJa 
a sua nncionaliclade, desde que elles l)ertençam ús naçõt•s que 
tenham aclhericlo as convenções intm1.nacionaes silln•e a materin. 
'tiea o Governo auJ.oriznclo a nclhcriJ•, nos termos elo seu nrL. 25, 
:í eonvenr•ão inf.eJ•nncional n~signacla em Ror! im n I :3 ele fr.vr.
reim ele ·J !lOS, inseT·evtJnclo..:sn enL1·e os memb1·os de I"· e lasse 
elo Burenu fia União J'nLct·nacional para prolecçiío ria;; olll'n;; 
Jitl.m•aJ'ias e arti;;peas, com st~de em Berlim. 

Sala ela~ Commissões, 213 dP {]r>r.embro rle ·J 012.- Wol(rcdo 
. Leal.- Oliveira Vallari!Io. 

11;1ica ::;oht't! a mesa para ser discutido na sessão soguintEi 
depois ele publicaelo no Diario do CmJ(JrfJsso. 

. ·' .. , 

'• :_. 
·· .. 
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ORDEM DO DIA. 

CREDI"rO PARA PAGAMEN'l'O DE GAHAN'l'IA DE JUROS 

.2• discussão da propo~ic.ão da Gamara dos Deputados 
n. (!G, de i 912, que autoriza a abrir, pelo Ministeno dil. Viação 
e Obra~ PupubiJCas, o cre'diLo de 1. 372:175$818, ouro, afim 
de cobru· despeza equivalente feita pela DeiQgaoia do Tl1esouro 
em Lond1·es, com o pagamento das garantias de ,;m·os devidos 
ii.s Gompanllias de Estrada de Ferr·o !Norte· do Brazil e S-. 
·Paulo- Rio, Grande, respectivamente na importancia do 
25 :803$370, ouro, e 1. 3~G :312$H8, Lambem our·o. 

Adiada a votação. 

READMISS.:to DE BEN'l'O BORGES DA FONSJWA NO QUADRO DOS SECRE
T,\RIOS m;: LEGAÇ.:tO 

2• discussão da proposicão da Camara dos Deputados 
n. 218, de 1912, que autoriza o Governo a readmiLtir no qua
dro elos secretarias de legações no estrangeiro o ex-secretario 
baclJ are! Bento Borges da Fonseca e dá outras providencias. 

Adiada a vo~acão. 

LICENÇA ,\Q 'l'ENENTE niCARDO GOULART 

2• discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. 225, de 1!H2, concedendo licenr;a por um anno, com soldo 
simples, ao tenente Ricardo Goulart, para tratamento de saudc. 

Adiada a votaoão. 

UCENÇA A MARIO VILLARIM GALVÃO 

2• discussão da proposicão .. <la Camara dos Deputados 
n. 205, de 1912, concedendo licenoa por um anno com ordenado 
a Mario Villarim de Vasconcellos Gaivão, praticante dos Cor
reios ele Perna;mbuco. 

Adiada a votacão. 

THESOUREIRO DA CAIXA DE AMORTr..lAÇ.:tO . . 

3" discussão da p•roposicão da Gamara dos Deputados 
n. 22, de JDJ2, autorizando o P1·esidonte ela Hepuh)ica a relevar 
o tllosoureiro do papel-moeda da Caixa de Amortizacão Anto.nio 
Barbosa dos .Santos da responsabilidade o pagamento da Im-

'portancia total do desfalque commettido .em 1900 pelo ex-fiel 
Antonio Vieira da Gamara. 
· Adiada a votação. 
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MON'l'EPIO A FAVOR DE D. V!ROINIA ANDRADE 

3• discussão da proposição da Gamara dos -Deputados 
n. 190, le 1912, que concede a D. Vlrglnia Bello de Andrade, 
viuva do cirurgião-dentista contractado capitão-tenente ho
norario Dr·. Francisco Bello de Andrade, c seus filhos menores, 
a pensüo ele montepio e meio soldo da graduação de 1" tenente-

Adiada a votação. 

LICENÇA AO DR. GAT.VÃO BAP'l'IS'!'A 

3" discussão ela p•roposição da Gamara elos Deputados 
n. 19G, de HlJ2, concedendo um anuo de licença, com ordenado, 
ao Dr. Bencclicto Gaivão Pereira Baptista, director ela Esta
tística Commercial. 

Adiada a votação. 

ESCOLA DE APRENDIZES l\L\RINI-mTHOS EM GOYAZ 

3" discussão da p·roposição da Gamara dos Deputados 
n·. 21~. de 1912, autorizando o :Presidente da Republica a crear 
uma Escola de Aprendizes ll\farinheiros de 1" gráo no Rio Ara

·guaya, no Estado de Goyaz, e dando outras ·providencias. 
Adiada a votacno. 

ALP.\NDJWA DO MAR.\NHÃO 

3• discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 163, de 1•012, abrindo ao l\finisterio da Fazenda o credito 
supplementar de 23:200$ á verba- Alfandegas - do exercício 
corrente, para attender ao pagamento de quotas aos empre
gados da Alfandega do Estado do Maranhão. 

_ Adiada a votação. 

LICENÇA A DIOGFNES GUIMARÃES 

3• discussão da p·roposição da Gamara dos Deputados 
n. l•·ll, ele J 9J 2. auLorir.anclo o Pt·csidcnte da Rcpublirm a con
ceder ao Sr. Diogenes Gonçalves Guimarães. auxiliar dc os
cripta da Estrada de Ferro Central do Brazil, seis mm~es de 
licença, com ordenado e em prorogação, para tratam.ento de 
saude:. 

Adiada a votação. 

AN'l'IGUIDADE DE POSTO POR AC1'0S DE BR.\VUR.A 

3• discussão da p·roposição da Gamara dos Deputados 
n. 200, de 1912, que autoriza o Governo a mandar contar a 
antiguidade, desde 28 de ,iun•ho de 1897, por actos de bravura, 
ao 2" tenente 1\farcos Evangelista da Costa. 

Adiada a vota~ão. 

., 
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li'!ELI-IOR.T,\ DE RT>FORMA 

3• discussão da proposição da Com ara· dos Deputados 
n. 203, de 1012, que consiclet·a como reformado no posto de 
2" tcnont.ohcom o soldo pot· int.eir·o da t.abella 'A da lei 11 . .2.200, 
elo :13 .ele dezombi'O do J !lJ O, o ~at·gento-n.iudalltr< t•ol'ol'lllllt:lo do 
Exm·eil.o AII'I'udo Candido .1\JoroiJ·a. 

Vom :i mesa, rl I ida e poindn a seguinte 

EMENDA 

SnpJwimn-se a omondn appeoyada cm 2• discmsão. · 
Sala das Sessões, 28 de dezembro rio 1012.-· 11. Azc1·cdo.; 
Adiada a volaeiio. · 

UCENÇA ,\ :r.!ANOEL PERET"I'l GU!MAn,\gs 

3• discussão da pmposição da Gamara do::r Deputados 
n. 125, de J 012, concedendo ao cng~nheil'o l\Ianoel llcrolti da 
Silva Gu i1marãcs úm anno de licença com ot·dcnndo. · 

Adiada a votação. 

LICENÇA AO DR.. UCHOA JlODniGUES 

2• discussão da· proposição da C::amaPa dos Deputados 
n. J tH, de J 0'12, concedendo ao engenlwiro .1\Jnnocl Uchoa no
drigucs, J'iscal das obras do l)Ol'l.o de l\Ian;'ws, um anno do li
cr::nça, com ot·donado, paJ•a tratamento de snude. 

Adiada a votação. · 

LICENÇA A JOSJ~ DE T.ll\IA 1' :VTOUIU 

2• discussão da proposi~\ão . da Camara dos Deputados 
n. 15·1, de 1012, concedündo liMnça, J)O!' um nnno, a .José Goi
tinho de Lima o !\Ioura, eomo ordenado, para tJ•af.nmcnto· de 
saudc. 

Adiada a votnc.ão. 

T,TCENÇA AG DR. CINCINATO I.OPRS 
·r· 

3" discussão do projecto do Senado n. 81, de :1 O 12, nuto
J•izando o PI·e::;identc da Republica a mandar r-onJ.ap ao Dr. 
Cincinalo Amorico Lopes, pam os offeil.os da aposentadoria. 
o tempo cm que regeu interinamente· a eacleim de anatomia 
c pl1~·sioJogia. artisUcas da Escola Nacional de BeiJa;; A Pt.cs 
c exerceu na .FaeuJdadc do Rio de .Tancil·o o Jogar de assisl.eol.e 
geal.uito dn éndeim do clinicn modica c o ele mcmbt'O cffcctivo 
da .Junta Cenl.ml do llygic.ne Publica. 

Adiada a votação. 
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LICBNÇ,~ .~ J O::iB .~UU!Ail CON'l'!NEN'l'INO 

3" cliscussüu da proposi1;üu da Uttllla!'U dos Dcpulaclus 
n. ~00, de J!JJ :!, lJLIU uulo!'i;m n concessão de UIJJ alliiO do li
eew;a, t:OCIJ U!'deuado, a José Aguiar UoútiuouLiuu, lH'ULicanLu 
de J" dussu da Ad1ninistr·noão dos Con·eios do lU o de JuueÜ'o. 

Adiada a votaoão. · 

PEN S:i.O .~ I~LPJIJIO PElllWU 

:3" disws,;iio da p•t·oposi~-i'io da Callllll'U. dos Depulados 
u. ~~ J, de J\JJ ~. qu1J uulot'ir.a a coneessi'io da pensão du tíOOifi 
JHensnes, no muestt·u Elpidio Pcrcü·a, afim de a]>e!'l'rJil.)uat· seus 
u:>Ludo:;, dur·tmte lres aunos, na EurorJU c dtí. ouLms /H'OVi
dcudas. 

Adiadn a v o Lur;ão • 

. HI;;OHG.U\'Jíl,\(::i.O D.~ JUS'I'JÇ,\ DO :\Cf\1; 

3" disr:ussilo do Jll'O.ÍI~clu do ~r.·mtdo, 11. G3, de l!JJ:!, appro
vando o disposto no capitulo VI do Li lu lo J [ elo diJe.t·elo uu
lllero O. 831; de :23 de oulu!Jt'O de ·l\lJ2, que r·corgauizu a admi
nistl'llt!ÜO e a ,iusLir;;u no ·'11el'l'ilol'io do Acre. 

Adiada a votaoão .. 

CI\EDl'J'O DE 5~: 12-5$3~2 Po\IL\ 'tgLgQH,~PH09 

3" dhwussão da propo::dt'ão ela Cnmara dos Deputados 
11. 2/JIJ, de J\JJ2, que autol'i:m a abl'it·, pelo ~linislel'io da Viar;iio 
o Obr·as ·Publicas, o c.t·eclito de 52 :125*322, supplemenlar á 
vel'ba 3"- '.['elcgr·apllos -- do a!' L. 33 da. lei oroarnenLaria 
.vi,geule. 

Adiada a votaoão • 

• ~OUAS 'J'HJlllliiAS .DJl CALDAS VELHAS 

2" discussão ela proposiç.ão da Camura dos Deputados 
11. 230, ele -19J2, ,que autol'izu o Presidente da Jlepublica a 
JIHtrH.Iar analysaL' as aguas thet·mncs das i'ontcs de Caldas Ve
lhas. Ca Idas Novas c Caldas de Pil'apetinga, de accôr·do com as 
instrucções que estabelece. 

Adiada a votaoão ., 

LICgNÇA A AN'l'ONIO PAES l.El\IE ·soBRINHO 

2• discussão da proposi~ão -da Gamara dos Depu Lados 
ri .. f.i\J, de HJJ2, autorizando o Poder Executivo a conceder ao 
Sr .. ~Antonio ·nias iPacs r~emc Sobrinho, seis mezes de liconoa 
para tratamento do saudc, com o ordenado. 
· Adiada a votar.ão , . 

'.'·.~·~·. ~;~~ 

'·""~ . ,· 

.. 

. ,· 

. 
• 

. i 



ANNAES DO SENADO 

LICENÇA ,~ AGENOR DA l'ONSEC:A !" SU.VA 

2• discussão da proposi()ão da · Gamara dos Deputados 
n. 202, de 1912, que autoriza o Presidente da Republica a 
cn.nceder a Agenor Carrihho dn. Fonseca. e Silva, amanuensc 
ela Secretaria ele lloJicia elo Districto Federal, um anno ele Ii
cenM, sem vencimentos, para tratar de seus interesses. 

Adiada a votação. 

LICENÇA A LU!Z P!MEN1'A 

.2• discussão ela proposição da Gamara elos Deputados, nu
mero .210, de 1912, concedendo licenon. por um am1o, com or
denado, a Luiz ele Mattos Pimenta, praticn.nte dos Correios, 

Adiada a votaçtio. . 

O Sr. Presidente- Não havendo mais nada a tratar, vou 
levantar a sessão. 

iDesigno pam ordem do dia da seguinte: 
Votaoão cm 2• discussão ela proposição dw Camam dos 

Deputados n. l:íG, tle 1912, que autoriza a ab~·k, pelo l\1inis
tcrio da Viaoão e Obras Publicas o credito de L372: 175$818. 
ouro, afim ele cobrir desrwza equivalente Jeita pela Delegacia 
elo 'l'hesouro c;m Londres com ,o pagamento das garantias 
ele .imos devidos ás Companhias de Estrada Ferro Norte do 
Brazil e S. :Paulo-Rio Grande,· respectivamente tna impor.:. 
tancia de 25 :8(}3$370, ouro, e 1. 3~6 :312$1~8, tt~~mbem ouro 
(in:cluida e1n ordem do dia sem parecer); 

Votação em 2• discussão ela proposicão · dw Gamara dos 
Deputados n. 218, de 10J2, que autoriza o Governo a read
mittir no quadro dos secretari.os de Jegacões no estrangeiro 
o ex-secrcta,rio bacharel Bento iBorges ela Fonseca e dá outras 
providencias ('i-ncluída em ordem do d·ia sem 2Jarecer) ; 

Votação em 2• discussão da proposicão da Gamara dos 
Deputados n. 225, ele 1911, concedendo licença de um anno, 
com soldo simples, ao tenent:e rRica.rclo Goulart (incluicla em 
o~·clem do dia sem parecer) ; · . 

Votação cm 2" discussão ela proposicão dw Gamara elos· 
Deputaclosn. 205, ele 191.2, concedendo um anno ele licença, 
com o~clena'Clo, a i\ltar·io Villarim Vaseoncellos Gaivão, prati
cante elo Correio de Pernambuco (incluida em, ordem do dia 
sem: JJarecer) ; · 

Votacão cm 3" discussão ela Gamara dos Depu~ados n. 
de 191.2; autoriz·anclo o il?,residente ela/ Republica a relevar o 
thesoureiro elo papel-moeda da Caixa ele :Amortização Antonio 
Barbosa elos Sa,ntos da responsabilidade e pagamento da im
portancia total do desfalque commettido em 1900 pelo ex
fiel tArnaldo Vieira da Gamara (com parecer favtoravel da 
Comlfl7,.issão de Finanças); 
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Votação cm 3" discussão da rn·oposição da Gamara dos 
Deputados •n. i!l!O, de 1912, que concede a D. Virgínia Bello de 
Andrade, viuva do cirurgião-desLisLa conVr·actado capitão-te
nente honot·m·io Dr·. Francisco (J3ello· de Andrade, e seus filhos 
menores, a pensã-o de montepio e meio soldo da gr·adua(ião de 
1" tenente (cano pm•ecc1· {avoravcl da Commissão de Finan(!aS) ; 

Vota(ião ern 3" discussão da proposir;ão da Gamara dos _ 
Deputados n. 1 rJ:G, de 1!H2, corwcdencl.o um anno de licença, 
com ordenado, ao Dr·. Benedicto Galvão Per·eira Baptista, di
rector da Estatística Gommercial ·(com pa1·ece1· {av.ôravel da 
Comm'issão de Finanças); 

Votar;ão em 3" discussão da pr·oposição da Gamara dos 
Deputados n. 214, de 1912, autorizando -o P•residente da Re
publica a crear uma; Escola de Aprendizes Marinheiros de 1° 
gr·áo .no Rio Araguaya, no Estado de Goyaz, e dwndo outras 
provide·ucias (com 2Jarece1· {avomvel da Commissão de Fi
nan~as) · 

~ ' 
Votar;ão cm :3" discussão da pr·oposição da Gamara dos 

Do1mtados n. 1H, de 1912, autor.izando o l)residente da Repu
blica a conceder ao Sr·. Diogenes Gonçalves Guimarães, auxi
liar· do escripta ela Estrada de Fer·ro ·Centrai do B:razil, seis 
mozes de licença, com ordenado e em prorogar;ão, para trata
mento de saude (com pm·ecer {avoravel da C.omm'issão de Fi
nanças); 

Votaoão em 3" discussão da proposição da Gamara elos 
Deputados n. 200, de 1912, que autoriza o Gover,no a mandar 
contar a a·ntiguiclade, desde 28 de junh-o de 1897, por actos de 
bravura, ao 2" tenente i\Ia!\cos Evangelista da Costa (com pare
cm· cont1•ario da Commissão de "lfm·inha e Guerra);, 

VoLacão. em 3" discussão da proposicão da Gamara dos 
Deputados n. 203, de 1912, que considera como reformado no 
posto de 2" tenente, com soldo por inteiro, da tabella A, da 
lei n. 2.290, de 13 ele dezembro de 1910, o sargento-ajudante 
J·efor.,mado do Exercito ,Alfredo Candido Moreira (com pm·e
cer da CommiSS(ÍO de Jlfarinha e Guerra o{(erecendo emenda) ; 

Votacão em :3" discussão da proposição da Cama·ra dos 
Deputados n. 125, de 1912, concedendo ao engenheiro Manoel 
Peretti da Silva Guimarães um armo de licenca com ordenado 
(com parece?' {avoravel da Cmnmissão de Finanças); 

. Votação em 3" discussão da proposição da Cama'ra dos 
Deputados n. 154, do 1!H2, concedendo ao enge·Ílheiro Manoel 
Uchôa Rodrigues, fiscal das obras do por.to de l\Ianáos, um 
anno de Jicenr..a, com ordenado, par atratament.o de· saudr. 
(com 1Ja1'ccer {avoravel da Commissão de Finanças); 

.Votação em 3• discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados .n. 151, de 1!H2, concedendo licença por um anno 
a José Coitinho de Lima e Moura, com ordenado, para trata
mento de saude (com )Ja:/'ecer {avoravel da Commissão de Fi
nanças); 

• 



• 
:Sil2 

· Vutu~•iio em 3" discus~ãu do pt•o.iot:Lu do Senado n. 81, ele 
1 D 12, autorizando o .P t·osidenle da Republiea u lliUI!Clur conlat• 
ao Dr. Cincinalo Amol'ieo Lovos, JJU!'W o::; ·ef·l'eiios da apo::;I:JJlu
doda, o tempo em que regou inlel'inamon lo a eatloim do uuu
tomia c. p!Jysiolog·ia at'iistk:as tln .Eseola Nueioual tle :l3'ulla~ 
}.f'les 1: l'Xet·ccu ·tta J<'ueulelarle ele Medieina do Hio elo Janoil'o o 
lugar tl1: ussisleulc g'l'aluilo da eilllüira· de eliuiea medica c u cl1: 
membro effceli1·o ela .Tunla CouLral elo Hyg·ionu .Publiea (o((c-
1'ccidu pela Com.m.is.~iio de .!usUra c Lc{lisla~·tio; com pw:ecet 
(acuravcl da rir: F'ina.nr:as); 

Vola6iu em :3" di::;cus;;ão do pt·u.iedo elo Senado n. Gf.i, dt• 
1!JJ~, tlJIPI'UVll.ll.dü O disposto llO eapitulu VJ', do tilulo'l/, do 
dec•t·üto 11. \1.8:31, dL\ :?:J de outubt·o de Hl12, rcorgailizando 
u aclmini::;t1·u~iio e u .iusli1;a no 'J'el'!'itol'io do Acre; 

Votauiio c•Ín ~" diseus:;ão. dn• pi'OfW~it;ão da Gamam dos 
Deputados 11'. 2.1.1, de :I!JJ J, I]Uü aulot·ir.a u abril', pelo i\liui~
terio da Viat'ão e Obms ·Publicas, o credito ele 5~: 125$322, 
supplemeular ti Yet·JJa 3"- •rolog·I·aJ•hos- elo at·t. 3:3 ela lei 
or·~'·nmcntul'ia vigeuto (inr:luido em orde·m do dia sem pw·ecer); 

Votar;ão em 2" discussão da pt•.oposic;ão du Camm·a· dos 
Dc!putaclos n. 230, du I \JJ 2, que aulo1·iut o .Presidente dw llepu
lJlica a utaudat· analysur as a:;uaii tlwrma·es das •J'ontes de Cal
das Velhas, Caldas Novas e Caldas de Pil·apctingu, de accürdo 
com as j.nsLt.·ue1;ües que estabelece ('inclnhla em ordem tlu 
dia sem 1Ja·rece1•) ; · 

Volat;ão 1!111 ~" diseu;;são da p1·.oposi1.'ão tlu Gamara dos
Deputados 11. 11!1, de :1!1'12, quü autoriza a conceder a Antonio 
Dias Jlaes Lemo Sobrinho seis mexes elo licen~'a, com ordc-
1tado (inclu.ida cm 01·dem do diCiJ sem. JJarccer) ;, . · -

Vola(.'iío em ~" discussão da proposi1;ão ela Gamam dos 
Deputados n. 202, ele 1012, CJUC autoriza a concessão ele um 
anno elo licein.~.a, sem vencimentos, a Agenor Cnrrilho da I"on
scea c Silva, amnnuense da SecL·eLa!'ia da Polieia elo Dislriclo 
l!~cclcr·al . ('incluüla em. o.rdcm. tlo dia sem 1Jarecer) ; 

iVoLa~ão cm 2" discussão da pr-oposição da Cumura do~ 
Deputados n: 21 O, do HH2, coneeclendo lieenr;a por um anno, 
eom ordeuael.o, a Lu i ;r. do. Mattos :Pimenta, praUcan te dos Cor
l'c1os; 

2• discussão da prOJJOSi()ão cla Gamam elos Dcpulmlos 
u. 20G, 'ele 1012, cottt.:L!deuclo um anno ele lieençn, com orclenaclo, 
a .Tosé Braz de Si·qucira, l'icl ele pagaclol.' elo 'l'ilesouro Na-
f,:ional. · 

Lcvnnla-se a sessão ás 10 horas da .noite. 
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iss• SESS..\0, .Eí:\1 29 DE DEZEMBRO DE 1!H2 

PHESIUENCIA DO SH, PINHE!HO MACHADO, VICE-PHESIDEN'rE 

A 1 'ltor·a da tarde, pres1!tlLc numero leg~al, abre-se a 
sessão, a .que coneorrcm os S1·s. J'iuheit·o i\Iac!Jado, Ferreira 
Chaves, Araujo 1Góes, Ped1·o Borges, Candido de Abreu, Gabriel 
Salgado, Arthur Lemos, Indio do Br.azil, Urba·no Santos, !Men
des de Almeida, Pires Ferreira, l?1·a1ncisco Sá<, Tavares de 
Lyra, \\nalfredo Leal, Segismundo :Gonçalves, Gonçalves Fer
reira, Ribeir.o de BrHo, Raymundo de Miranda·, Coelho 'e 
Campos, Oliveira Valladão, Luiz Vianna, B,ernadino MonteiJ·o, 
Moniz F!'eire, Nilo Pecanha, S<í. 'li'r·eire, Alci·ndo Guanabara, 
Bernardo Monteiro, FiJliciano l)enna, Alfredo Ellis, Fr·ancisco 
Glycerio, Leopoldo de Bulhões, Braz Abrantes, A. Azereclo, 1\'Ie
tello, José Murtinho, Generoso !\!·arques, Felippe Schmidt, Her
cilio Luz, Abdon Baptista e Victorino l\Ionteiro ( 40). 

Deixam de comparecer com· causa justificada os Srs. Sil
verio Nery, Jonathas Pedrosa, Lauro Sodr~é, José Euzebio, Ri
beiro Gonçalves, Gervasio Passos, 'J.'ihomaz Accioly, Antonio 
de Souza, ·Cunha Pedrosa, EpitaciO ·Pessoa, <Gomes Ribeiro, 
Guilherme Campos, Coelho e Campos, José Mar.cellino, Ruy 
IBarbosa, João Luiz Alves, Lourenço Baptista, Francisco Por
tella, Augusto de Vasconcellos, !Bueno de Paiva, Campos Salles, 
.Gonzaga Jayme e Alencar 1G.uimarães (23). 

E' lida, posta em discussão e sem debate approvacla a acta 
.da sessão anterior. 

O Sr. 1• Seeretario d(L conta do seguinte 

·• 
EXPEDIENTE "I . 

.Officios: ~. : ~~ 
Um do Sr. ·1° Secretario da Camara dos Deputados, re

mettendo· a seguinte proposição 
• . 

N. 250- 19!2 .. 

O Congresso Nacional resolve: 
. Artigo unico. Pica o Presidente da Republica autor!zaçio 
a conceder um a:nno de licença, com dous terços da d1arra. 
ao guarda-chaves de s• classe da· Estrada de Ferro Central 
do Brazil Luiz' S'obral; revogadas as disposições· em contrario. 

Camara dos Deputados, 25 de dezembro de 1912.- Sa
bino Barroso Junior. presidente.- ti. Simeão dos Santos Leal, 
1 • secretario.- Raul ele Jlor_aç~ Yf#i(Ja, 2• secre.t.ario. ·-A' Çom-
missão de Finanças. . · · · 

Vol; IX ..:18 
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Um do Sr. Ministro da Viação e . Obras Publicas, de 28 
do corrente, transmittindo a mensagem com que o Sr. Pre
sidente da Republica restitue dous dos autographos da reso
lução c!u Congresso Nacional, sanccionada, que abre ao mesmo 
omi·nister·io o credito de 133: 686$G.68 para· occorrer ao paga
mento de funccionarios da Inspectoria Federal das Estradas 
excedentes do quadro e supprir a insufficiencla ela verba 
« Evontuaes ~ da mesma reparti cão. - Archive-se um dos au
Lographos e communique-se á Gamara, 1·emettendo-se-lhe o 
outro. . 

Dous do Sr~. :Ministro da Justica e Negocias .Interiores, de 
28 do corrente, transmittindo as mensagens com que o Sr. Pre
sidente da Republica restitue dous dos aulographos das reso
luções do Congresso Nacional, sanccionadas: que abre ao__. 
mesmo ministerio os creditas .supprernentar de ~2 :846$790 e 
extr.aordinario de 18 :519$'600, para pagamento d'e difi'erenca 
de s-oldo a oi'ficiaes da B,rigada Policial e do Corpo de Bom
beiros e para soldo de praças aggregadas ao I'nesmo . corpo, 
.e .que approva a convenção celebrada em Bello Horizonte, a· 
18 de dezembro de :1911, entre ·OS ·gover.nos dos Estados de 
Minas Geraes e Espírito Santo, para solução da questão dos 
limites entre os dous Estados.- Archive-se um dos autogra
phos e communique-se á Gamara, remettendo-se-lhe o outro. 

O Sr. Secretario procede á leitura do segui•nte 

PAJRECER 

N. 565-1912 

}{edacção final das emendas do Senado á pro<posição da Gamara 
dos Deputados n. 2:1:1, de .f 912, ('ixando as despezas do Mi
nislerio tia .tu.st·i(:a e Neuodos !nter·io1·es para o exe1•cicio _ 
de 1!11 :J.. o 

Ao art. t", 11. l:í- Subsidio dos Senadores: 
0En1 vu7. de « augme11Lada doJ 2·1 4 :200$, ele.~ diga-se: 

«·o.:omo na pl'oposta ~. 
• Ao art. 1", n. 6- Secretaria do- Senado: 

(Tabella appr.ovada pela Cama·ra dos Deputados •em. sub-
sLiLuicão á apresentada pelo .Governo). o 

Augmentada · na consignação- Pess-oal - de 2 : 1~48.$, · prur.a 
accrescimo dos vencimentos do auxiliar dos serviços da acta 
e dos Annaes, que passa a ter os vencimentos de 7 :200$. 

A' mesmru consignação; sub-consig.nacão- Dispensados do 
serviço: · 

.. Diminuída de 27 :200$, sendo 23:400$ pela suppressão da 
verba destinada ao pagamento dos vencimentos de um di
recLor.cruc·ralleceu o 3:800$ pela s.uppressão. da verba para 
pa•gamenlo ele um porteiro do salão, tambem fallecidq., -
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A' •mesma consignação, sub-eonsignação- Gratificações 
addicionaes : · . 

Augmentada de 357$, l'icando a consignaciio assim redi-
gida: . · 

Para S'L'alil'ica~.ões adclicionaes: de 15 % ao vice-directol', 
a um oHkial, a.a auxiliar da redacr;üo das adas aW 24 de 
maio, ao porteiro da seereta:ria e a um continuo; de 20 o/o a 
dous ofl'iciaes, sendo a um delles até 27 de jull10, a um .reda
ctor de debates, ao auxiliar da redaccão das a:ctas a partir de 
25 de mai.a, ao pol'teiro do salão e a um continuo; de 25 o/o 
ao director, a um official ··até 27 de _abril, a um outro offi
cial a parLir de 27 de .iulllo, ao conservador da bibliotheca 
e a um ·continuo; de 30 o/o ao a1·chivista, a um official a partir 
do 28 de abril, ao l'edactoL· dos .tlnnaes e aos ajudantes de por
teil'o da secretaria e do salão 33:997$500. 

A' consignacüo- Materiar-·sub-consiguação- Serviço ta
chygraphico, etc: 

Augmentada de 5 :üOO$ paL'a aecresdmo da S'·L·atifieação do 
enearL·ega·do da organização da acta do Dirio do Con(Jresso. 
Total da sub-consigua,ção- Pessoal A'ctivo. 293 :5H'o$·5ü0 
Total da sub-eonsigna·çã.o -Dispensados do 

serviço ........... · ... o ••••••••••••••• 

'rota! da sub-c{)nsiguação - Pessoal ....... . 
Total dâ consignação.- Material ......... . 
'J;otal da rrubrica .-....................... . 

Ao arot. i", u. 7- Subsídio dos Deputados: 

l,;t: 55~$000 
33ü:093$5GO 
01.2ü·:33.2$1i8 
762 :·.125~078 

Em vez de tvugmentacla de 720:800$, eLe., diga-se como 
na proposta. · · 

Ao art. i •, •n. 1 O - Secretaria de E'stadQ : 
Substituwm-sc as palavras ~ augmentada ele 12 :000$; ele. 

a .24:000$, etc.,» pelas seguintes. O mais como na proposta. 

Ao a!'l .. 1 ", n. 12-Justiça Federal: 
Onse so diz « augmenLada de 35 :000$ para compra de mo

biliario do salão de honra do Supremo Tribunal Federal», 
diga-se « augmentada de '15 :000$, etc.~ O mais como está. 

Ao art. 1 •, n. 12-Justi{)a !Federal: 
Na. consignação- .Ministerio Publico- ·eleve-se de réis 

36 :600$ a consignacão, sendo 24:000$ para occorrer ao paga
mento da differenca de vencimentos dos prQcuradores da Re
publica no Districto Federal, 8:400$. para dous amanuenses, 
600$ para o secretario e 3 :500$ para dous serventes. 

Ao mesmo art. 1", n. 12-Justica Federal: 
Seja Breada uma nova consignação de 12 :OOQ$, para pa

gamento de 1 :000$ merual ao juiz federal de .Matto Grosso, ) - . 

• 

o • I 
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emquanto estiver commissionado pelo Supremo Tribunal Fe
deral para dar execução ú sentença que este proferiu llla ques
tão de limites entre aquelle e o Estado do ,Amazonas. 

Ao art. 1 ", n. :15- P-olicia do Districto Federal- ·consi
gnação- Brigada Policial: 

Elevada de 543:686$353, para occor·rer, de accordo· 'com 
a proposta, ao. pagamento dos rei'or·rnados da Brigada P-olicial. 

Ao art. 1", n. 15- Policia do DisLricto Federal: 
Reduzida a 10 :000$ a sub-consignação do -Mater,ial

para conservação e divevsos concertos da Casa de Detenr\ão. 
. Ao- art. 1 •, n. iG- Ca•sal de Correção: . • 

Eleve-se a sub-consignacão- Salario, sustento, curativos, 
etc.- a 67:000$000. 

Ao art. 1", n. Hl- Casa de Gorreccão: 
Na consignacão - Materi.al- sub-consignacão - Ma teria 

prima, J'erramentas, ·combustivcl, etc .. - redija-se ass.im: -
Materia prima,ferramen.tas, ·Combustível, despezas de pro.mpto 
pagamento, muidas e eventuaes ~. 

~t\o art. ·1·, n. 20 -Directoria Geval de Saude Publica: 
Supprimam-se as pa•lavras « deduzida do material do ser

viço de policia sanitaria, etc.» até as palavras «no orçamentCl 
para 1911 ~. · 

Ao art. 1 •. n. 210- Dit·.ectoria ·Geral de ·S'aude Publica: 
Reduzida ele 15.0 :000$ a 130:000$ a consignação - Ma

terial- do Serviç.o de Policia Sa•ni taria e da Prophylaxia Sa
nitaria dos Portos. 

Ao art. 1 •, .n. 28 ...,._ Soccorros Publicas: 
Supprimam-se as palavras « destacadas desta· verba, etc. :. 

até o final. 

Ao art. 1.", m. 29-0bras: 
1\Iodifi.que-se do seguinte modo a redacção da parte ffinal: 

«A ugmentada de ;!50 :000$, sendo 100 :,POO$ para continuação 
das obras do InslJluto Oswaldo Cruz c 50:000.$: para ultimar 
as obras da Pt>l~·c.linien do Rio ele Junciro ». 

Ao art 1 ", n. 30- Corpo de f.lombeiros: 
A gratificação do maJor elo corpo sanitario graduado como 

chefe de cla-sse em tenente-coronel será a do posto de gra-
duacão. . . : :, .. , · 

Elevada a verba de 288:003$279 para occorrer, de acc:ordo 
.. com a propns!a, an pngamenlo dos reformados . 

• , f • ' 

• 
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SESS;\0 El\f 2!! DE DE~El\HmO DE 1 !)12 
,.., ' 

Ao at•f.. !"-O nele convict·: 
nesta!JeJe,;n·-se a ·rubril.la 32 da proposta: 

.Mag·islt·ados em clispcni'biliclacle .......... . 

Ao art. :l"-Oncle convier: 
Ilr.sla!Jeleça-sc a ·J·uhrica 28 da proposta: 

Servcnluarios elo eullo eaLholieo ....... ,.,. 

Ao arl. 1•, § 1": 

Substitua pelo seguinte: 

209 :600$000• 

J00:000$000 

O :Govet·no mantet·:í no corre.nte excrctew ns sef(uintcs 
subvenções, t:tbrindo para ella os necessarios cred i tos: -
A' Assistencia Publica aos Pobres, dirigida 

pela irmã Paula ..................... . 
A' i\Iatern1dade da Capital Fedel'al. ....... . 
Ao TnsLituto dos Smdos-l'vludos de Ita,iuM ..• 
Ao Instituto Histol'ico e Geog,·apllico BJ•a-

zi leiro ............................. . 
A' Associacão P l'otector·a dos Cegos Dezesete 

de Setembro ......................... . 
Ao A!sylo S. Luiz da Velhice Desamparada .. 
Ao Instituto de .Proteccão e Assistencia t1. In- · 

fa•ncia do Rio de Janeiro, comprehendido 
o auxilio para alguel de casa ........ : . . 

Ao Lyceu de Artes e OJ'ficios do Ri.o de Ja-
nei.ro ............................... . 

Ao dispensaria de S. José no Rio de Janeit·o 
Ao Asylo elo 'Bom Pastot· ...............•.•. 

To ta I .....•••••• , ••••• 

120 :·GOO:SOOO 
~ ·!;] :000$000 
60:000$000 

25 : 000$000' 

20:0Ó0$001l 
20 : ooo.~ooo 

48:000$000 

45:000$000 
1S:ooo$óao 

4:000$0(!0 
460:000$000 

Ao art. 1•, § 2": 
•Supprimnm-se no f.inal as palavras: «para construc·cão, 

etc ... :. • 

A·O nrt. 1 •, § 3"; 
Supprima-se. 

Ao art. 1•, § G": 
Su pprima-sc, 

-· 
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Ao art. 1 ", § 7" : 
Supprima .... se. 

Ao art 1", § 8": . 
Mantenha-se sob a forma de autorização. 

Ao art. 1 • § 9" : 
Depois das palavras «poderá revigorar» accrescen le-so: 

<até a importancia de 60 :000$ » o ·mais como está. 

·Ao art 2• letra a) : 
Supprima-se. 
'· 

Ao ar.t. 2" letra h) : 
Supprima'-Se. 

A:o arL.· 2• letra r:) : 
Supprima-se. 
A:o art. 2" let.ra e) : 
Supprima:-se. 
A·O art.. 2" let.ra [) : 
Supprimru-se. 
Acceseen Le-so onde convier : 
~.;\..rt. ü PodCL' Executivo renwtter·á ao Congresso, cm sua 

proxi•ma reunião, um balanço dos pat!'imonios dos diversos 
cst.aboleciment.os de ensino, aeLualmcnt.c subvencionados, indi
cançlo ws bases {JUO llle parecerem mais convenientes para a sua 
completa des-ofl'icialização. 

:A:vt. Os cégos que, de accõrdo com o .regulamento em 
.vigor no Instituto Benjamin Constant, forem classificados em 
concurso, terã-o preferencia no preenchimento dos Jogares de 
professores desse Instituto. · 

Art. E' concedida ú. D. Zilda Ra~neri Chiabotto, lau
reada pelo Instituto de il\fusica, um premio de viagem, na im
portancia de 4 :800$ ouro, ficand-o o Governo autorizado a 
abrir, prura esse fim o necessario credito. 

Art. ·Fica abolida a concessão de .rações ao pessoal dos 
estabelecimentos em cujas verbas orcamentarias ·não houver 
creditas especialmente consignados pwra tal fim, tendo o pes
soal subalterno que residir nesses estabelecimentos, direito á 
alimentação, mas não o r'eeebimento de generos. 

A:rt. O ·Governo poderá mand<J.r abonar, de ora em de-
ante, ao tenente-coronel James Andrew, emciuanto servir junto 
ao Presidente da ,Republica, a grafiticacão· de 800$, abrindo o 
credito que fôr necessamo. · 
· Art. Fica o Poder Executivo autorizado a ;rever e mo
dilficar o regimento dU!s custas ,judiciarias .da· justica local do 
Districto Federal, adaptando-a á actual organização~ · 
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L~rt. O Governo poderá, por· equidade, conceder por uma 
só vez o auxilio de 10:000$ á Sociedade Cassi•no Fluminense 
a titulo de indemn.ização, por haver· a GonsLiLuinLe l'unccionado: 
durante. algum tempo, no edH'icio que a .mesma sociedade 
possue á rua do Passeio, nesta Capital. . 

Art. Pica o Governo autorizado a criar mais um officio 
de distribuidor e mais quatro tabellionat.os na Capital Federal. 

Ar·t. Para a construcoão do Palacio da Gamara dos 
.Deputados, .a Poder Executivo, á requisição da C.ommissão 
de Policia da mesma Gamara, abrirá os nccessarios creditas. 

§ :f..• A obra se fará mediante concurrencia publi-ca para 
os projectos e construcção.· 

§ 2.• Nas mesmas co:ndiçõcs, isto ·é, wn1:.ractada a obra 
mediante concurre·ncia publica, ta·nto para. os projectos como 
pa:ra a canstrucção, serão abertos, á requisição da Gommissão 
de Policia do Senado, os creditas necessarios á reconstrticção 
do edifício em que funcciona essa Casa do Congresso. · 

Sala das Commissões, 29 de dezembro de 1912.- Wal
fredo Leal.- Bernadino Monteiro. 

Fica sobre a a mesw par ser discutida na sessão seguinte, 
depois de publicada no Diario do CO'n{fresso. 

N. 56'6 -19:1.2 

Esta Coni:ihissão Lendo exa:nünado a proposição da Ga
mara dos [J)eputados n. 2lt7, deste anno, que ·autoriza aber-

. tura, pelo · Ministerio da Fazenda, do credito extraordinario 
de 1.017 :431i$783, afim de occorrer, pelos diversos ministerios, 
ao pagamento ele dividas relacionadas de exel\cicios findos, ve
ficou que esse credito foi solicitado pelo Poder Executivo, de 
conformidade ·com a mensagenm de 27 de novembro ultimo. 

Pensa a Commissão que. o mesmo credito deve ser con
cedido, e portanto, que a pr-oposição está nos casos de merecer 
o voto do .Senado. 

Sala: das Commissões, 29 de dezembro de 1912. -Feli
ciano Penna, presidente.- Leopoldo de Bulhões, relator.
Tavares de I-vra. -. -· U1•bano Santos. -Francisco Glycerio. · 

:PROPOSIÇÃO DA CAMATh.l. DOS DEPUTADOS N. 247, DE 1912, A QUE SE 
. REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional ;resolve: 
Artigo unico. E' o. 'Poder Exec}ltivo auto11~zad«? a abri~, 

pelo Ministerio ela Fazenda; o credito extraordmariO de ·ré1s 
1.0:1. 7: ~31$783 afim de occorrer, pelos cliver~o~ mi~isterios, ao 
pagamento de dividas relacionaç!as de exercimos fmdos; ;revo
gadas as disposições em contrario. 
. Gamara dos Deputados, 25 de dezembro de :1.912. -Sabino 
Barroso Junio.r, Presidente.-. Simeão dos f!antos L~al, 1_• s_ecre
tario.- Raul de llforaes Veta a, 2• secretario .. - A 1mpr1m1r; . . . ... 

·• 
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São novamente lidas, postas cm discussão c· sem deba.le 
approvadas as redacções J'inaes das emendas do Senado ás pro
i"Josieões da Gamara dos Dcput·ndos, n. 1•08, ele 19:!2, fixando r.t 
dcspczu do l\lini;;terio das Relacões Exteriores para Hl'l3 e 
11. HIO, ele Hll .1, QlW manda eontinual' cnt seu inteiro e plc11o 
vip;or, como lt'i ela Hrpubl.ica, o dl'crt'to n. L ô7:3, (lr H ele 
1'0\'I:H'CÍ!'O ele 189!,. 

O Sr. Tavares de Lyra -.SI'. Pl'rsidente, achando-;;e sobre 
a :'Ilesa a rodaecão rinal cJn;; emendas do Senado ao OI'vamento 
do Interior, requeil'o a V. Ex. que consulte o Senado sobre •!;i 
concede urgencin pal'a que essa r·eclacr;úo seja ·cliscuUcla c vo-
tada irnmccliatamentc. . · 

:\pprovada a urgencia. · 
.B' novamente lida, po:>ta 1'111 ·cJiscmsão c som debate ap

pr·,wada a redaevfio final· elas rmcndns elo Senado ú p[•oposi~~ão 
rla Canwra ·do::. Drputaclos, n. 2:3:3, '()C Hll2, nxnnclo a clospcza do 
Minis!criu do Jn!l•t·ior para U)l3. 

Vem :í l\lesa I' é lida a Sl'guinle 

Dt>1~laro que vol.ei a .favol' da rcdacç;ão :final do orr.amento 
do i\[inistcrio da Intm·ior, porque nella não encontrei nenhum 
verbo « acceilar :1> com a signi'fic:ação de «exercer:~>. 

Sala das sessões, 20 de dezembro- ele 1912. -Pi1•es Fe1·
râra . . 

O Sr. Pires Ferreira- Sr. Presidente, pedi a. palavra, para
lembrar a V. Ex. a proposta rrue hontem fiz r)ara que seja 
lançado na acta um voto ele louvor ú Commissii.o do Codigo 
Civil.. E um acto de justiça. · 

O Sn. Pnr..smEN'm- Aitenção ! Acho muito ,justas as pa- · 
lavras ele V. Ex. affirmando os applausos do Senwdo aos tra
balhos da Commissão, que, com tanta p.roi'iciencia e abnegacão, 
se desempenhou da elaboração do Codigo CiVil, mas isso seria 
caso para uma indicação. 

O Sn. Pmr..s FEnrtr..rM-Foi .o que fiz; indiquei isso tí Mesa, 
esperando qUe V. Ex, rpuzcsse a proposta. em votação, ~unto mais 
quanto V. Ex. mesmo a applaude. 

O Sn. Pngsr.oENTE- Não podia deixar de approvar as pa-· 
lavras ·ele V. Ex. Mas a. Mesa não póde sujeitar tí votacão a 
lembrança de V. Ex. Como é que o- Senado ha de torna·r pra
tica essa ieléa? O Regimento não ·cuida.<de· taes casos. Isso seria 
uma cspccie de ordem do dia louvando:'.um servico. 

o Sn. Pmgs FERREIRA- Mas V •. Ex. disse que applaudia' 
minha lembranca. · 
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O SR. PRESIDENTE-Eu disse que applaudia as palavras dé 
V. Ex., louvando a Com missão. · 

O Srt. Pml'S FEnHEIRA- Que fique isto constando no Diario 
do Conoresso é ((Uanto basta. 

0 Sr. Sá Freire (Jlela 01'dem)- diz que, eRtando sobJ•e a 
!lfe.sa a r·eelac~.fio l'inal elo p·ro,iecto n. 80, ele 1012., pede dis
pensa ela impres.são, a.fim de se1• immediatamente Yotada. 

Consultado, o Senado ·concede a urgencia requerida. 
:\pp1·ovada a m·gencia. 

O Sr. 2" Secretario lê e é approYaclo o seguinte 

P,\RECER 

N. 567-1912 

llcdacção final do projecto do Senado, n. 80, de -1912, autori
::.ando a concessão de Ucença por um anno. com ordenado, 
a José Vieim de Re::.end'e e Silva. esct"iptnrm·io do Tri-
bunal de Contas. · 

O Congeesso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica aulOJ·izado 

a conceder um anno de licença, com O!'denado, para tt·ata
mento de saude onde I11e convier, ao 3" escripturario do Tri
bunal de Contas José Vieil'a ele Rezende e Silva, revogadas as 
disposições em contrario. 

Sala das· Commissões, 129 de <lezembro de HH2. - Ol·iveira . 
Valladão.- Wal(redo Leal. 

O Sr. Leopoldo de Bulhões- Sr. Presidente, acha-se sobre 
a l\Iesa, e creio· que foi lido ha pouco pelo Sr. J• Secretario, o 
parecer da Commissão de Finanças, que trata de um credito 
de J. 017 :000$, .destinados a pagamento de exerci cios findos. 
· Esse credito acaba de chegar ao Senado e a Commissão de 

Finanças, toman<lo ,cJelle conhecimento, emittiu seu parecer 
a respeito. 

Requeiro, pois, a V. Ex. •que consulte o Senado si con
cede urgencia para que este parecer seja discutido e votado 
na sessão de ho,ie. 

Approvada a urgencia. 
• 

CREDIJ'O PARA PAGAMRNTO DE EXERCIOS FINDOS 

2• discussão da proposição da Cama.ra dos Dep1utad~,. 
n. 247, de 1912, que autoriza a abrir, pelo· Ministerio da Fa
zenda, o credito extraovdinario de 1. 017 :ti31$783, afim de oe
correr, pelos diversos ministerios, ao pagamento de divido.:;~ 
relacionadas de exercícios findos. 

Approvadn, 

... 
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. O Sr. Pires Ferreira-Sr. Pr·esidente, si.ha votacão dr. 
orcamenLo na ordem do dia, reservlwoi para outra occasião o 
que pr·eLenclia dizer; si não ha, V. Ex. me Jará o obsequio de 
inJormar, porque não posso preterit· o que desejo ler a voLaoões 
de interesses pessoaes, ·cousa que vem sendo eondemnada ha 
muitos annos pelo Senado. 

O SR. J>n.EsiDgN'rJ~- Na ordem do dia JJU varias voLacões 
de creditas que não podem ser adiadas. 

O SR. PmEs FEBREIRA- Mas não podendo eu interromper 
a ordem do dia para lêr o CJUC desejo, vou iniciar o meu tra
balho, o que Jar·ei em poucos minutos. 

Vou lêr uma collecção ·dO Jornal do Commercio .que traz 
uns artigos noLaveis sobre accumulações remuneradas, afim de 
que esses artigos fiquem constando dos Annaes .de.sta Casa. 

O SR. PRI>SID!lN'l'E- V. Ex. podia •requerer que· esses ar
tigos Jossem transcripLos no D'iw•io do Conoresso. 

O SR. PmE:s FERREIHA-Acceito o alvitre de V. Ex. e por 
isso requeiro a V. Ex. que consulte o Senado si consente que 
sejam transcriptos no .iornal da Casa os cinco artigos· publi
ca;dos no .lomal· do CornrncrC'io sobre aécumulações remune
radas, assignados .pelo Sr. coronel José Faustino da Silva. 

Consultado, O• Senado app·rova o· requerimento. · 
O SR. Pmlls FERREin.A- Pedi a palavra para mandar a 

Mesa o seguinte requerimento: (La) : 

«Requeiro que seja lançado na acta dos nossos trabalhos 
de IJo.ie um vol.o de louvor ú Commissão :Especial do Cocligo 
Civil, pelo seu trabalho.» 

Si eu continuasse a persistir no meu modo de pensar, es
tava errado; agora acet·tei. 

Vem á l\lesa.o seguinto 

BllQUEHIMENTO 

Requeiro .que seja lançado na acta dos trabalhos de hoje 
um voto ·de .louvor :.í. Commissão Especial do Codigo .Civi.J, pelo 
seu trabalho. 

Sala dos ses~ües, 29 de dezembro de 19'12. -Pires Fer
re1:ra. 

O Sr. Presidente- Eu ·.iít fiz notar ao honrado Senador, 
e S. Ex. se conformou .com a opinião .da 1\fesa, que esta indi
cacãp não póde ser acceita pela Mesa. 

:0 Sit. PIRES FERBEIRA- E' razoavel, 'é. unl: voto de animacão. · 

O Sr. Urbano Santos - Sr. Presidente, eu pediria a V. Ex. 
que consultasse ao Senado si. concede urgencia para discussão 
na sessão de hoje, sem interromper a ordem do dia, da.JL~~ 

.. :.· .. 
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torização para a aJJC!'tura dr; um c1·edito ao i\Jirjsterio da Ma
rinha de üf.ii :000$, ouro, pedido cm mrmsagem pelu Governo, 

Appr·o,·ada a urgenr;ia. 

C:Ol\JMJSSÕJ;:S NO llS'rf\ANGEH\0 

2• .discussão da pro1Josicão da Gamara dos Deputados, 
n. 232, de 1!H2, que autoriza a ahl'it·, pelo Mi11isterio da Ma
rinha, o· cr:edito supplementar de :e 7 4. 000-0-0, ou 657 :860$, 
ouro, á verba 30"- Commissões no estrangeiro- para occorrer 
a despezas realizadas e po·r se realizarem no corrente execicio. 

Approvada. 

O Sr. Francisco· Glycerio (')-Sr. Presidente, foi-me 
entrQguc, para dar parecer, a proposiç.ão da Gamara n. 242, 
deste anno, quo autor·iza a abertu·m de um credito de 60:000$ 
de re~s. solid L.ado pelo Sr. ~re~idente d!J. Republica., para in
demmzar· scrvH;.os .da GommJssao. Espemal nomeada pelo Sr. 

·Ministro da Viação, para estudar e offereccr ·reforma ao con
tra·cf.o. ,:a « Companhia CiLy Improvements ~. 

Pensei,. sem mo oppür, todavia, ú approvação deste cre
dito, em pro·pôr algumas emendas. 

A primei-ra recommendal'ia um estudo e remodelação "-dos 
serviços affectos áquella companhia, attendendo á .reducção das 
taxas. l)ro·J1or·ia Lambem que aquella commissão especial do 
Ministerio da Viação ·estudasse um systema .de lançamento de 
materias :feeae~ fóra da barra, em alto mar, e da revisão com-
pleta dos esgotos desta Capital. . 

R.ealmenf.e, .Sr .. PI'esidente, pelas informac.ões as mais po
siüvas e tr··elln ica..~ ·Qu'e chegam ao meu conhecimenLo, a ba!lia 
do Rio de .Janeiro esLá compldamente infeccionada, calculando
se uma média de metro c meio o fundo .constan.Le de materias 
fecaes. Não sendo licHo aos poderes publicas permanecerem 
indiffercntes em relação a este facto· do qual póde provir, em 
época mão remota, uma crise sariitaria tremenda, não quero 
concorrer para a demora desse credito, o que importaria talvez 
na paralização do serviço dessa commissão. Desejo, po·rtanto, 
dar· o meu parecer favoravel á approvação do credito de 60:000$ 
soliciLado pelo Governo, mas . tomo· a liberdade de submetter 
á ·consideração do Ministerio da Viacão e do Sr. Presidente da 
Republica estas considerações. · 

Assim sendo, deixo de offerecer . emendas neste sentido, 
ma:s espero que O· Sr. Ministro da Viação se apressará em fazer 
estudar esse assumpto, especialmente ao que se refre á reforma 
completa do systema de esgotos na Capital Federal, contando 
igualmente que o meu nobre amigo, ·representante' do Districto 
Federa!, me ajudará nesse tentamem. 

O Sn. SÁ FREIRm-Estou prestando attenção ao· discurso 
de V. Ex. 

( ·.) T~s1.o discurso não foi ~e visto pelo orador. 

• 

. 

'' ·.' 

' . 
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.. ··~ 
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O Sn .. FRAN_Cisco Gr. YCEmo- Entendo que a organização 
desse sernço se.Ja completa c se o :raça .de modo a que o lan
t\amento das matcrias fccaes seja fóra da barra, em alto· mar. 

O SR. INDJO no BRAZTI.- Isto jtí esttí pJ•ojectado h a muito 
tempo. ·· . 

O Sn. FIHNCJsco Gr.YCEJUO -A Cllt!, pelos seus conLJ•rwLos, 
era obrigada a fazeJ• esse SCL'vir;o. Durante seis ou sete annos 
nós conservámos uma nutorizaçüo no areamento. da Viação para 
que o serviço se 1'imsse. Afinal o Congresso J'etirou essa clis-
posição porque ningucm della lancou mão. · · 

Sr. Presidente, parece-me que· esse scrvit\O· de lançamento 
elas materias l'ccacs l'óm da barra não pódc ser feito com pe
queno ·dispcndio c, portanto, creio que ellc não deve ser dado 
como ·concessão tí exploração pa·rticular. E' minha opinião que 
esse serviço- ·deve ser feito por administração, a cargo ·do Go-
verno Federal. . 

Submct.to as minhas ponderações ao critcrio do Sr. Prc..o 
sidente da Republica e do seu Ministro ·da Viação e ·deixo, como 
disse, de offerecer emendas nesse sentido pela confiança que 
me inspira ·O actual· ministro. Espero .que S. Ex. tenha a bon
dade de lêr estas palavras que estou aqui ·j)I.'Oferindo c, pre
,c;ta"R.do-lhcs a devida attençüo, proceder de confo-rmidade com 
ellas, salvo si S. Ex. entender .que é preferível ao processo do 
lançamento .das materias fccaes fóra da barra, O· ·chamado pro
cesso biologico, usado nas pequenas cidades. 

Em uma 'ci.dade como o Rio de Janeiro, á beira-ar, dis
pondo desse meio, parece-me que· nãc é licito preferir outro, 
usado pelas pequenas cidades, a serviço ·das pequenas popu-
lações. · 
· Assfm, Sr. Presidente, requeiro urgencia pa·ra discussão 
c votação do alludido credito, sendo ·que, com a devi·da venia ' 
dos meus illustres collegas,. dou a elle ·parecer favoravel. 

Fica subentendido que O• meu requerimento é sem prc
.iuizo .das materias constantes dn ordem do· dia. (M·u.'ito bem; 
mu.ito bem.) 

Approvada: a urgencia. 

CREDITO DE 60:000$000 P,.\R,.\ O MINJSTEnTO DA VIAÇÃO 

2' discussão da proposição. da Gamara dos Deputados, 
n. 2!•2, de 1912, .que autoriza a abrir, pelo Ministerio da .Viação 
e Obra>; .Publicas, o credito especial de GO :000$, para as des
pezas ·da ·com missão Especial de remodelação dos esgotos desta 
C~i~l. . . 

Approvadn. 

. ORDEJII DO DIA 

Votação em 2' discussão .da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 56; de 1!H2, que autoriza a abrir pelo Jlfinisterio 
da Viação e Obras Publicas, o credito de i. 372: i 75$818, ouro, 



SESSÃO El\l 29 DE DEZEMBHO DE 1912 60li 

afim de cobrir· despeza equivalente feita pela Delegacia do 
'.l'hesouro em Lond·res, <:om o pagamento das garantias de juros 
devidos ás Companhias de Estr·a·da de Perr·o Norte do Brazil 
e S . .Paulo- H. i o Grande, J•.espectivamente na importancia .de 
.25 :86:~$370, our·o, e i .34•6 :312$'148, Lambem ouro. · 

A•pprovada. 
Votação em 2" discussão· ·da P·roposicão da Camara dos 

Deputados, n. 218, <Cle 1912, .que autoriza o Governo a read
mittir· no quadro <le secretarias de legações no estrangeiro o 
ex-ser.:r-elario bacharel Bento Borges da I<onseca e dá outras 
providencias. 

Rejeita·da, vae ser devolvida à Camara. 
Votação em 2• discussão .da proposição da ·Camara dos 

Deputados, n. 225, de 1911, concedendo licença de um anno, 
com o soldo simples, ao tenente Ricardo Goulart. 

Approvada. 

Votação em 2• discussão da proposícão da Camara dos 
Deputados, n. 205, de 191.2, concedendo um anno de licença, 
com ordenado, a l\Tario Villarinho- Vasconcellos Gaivão, prati
cante do Correio de Pernambuco. 

Approvada. 

Votação em 3" discussão da proposição da Camara dos 
Deputados, n. 122, de 1!H2, autorizando o Presidente da Re
publica a relevar o f:hesoureiro· do papel-moeda da Caixa de 
ArnOJ'Lização, Antonio Ba:rbosa dos Santos, da responsabilidade 
·e pagamento da importancia total do desfalque commettido em 
1 !JOO, pelo ex-fiel Arnaldo Vieira da C amara. 

Appro.vada, vae ser -submettida tí s.anccão. 
Votação cm 3" discussão da proposi~\ãO da Camara ·dos 

Deputados, n. 100, de •J!JJ2, que concede (t D. Virgínia Bello de 
.Andt•n:de, vim·a (}O cil·urgifío-dentista contractado capitão-te
nente Jwnora·rio Dr·. Francisco BeiJo de Andrade, e seus filhos 
menores, à pensão de montepio e meio soldo da graduação de 
1" tenente. 

Approvada, vac ser submettida .ti.· sanccão. 
Votação em 3" -discussão da proposição da Gamara dos 

Deputados, 11. :1 G3, de J !J'J 2, abrindo ao i\Iinisterio da Fazenda 
o cJ•ec!Ho supplf'menlar ele 2:3 :.200$ (t Ycrba- ,\Il'andcgas
do exercício eorrr.nlc. para attender ao pagamento ·de quotas 
aos empregados da Alfandega .do· .Estado ·do Maranhão. 

Approvada, vae ser submettida tí sancção. 
Votação cm 3• -discuRsão da proposír..ão da Gamara dos 

Derm!aclos, n. :IOG, ·de :1 !JJ :!, ·eonceclendo um armo de licença, 
eom ordenado. ao Dt'. Benedieto Gaivão Pereira Baptista, di
rector da EstaListica Commercial. 

,\pprovada, vac ser submettida á sancção. 
Votação em 3' discussão · da proposicão da Camam dos 

Dcnutado:;, 11. 2l·í. de HJi:?, autorizando o Presidente cJa Repu
.IJ!iea ~ ~1:ê.ar u~na Es~ola de.Apr~ndizt:> Mar_il}lleiro·5 .de !." srà,Q· 

' . 
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no.rio Al'aguaya, no Estado de Goyaz, e dando outras provi
dencias. 

Approvada. vae ser submettida á sanccão. 
. Votação· cm 3• discussão ela· proposicão ela Camam dos 
Deputados, .JJ. t.U, de J!H2, auLo1·izando o Presidente ela Rr.
pulll iea a conceder ao S!'. Diogcrres Goncalvcs Guimarães, au
xilia.r· do escripta da Estrada ·de Feno Central •ào Brazil, seis · 
mezcs ele licença, cpm o·rdcnado c em prorogar;ão, para tra-
tamento de saude. · 

Approvada, vae ser submettida á sancção. 
Votac,ão em 3" ·disrmssão da proposição da Gamara dos 

Deputacdos, n. 200, de 191·2. ·que autoriza o Governo a mandar 
con Lar a anLigu idade, desde 28 ele ,i unho ele 1897, por actos 
de !Jravura, ao 2• Lcncnlc Mar.cos. Evangelista da Costa. 

Approvada, vae ser submeLtida á sancção, 
Vem ii M.esa e 1; lida a seguinte 

DllCLARl\ÇÃO 

Deela·t·o ·que, {!Omo na 2" discussão, votei contra a pro
posição ela Gamara dos Deputados, n. 200, elo cadente anno. 

Sala das sessões, 29 de dezembro ele 1912. -Gabriel Sal'
uarlo. 

O Sr. Pires Ferreira (pela 01'dem)-Hcqueiro a V. Ex., 
Sr. !)residente, mandat· cleclarat· na acta ela sessão de hoje que 
votei contr·a esta rcsolu~,;.iio, não só na 2" como na 3" discussão, 

Vem ú Mesa c é lilda a seguinte 

DJlCJ.ARAÇÃO 
. 

Declaro que votei conLra a proposir;ão n. 200, de 1!H2, 
em 2• e 3" discussão. 

Sala das sessões, 29 de dezembro de 1912. -·Pi1•es F'e1'-
1'e'ira. 

Vol.ação em :3" discussão da proposição ·da Gamara dos 
Deputados, n. 203, de 1912, que considera como reformado no 
posto de :2" tenenLé com soldo por inteiro, ·da tabella A, da 
lei n. 2. 290, ·de 13 de dezembro de 1910, o ·sargento-ajudante 
re.formado do Exercito Alfredo Candido Moreira .. 

O Sr. Presidente - Attenção I Vae se· proceder á votação 
da enienda apresentada pelo Sr. Senador A. Azeredo. 

O Sr. Pires Ferreira- Peço a palavra . .. 
·O Sr. Presidente- Não· h a nada em discussão. V. Ex. 

pode-rá US3.!-' ~a. palavra pa.ra encaminhar· a vot.acão •.. 

'• 

' ' 
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O Sr. Pires Ferreira- Pe1:o a palavi·a para encaminha!' 
a vot.aoão. 

O Sr. Presidente- Tem a palaw:a o nobre' Senador·. 

O Sr. Pires .Ferreira (JHtÍ'u u/l.r:wninluu· a vvlar;liv)- Cuwo 
:sulw u Senado, eu nfw rwg'O o meu esl'orço em l'avoJ.· dos l10rnens 
wulilados e balml·dos, mas 1é. preciso fazer jusLiç1a. 

A Commissão não esteve ·de accôrdo com a proposíoão da 
Gamara pelo seguinte: ao tempo da revolta de Canudos, os 
2"" tenentes que so tornaram invalidos refo·rmaram-se com o 
soldo antigo de 120$000. 

A medida .proposta vüia dar aos sa!'gentos invalidas da
quelle temo o os vencimen Los .da labella actual. 

Isto não_ é justo nem deveinos consentir nisto por equi.:. 
dado, porque, de futuro, .dezenas do requerimentos iguaes a 
este surgirão aqui. 

E' preciso fazer justiça aos 2•• tenentes que se reformaram 
eo-:m o ~0ldo de 120$000. · 

O Sr. Presidente- Na 2" discussão i'oi apresentada uma 
emenda no sentido a que se refere o honrado Senador pelo 
Piauhy. 

O projecto .que veiu da Gamara determina vá que· a •re
forma fosse ·dada pela ta;bella A, .da lei de 13 de dezembro de 
1010. . 

A emenda do S1·. Senador Azeredo manda conservar o 
pro,ieeto tal qual veiu da ·Gamara; 

Os senhores que ap)}rovam a emenda apresentada. pelo 
Rr. A. Azeredo, .que diz: « Supprima-se a emenda approvada 
em 2• discussão», .queiram se levantar. (Pausa.~ 

Foi rejeitada: E' a,ppí·ovada a proposição .que vae á Com- · 
missão de Redacção. 

Votacão em 3" discussão da •PI"oposição .da Gamara ·dos 
Deputados, n. 125, de 1912, concedendo ao engenlüro Manoel 
Peretti da Silva Guimarães um anno .de licença, com ordenado. 

Approvada, vae ser supmettida á sancção. 
·Votação em 3" discuss"ão da proposição da Gamara dos 

Deputados n .. 15-'1, de 1912, concedendo ao engenhiero l\fanoel 
Uchôa ·Rodrigues, fiscal ·das obras do porto de l'vfanáos, um 
anno de licença, com ordenado, pará tratamento .de saude. 

Approvada, vae ser submettida á sancção. 
Votação em 3" discussão da proposição da Gamara dos 

Deputados, n. 151, de 19'12, concedendo licença, ·POr um anno, 
. a Jos·é. Coutinho '.cJe Lima· e Moura, com ordenado, para trata-::--

mento de saude. ...-
Approvada, vae ser submettida á sanccão. 

•. 

. ,, 

. ''.J 

I.··· 
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Votação em 3• discussão .do projecto do Senado, n. 81, 
de 1912, autorizando o Presidente da Republica a mandar contar 
ao Dr. Cineinato Amerieo Lopes, para os effeitos da aposen
tadoria, o tempo em que regeu interinamente a cadeira de. ana
tomia e physiologia artísticas· da Escola Nacional de Bellas 
Artes e exe·rceu na Faculda:dc :de Medicina do Rio de Janeiro 
o Jogar de assistcn te gratuito .da cadeira ·d!;l clinica medica c 
o de membro e1'J'ectivo da Junta Central de Hygicnc Publica. 

Aprwovada, vac á Commissão de Redacçfw. 
Vota~~ão em 3" discussão do .projecto do Senado, n. ü5, de 

:1 !!12, appr·ovando o disposto no capitulo VI, do titulo II, do 
decreto n. 9.831, de 23 de outubro de 1912, reo·rganizando a 
administração e a .iustiça no 'l'erritorio do Acre. 

Approvado, vae ú. Commissão de Redacção. 
. Yotação · em 2• ·discussão. da proposi~'ão da Camal'a dos 

Deputados, u. t~!t, de 19lH, que autoriza a ab!'it·, pela. Mi
nisterio ·da Viação c Obras J>ublicas, o credito de 52:125$322, 
supplementar à verba 3"- 'l'elegraphos- do art. 33, da lei 
orcamentaria vigente. · 

Approvada. -
Votação em 2• discussão da proposr{~ao .da Gamara dus 

Deputados, n. 230, de 1912, que autoriza o Presidente da Re
publica a mandar analysar as aguas. thehmes das fontes ele 
Caldas Velhas, Caldas Novas e Caldas de Pirapetinga, de ac-
cõrdo .com as instrucções que estabelece. . 

· Approvada. 
Votação em 2• discussão da propos1çao da Gamara ·dos 

Deputados, n. 149, de 1912, que autoriza a conceder a Antonio 
Dias Paes Leme Sobrinho,. seis mezes de licenca, com or.de
!lado. 

Approvada. 
E' igualmente .approvada a seguinte 

EM~DA 

Depois da pa]aV!'a « Sobr;inl10 » accrescente-se: « agent.~ de 
2• classe ela Estrada de Fer·ro Central do· Brazil. » 

Votação em 2• discussií:o da ,proposição ela Gamara dos 
Deputados,, n. 202, de 1912, que ·autoriza a ·concessão de um 
anno de licenca, sem vencimentos, a Agenor Carrilho da Fon
seca e Silva, amanuense da Secretaria <la Policia do Districto 
Federal. 

Approvada. 
Votação ,eiii- 2" discussão da proposição da Gamara dos 

Deputados, n. 21.9~ de 1912, concedendo licenca por um anno, 
com ordenado, a Luiz de l\Iattos Pimenta, praticante dos Cor-
reios. . . .. . . .. , , ...... 

• -\p'próvada, · · --· .. ~.;:--

·.; . ' :" 
' :1 ·.· 

\ 



sJ;ss,\o nr ~o DE oEzE::-rono DE 191.2 

LJCJll\"(:.1 .\ ,JOSÉ J.m.IZ JJE S!QUEJit.\ 

"" :rJiBcussü o ·da 'J)l'O pos kiío d:1 CumaJ'tt dos Depu lados, 
n. :!OG, du HIJ:?., r:OJWNlendo 1.1111 anuo de liccuea, ~;om ordenado, 
a José J:lrnx de Si.rJueir·a, fiel ele ringndor do 'l'lresouro Na!Jionul. 

:\pfJL·ovncln. 
Vota~,iio 't.'m :3" t.liscu,;:;iío t.la JH'Opo;;ir;iíu da CtunaJ·a dos. 

Deputado;; n. :!O!l, de 191:!, flUe aul.oriím ;r r:uw:essiío ele um 
unno tk licfHJt;a, eom ordeuado. n. José .Aguiar ContinenLino, 
p r aLi c a nf.,, de J" d asse da Adrn in is lt•ar;iío dos Corr•~ios do flio 
d•J Jandeo. 

"\'!)JJl'Ovada, \'ae ;;er suhmottida :i sancoiio. 
Yotar;iío em 3" d b~;ussiío da proposh;.ão da Canuu·a t.los 

]Jr!]Jutaclos, n. :?II, dü 'i!Jl:!, que· nutoriza a conecssiio da pensiíu 
de :JOO$ mensaes ao macstm Elpidio Per·eiJ·a, afim de aper-· 
fuir~om· St!Us estudos. dm·an te Lt·es annos, na Europa, e dú outras 
provhlencias. 

"\ppl·oyada, Yae. s1.;r stdmwttida ú suuccão. 

O Sr. Presidente- You suspender a sessiío J!Or uma lwt·a. 
]Jec;o aos meus collega:; que se mantenham na Casa, ]JOt'l]LW 

é possh·eJ ·CJUC a Camal'a nos rcmclta alguus do:; orr;nmento.~ 
cru c l:í. e:;tão em d isi!Ussiío n (JUr! .possamo~ tomar· conllccimenlo 
(iL•!I(•s ainda na scssiío diurna ele hoje. · 
. Declaro tarnbem, tlescle .. hí, .que ~;On\·oca·rei st•ssiío uodut·mi · 
]tara ns 8 I/:!, .pedindo o comparecimento dos Sr·s. Senadores, 
poi:;. pôde haver· votar;ão I) -rJi.;;.cussiío. 

flt•alJJ·e-se a s•~ssiío ás :J !toras. 

O Sr. Presidente -·:Atr~ este momento. a Camam uão eu
Yiou ao Senado u •pro.icc:to •ele Ot'(.'a'nwrllo das· desrwzas tio Mi-· 
nisterio da Yiar;ão. ·l'ar.fto por que YOO lovantar: a scssiío, pcdindn 
aos meus ltonraclos eollegns que não deixem de t:ompat•eccr ii 
ses~ão nocturna, que t.:~r·;í Jogar :í.'l 8 J 12 l1oras, pois que nesta 
sc•ssiio o Senado tr'l':í .que vol.ar.· materias importantes, sendo 
mesmo possi\'el que al•J essa llorn chegue n esta Casa o orr;a-· 
mento ela Viaçiío·. . · r 

.A ordt•m do {]ia pal'a: a sessiio noctur·na eonslat·;í. das ma-· 
L1~rins pal'a as quaes J'oi. l'NJUerida urgencin c das· ;;eguintos :· 

3n diseu~siío. da !J~'O,Po•::;ição da Camat·a dos Depulados, 
n .. ~!t7, Je Hl 12, C]'lle aÚtOt·iza a aJ.H·ir, pelo .!\J.inistcrio da .lo'a
~e.nt.ln, o. cJ.•.edito extrno·rcl·inario .dfJ J .017: !t3J$783, al'im ele or:
corr.'er·, pelos diversos ministerios. ao pagamento de diYi{las 
rr!ladonadas Jo ex•.•t•cieios .findos (incluída cm, ordem do dia 

. em ·r:irtude de urycncüt.); · 
. 3n diseussfír.• ela Jll'O:JlOSil)iio .da Camar·a dos J)ppulado·s, 

_n;· ;!.'J;:!, do J!}l:! •. qurJ autrll'i:m a n!JJ·ir.·, pelo .!\linistcrio da Viat;ii.o 
c Ohras J)ubJi.r,a,;, o ct'edito esrH.•cial ue 00:000$, pa.r·a as des-· 
p•:w~ ela Commissiío EspetJial de I't!modcla~,fio dos c,;gotos tlcsla 
Capital (iuclu ida em oNimn do dia em ·virtude ilc urucncia) .: 
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;]• ll isuussiiu ua pl'O]lOSÍ~lÜO da Gamara 'dos Depu lados, 
11. 2::12, do ·J !!12, que autoriza a abrir, pelo Ministerio da Ma
J•iu lia, o ·LIJ'edil.o supplementat' de Jl 7 <i. 000-0-0, ou G57 :SGO$, 
ouro, ú yc!']m :30" -. Commissões no estrangeiro- para occot·cr 
a clcspczas J•calizadns e por se ·realizarem no corrente exorcieio 
~ (i11.clu:ida uut m·dent do dia em ·vü•tttde de 'l.t1'{1cnc·ia) ; 

.2" discussão da proposição da. Gamara do·s Deputados, 
ll. 232, de 1!H2, imtorii:anclo o P~:·esidento daHepublica a abrir, 
~Joio 1\linistel'io <la 1\hwinha, o cJ.•eclilo supplementar, de libms 
o;' L 000·-D-0, ou Gõi :SüO$, ouro, á verba :30"-. Coinmissão. T)O 
estl'angei l'O- pal'a atteneler a despezas elo cort•ente exercJcJo 
;(inelu:idn mn oNtem do dia « ea;-v·i t> do aJ•t. ·f2G, n . .2, do Ile
(Jiuwnto); 

a• cliseussão da prop·osição da Cnmara elos Deputados 
n. OJ, de J!ll2, aulol'izanclo o PL·osiclcmte ela Ilepublica a con
ceder 1 iJ;eiH;a, pot· um unno, ·com ordenado, em proroga~lãO, a 
.Tor;;e VogelCI\ eonduetor de trem da Estrada ele ]!'erro. Central 
elo Bmzil . (cmn pa1·eccr (a·ooravel ela Comnâssiío tle l.i'lnanças); 

3" discussão da pwposi!)úo da Gtúnara dos Deputados 
IJl, 5ü, do 1 !H:?-, que auLol'iza a abdr pelo l\Hnisterio ela Viac.fí.o 
u Obra::; PulJlicus, o cred.i Lo ele ·1. 372:175$818, ouro, afim clu 
cobrir clespcza NJuivaler,Lc feita· pela Delega·cia do 'l'llcsouro 
mn LondJ·es, eom o pagamento elas garantias de ,iuros devidos 
1:.ís Companl1ias. de ]!:sLradas ele Ferro Nodo elo Brazil e S. Paulo
Rio Grande, respecLivamcuLe ua importancin de 25:863$370, 
om·o, e i. :3-lü ::31 :?$J!!S, Lambem ouro (iiwl·nida e1n o1·dem do 
'tUa sem JJa1'UCC1') ; · 

:3" cliseussão da proposiçã.o da Gamara dos Deputados 
11. 225, ele ·J 01.2, wncedendo licença elo um anno, com o soldo 
sinir1Ies, ao Lenenle Ri-cardo· Goulart (eom JJarccer- (avomvcl da 
Commissiío de Fúwnças); - · -

3" discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
il. 205, de 1.!112, concedendo u1h anno de licença, oo·m orclenac!o, 
a l\Im·io Villarim Vasconcellos Gaivão, pra Li cante do· Correio 
:de llemambuco ('incluída em onlcín do dia. sem pa'l'ecc1·) ; 

:3" diseussfío da proposição _cl:Í. Gamara elos DcpuLaclos-
11; 2·'1", de :1 !l.l-1, que autoriza a abrir, pelo 'l\Hnisterio da Viação 
e Obras Publicas, o credito. elo 52:1~.5$322,. supplementm· :i 
:vei'IJa 3•- ~L'elegraphos- do a:rt. 33 da lei orr.amentaria vi-
i;'eute (inclu-ída cm, .ordem do dia sem pm·ceer); . · . 

. 3;, discussiio ela proposição lia . CÚmara . dos Deputados 
ri. 2:30, du J 012, que autoriza. ·O Presidente da nepuhlica a 
Jnanclar analysar as aguas thermaes d'as. fontes -ele Caldas 
Velhas, Qalclas <Nóvas e_ Caldas elo .Pirapetinga, de accôrdo com 
as instrucções que estabelece (inclu-ída nd: 01·dcm do dia sem 
Jlarcccr) ; · 

3• discussão da propçsição · da · C~mara ·dos Deputados 
n. HO, ele 1012, que autom:a a_ conceder a Antonio Dias Paes 

~- .. ' ~ i'·~ 

.._ ~·:'".:· 
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Leme. Sol:Jl'inlto seis rnezes de liccw;a, com ordenado '(c~m· 
cmauda ela Cormnis6·üo ele Piuart(:as já a1J1J·ru·vada em 2" d·ta
Cil6'SÜO); 

o" discussão da rn·oposir;ão da Gainaru dos DepuLudf?S 
JL •. 202, de J!H2, que autoriza a concessão o c um aHno df! lt
cunna sem vencimcutos u Agénor· Carrilllo da l?onseca c Silva, 
urmin'uense da Sccretm·Ía da Policia do DistricLo Federal (6'C'Jn 

JUU'êcur) ; , 
3" discussão da Pl'PPOSÍ(.IÜO ua Gamura dos Deputados 

u. ~J\1, de 1\H2, concedendo licew;.a por um arruo, ~co:m orde
Imdo, a Luiz· de l\1uttos Pimenta, praLicanle dos CorreiOs (cout. 

~ JWI'CCCI' da Conmâssüo de Fúwiu;as); 

.· 

. 3" discussão -da proposi~'1í0 da Ca.l!Ia.ra cios Depuladol:l 
n. 20li, de HH2, ·coneeueudo· um urmo de llcença, cot:n or{!cnado, 
a .Jo . .;ú Braz de Siqueira, J'iel de pagador· do 'l'l!esouro Na
cional. (inclaüla cm o1·dern do dia sem parecer); 

~'.' diseussüo du proposir;iío da Carnar·a dos íDeputados, 
u. 238, r.! c 1. 912, auLorh:ando o l)oder· li:xecutivo a abrir·, pelo 
.i\Tinistorio da l<azenda, o credi·lo de 2 .•400 :000$, supp!ornentar 
ú. verba n. 1.3- Imprensa Nacional c D'ial'io O{Iicial- do 
oJ·r;.amcnlo yig·enlo, para attender ao pagamento do pessoid 
a·IIJOvh·el dacJttelle cstabclecimoul.o e para clespozas elo material 
110 pl'e~enLe exercício Urtcluidlt eut. orrlcut do ·dia se1n lJW'cccl') • 

Levmtta-se u sessüo ús 3 horas e Hí minuLos. 

189" SESS;W :Ell\I 2[) DE DEZEi\lBHO DE. :1.912 

·(Nocturna) 

pagSIDBNC!A DO SI\, PINHEIRO 1\fACHADO, VlCB-:PHESJDENT~ 

Presente nume1·o legal, abre-se a sessão, a que concorrem 
.os Srs.: J.>inlleiro l\facbaclo, Ferreirà Chaves, Araujo Góes, 
J?cclr·o Borges, Candido de :Afureu, Gabriel Salgado, À,irtlmr 
I,emos, tndio do Brazil, Urbano Santos, Mendes de Almeida, 
li'L'üncisco Sá, 'J:avures do Lym, .,Va!Jredo L·eal, Gonl.)alves Fer
reira, Ribeiro d'e Brito, Raymundo de· Miranda, Oliveira V'.l'l
ladii.o, Luix · Viunna, Bernardino Monteiro, Moniz Freire, Nilo 
Per;anha, S:í FL·eirc, Alcindo Guanabara, Bucno ele Paiv·a, Ber
nar·do l\lonteiro, Felic.iano Penna, AJf,redo Ellis, Francisç.o 'Gly
ccr·io! Leopoldo, de Bulhões, )3raz Abrantes, A. -~credo, José 
1\l.ul'Lmho, Generoso ilfarques, l<e!ippe Sclunidt, 'Hercilio Luz 
:Abdou Baptista (3G). · ' 

Dnixnm -de. comparecer cQm cuusa ,justificada os Srs. : 
S~·Ivr;rio Nery, JonatlJas Pr;clrosa, Lam·o Sodré, Josú Euzebio, 
RTlJcn·o Gonçalves, Gervas10 Passos, Pir·es l<en·eira Thomaz 

· :A~c_iol~·. ·Antonio de Souza, Cun!Ja Pedrosa., Epitacio. Pessoa, 
SJgismunc!o Gonçalves, Gomes. '0 'ibeiro · Guilherme Cti.mpos _, J. 'I 1 _ I 

' . 
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t:ul'lli" ,., r:nmpco:;, .ro~o! :\·lar:celliuo. nu~· Bal'lJo:m, .Toilo J ... uiz 
:,\·1\;c~. l.uu r·er11;u 13apf.i~la, HnnwistJO J>ot·lella. Aug·u::;lu du Yas
t•ont·••lln~. Carrrpo~ ~ullus, Gnn~a::;il Jayrw!, :\ldello, Alt•ru:al' Oui
liHH'iio•s " VieJ.(H'iliO ?llontoir·o (•:!.G). 

_1;;· Jiun. po:<la r•rn discu;;srto l', ~u.111 delJtÜl), upprun\clu :1 

aclu ua ~(·~~rtn nntoriot·. 

O Sr. 1'' Secretario dá .r·.uu.lu du so~guiulo 

J;:XPEDIE.'íTE 

U !'fie i o~ : 
li rir du Sr. I" So•et't!lar•io da CnnHll':l dos Dcputados. com..: 

wunit;audo rrfw Ler· aquf'lla C::amara dado o seu asseírlitnr;nl() 
ú~ •·m•!nda;; do Senado ns. 7 t) J9 oJ'fereciclas :1 propo:;lf;.5o 

1
1. \Jí tH• t:fll'l'l'lll•• armo. l]Ufl fixa a tlespcza do Miuisl••.riu rh~ 
Fa~enda para o c:xer·ck.io dr '191.3.-·"\' Comrnis~ão de.J:'i-

nan~:a~. Outro dn. rne:;ma pr·oct!deneia :fa~entlo idouLieil. eommu-
nil:at·iío ern rela~:ão :'rs emendas elo Senado ns. :!., !t, (i, 7, J:!., Iii, 
I li .i7 o ,J !l da proposit,;ão 11. rou, que 'fixa a despc;r.a do ·"i

J.lÍ;ii'I'ÍO da Guer·r·a pnr.·a o I'X~"I't:ÍI:io elo J!H:3.- A' Connnis~ãu 
de Finnucn~. · . 

. Oulr·o da Jlli.'SIIta ,,r·ot:ederl!:itl J:az•~llllO igual ·communicacãu 
L' III r·elat;iío ;Í~ ••111elldas. do Senado llS. tl: n, J o. 1·Í, Hi IJ ~" pal'le 
da Jtl :'L pr·oposit.:ão da Cn-rnar·a n. J 10, de 101.~, que fixa ades
lii!W do ?li inislt!t·io da Marii1Ira p:H'a o exel'eicio de J !lJ 3. -
A' L!omrnb~iío d•: Fina.nca;;. 

Ou tr·o da me~ ma Jli'Oceueueiu Jmwndo hleutic:( eolllillll
. nicaei'íu em J·olacão ú rmeudn c!1.1 8enncio n. G ú. proposi(:ão da 
'Callllll'tt n. 108, de 1\lJ2, que 1ixa n despezn do Minislel'io do 
'.E:xlcr·ior para 'l \H::l. - .\.' Com missão do Finano:;as. · 

Outro da mesnHl. procedenciu, .eommunil;audo uão l.er ::;it.lo 
tlatlu o O.Sfi••nLirilerllo :is emendaR elo Senado us .. í, G, n. 1G, :!1, !!2, 
:!:J, :JU (ultima p:ule), 3:3 e 35 ;í. propélsic-ão ela Carnul'a 'que 
or·t:a a l'er;l'itU g;!r·al da tlr•publica pa1·a ·J \Jl3. ;...._;A' Collllllissão 
de l"h1Ull()l\S. . . . ~~:.:.{ 

O Sr. 2" Secretario proeedu :l Jeilu ra elos seguinLcs 

P AllEGlDR.ES 

N. GGS-J9J2 
•ti• 

Jkdáeçtio {iwd du I:IIICIIdtr do Senailo ti. )JropoSi!:Ou da Comora. _ 
11, 211:1, de 1!11 2, IJI/II:sülr:rwrdtl como ·rc{orll/.atlo 7/0' posto 
de 2" /.r:Hr!llfr: o · .<ia.1'tien/,o a.,Í'/I.dttlltc, rc(or11~ado do E;ccr- · 
cito, :\/,{redu Canrl.ido MorC'lra. . . · 

gur Ye~ Lle «a lalJPlla .\da I !!i n . .2. 2!)0,. de ·13 1]c· der.emlH'O 
de HHO », ciil;:u-~c: « labcJ!a·' n. ·I, anuc:xu á lei n. 2-i7, de . 

........ 

.. ~·. ~ 
' ~- :.:. 

• 



SESS.:\.0 EM ;,?() DE DEZI:J:\fBI\0 DI' Hll2 (\13 

liJ uc rlcwmht·o de lti!H, JH~L·ceiJellllo 1.1 soldo rlc~U! po~to desdn 
u data de ~ua ,.,~l'ül'llH\, dt!S~onlado o fJilll! !'l:c·•!l.lt'll como Sfíl'
;;L•ntu ajudante J•eJ'ot·mtHlo ~. 

Sala da:; J~oHnn i~~·je~. :!O d•.• d(•Zé'mlJt•o tlt• L V 1:! •. - Wal!',:cdo 
Leal. - Uli t:uh·u \'alladtlo. 

:X. iíliO- 'l!H2 

netlru'('till tiual t/(1 J))'(ljt}0/0 do Smuulo 11. liii, d•: ·1912, (/j)jl'I'O
·caurlo ll !fiSJ!0.~/0 '11tí Nl.j)'Íiii{O \-"1 do tifnlo fi rfo tft:!ol't,/0 
11. !I.S.'I/, dt: 2:1 r/rJ !Jtllllliru r/1: 1!11'2. till" reorymu:n a. 
rulmioistro~aio " o. ;ius/.i~·o. uo 'fm·.rilorio tio Ar!/'1!, 

O J:on;;J·f.·s~o l\:wiooal dccrela: • 
:\1·1. ·t ," Fien nppro\'ado o di~Jw;;to 110 eapilulo VI do 

Ut.ulo I'[ do dec:l'elo n. O.R31, ele .:?3 de rmtuiH·o de 101:!, cnw 
l'(•nrg-anizn. a admini;;lJ.'UGfio e a ,iw;lic;a ·110 TPJ'J'il.oJ•io do ::\eJ~c. 

~\ l'f, ;? , " llü\'OgHJll-BI) a;; cJj;;po:; it;Üt':" I' III lot'lll lf'::U'ÍO, 

Sala da;; Commi;;;;,jc,;;, ;?.fi dr• dé'ZNnlH'O di• I !H~. - \Volf'rr!rlo 
l.eol. - Uli1.•cira. Voll(l(ftio. · 

O Sr. Ferreira Chaves- ::)1·. Presidente, l'C(JLWÚO a Y. Ex. 
que •~cm:;ull.r. a CaRa sobr1~ si eoneede cli,;;J··r~n;;a de impr·e~~ãn 
:i redar:cão J'inal n. :'!.0:?, relati\'U ao sa·J·gc~nto rel'ot·mndo Alft•edo 
Canclido ~rm·eiL·a, pnr·a que a mesma po:'l:'lU .ser imnwdinlamente 
d i~cu LILI a e votada. 

Appt·ovuda a u J·gcnc ia. 
E' novamente 1 ida, po;;ta em discussão e .;;em deb:lie aJ)

prov::tela a l'f!daec;:'i'io final da emenda do Sr!naclo :i JWOposieiio 
. rla CamaJ·a-do:'l Dt•rmtudo~ n . .:?0:3, de 101:?, que maneJa eon~i

dm·tH' comn J'l•foJ·mado da dala da pré'sentc r•!soluc.;ão legi;;laliva, 
no !)OSlo de :!" tenente, com o soldo JH)l' irlleiro da. lahella A: 
annrxa :i lei n. :'!. .. 200, de 13 de dezembro de 1.01.0,' o snJ•genln
a;it.ulanlr!, J'd'Cll'lllado do Exm·r:ito. All'f'eclo Candido Morr;il'a. 

O Sr· Arthur Lemos- 81•. Pt·esident.~. :l'a()o id1~ntico l'f\
qnrJ:inwuto ao que acalm ele J'azet· o no;;;;o illu:'<lré' J ... Set;J·r~
t:u·io quanto :.'t redae~:ão final do pro.ieeto que manda apprO\'Ul' 
par·l.e fio decJ'C'lo do Exr~eutivo J•elat.ivo :i~ elé'it;ões munidrHws 
·no At:l't•, pob que estou .in·l'ot·mado· d1~ qut• a l'C•I't·!J'idtt J·rrlac~t·fio 
nenba de M!l' lida na :\lt>;;a. · 

· Roqueil•o. pois, a Y. Ex. qur! l1n.ia d•! r:on;;ullar n S•:nndo 
R0hJ•n ·si consente na di~ pensa da illlfll't~ssiio de;; ta l'edae(;fin 
:fmal .])UJ'a que a sua cli;;cu~;;iin 1• J'Nlnc•;.iio ;;,c•jam immrdiata-
mcn I. e el'l'ectuadas. . 

AppJ•nyadn a u J'g'CJW in .. 

E' nnvnnwnl.~· li.c,la. po;;ta ''!11 ·di;;en;;;;ãn (' ,o;c•m ch·hnf.e ap
tWoYada n ,.,.~dat·~:to lmal do JH'O.JCelo rio Srnnrlo n. tiií, rl•• l!ll:!. 
tlpprovnnclo Ç• chsposto no capitulo YI elo titulo Ir .do decreto 

r.•· 
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ANN,\ES DO SENADO 

11. !'l.R:ll, rln :!3 de onl.nln·o rlc .t!)12, que reorg:mizo .. a adrni· 
nist.1·rH;ii" /\ a ,jw;l.i(,'n 11o '.l'eTTiioJ.'io do .o\ct•e, 

ORDEM iDO DIA 

C!fll':DI'/'0 P:ID•\ PJ\0/d\IEN'J'O Dl~ DIVIDAS DE mmnCTClOS FINDOS 

3" diseui\süo . da proposição da Camnra doR Depul.rHlo.<: 
· n. 217, do H112, que autoz:i?.n .a abl'ir, pelo Mini!terio ~a J!'n
?.cndo, o er·odilo cxt,rnordmorw de '1..017:~3:1.$,8·3, n,fJm de 

. oc,c:orr·er, pelo;; diversos ministerios, ao pagamento de clivirlns 
n~l::wionndas de exnrcicios :l'indos. 

O Sr. Feliciano Penna-Sr. Presidente, estamos ho.ie no 
J1ünu!L.hno dia ulil da presente sessão legislativa e não temos 
nrmlmm dos orçamentos definit,ivamente votado .. Niio ô meu 
inl.uil.o, nessn momento, procurar saher a quem eabe a rnspon
;.;allil i ela de dessa irregularidade. 

Ser.ia inl'ant.il que, nesse momento de tanta angustia par:i 
rujs, viessomos aqui fazer reCl·iminações :1 outra Casa elo Con
;;r·cs.~o. Seguramente a Gamara dos Srs. Depu lados nüo pôde 
eoncluir sua Larcl'a a tempo de permittir que o Senado so 
dosempr.nlmsse ele sua :funccão const,itucional, por eircum
st:mcias alheias :1 sua vontade. Em todo caso, creou-se dessa 
maneira para n6s nma situa~.fío, que é prer.iso resolver de 
qualquer modo. 

EslamC)s arriscados a cle.ixar o Governo sem lei elo meios, 
conli.·.ihuinclo desse modo para que elle assuma a clicl.aclrn·n 
:l'inanerlira, eom grande desprcsf,igin para o Congresso, 11110 
desse modo ter:'l aJ'.J'irmarlo perante a Na()fío sua incnpaeidado 
rJ >:ua inuWldacle. (A2Joiarlos.) . . · 

· S6 J1averia nm moio,_Sr. Presidente, do impedir essa ca~ 
f.asl.rophc; seria um rer~u,·M, . .i(l .muitas ver-es empregado pelo ' 
Senado...:._ .testemunho de sua ;:p·ando Jonganimidaclo- c fJlHl 
eonsi.~te ern ·a.pp.t·oval.' Sülll oxam·e, des·p.inrlo-se de suas aU.ri
lmi(;i'íes i~lrler.Jinaveis, !.orlas as prorosioões. vindas rla oul.ra 
Casa. do Congresso. .. 

Mos. o Senado niio eslíl disposto a1J::;olntamenl.c ·a des-
po.i:tl'-se. dí! suas aUrilmi(;ões. ··(A7Joiados.) . , 

O Senado J1l'ef.encle o estii. :firmemente resolvido a exa
minai' Mm calma sin.c úYt ac 11lu.dio, ·todos os pro.ieelos vinclos 
ria Camm·a. 

· N~o quero n,cste momonte, Sr. Presidente, J•e'ferir-mc :t 
nma cJrcumsl.ancw que ag::,•ravn. um poueo n. sil.uar.ão cr•!ada 
no! a Camara- c é que l;rmdo' tido eomor,o anto-hon"t.cm a vo- · 
l.at;.fío rlo Ol'~amenlo ela Via•:ão, parece que as emendas cnviadni! 
J)clo · Rf\narlo :í 011 tra Casa do · Parlamenl.o,,.,rJo Sena elo pam n. · 
m1t.1·a Cnmara .. !liíf! drvoriam intrrrompr,:C.ri: vol.açfío elo orcn
nwnf.o, a qnal ,HI lmha cl}mecndo. Entrol.n,nto. tudo se ff!Z parn. 
que cstnR. emendas fossem vot.ndaR. devolvidas no Sr.nndo, fi
c!u~do re1.1r.lo nacruclla Casa por mais tempo, pqr Lempo inde-
fJDJdo, o orcamento.da Viacüo,'". · · · 

... 
', ·' 



ãESSÃO E~ 20 DE DEZE~!PRO DE 1012 

Mas,·· si" o . Senado não. eslt'L rcsolvjdo. a niantcr n. iiorrü..; 
plollu a que até agora se tem subordmado de votar de afo~ 
gadilho, sem exame, os projectos vindos da Gamara, outro meio· 
a ompl'egar t\ aquellc que j'ú foi suggorido o anno passaclo. 1 
O moi o é votatlmos_a -IH'Ot.•ogativa dos orçamentos cm vig"OJ.: 
·no presento oxcr·cicio. (Apo'iados.) · 
· E' bem de ve1• que este expediente nüo teria cxoctHlÜO. 
senão no caso ele. se confirmar a impossibilidade da appro~: 
vaoão · dos oroamentos. 

Si porventura este pro,jeclo actualmente em discussão, ao 
.rJual \'OU ,iunla1: a emenda relativa tL prerogativa, chegaf' ú. 
Cama1·a, J'i.c:arú ella com certeza, devido ao conhecido cr·iterio 
do seu illusLt·e PJ:Psidenle, reservada para ser submetLida ·a 
.iu lga.mcnto, no. caso ele ser verificada aquella impossibilidade •1 

Espero, Sr. 'Presidente, desta maneira remediar um mal 
que até agora tem sido sanado com a abdieacüo do Sen:ido 

. ·capolatlos); com a renuncia de suas attribuioões, a sophis~ 
t.icaçüo do r·egünon, fieando as duas Casas do Congr·esso redu~ 
zidas a uma só, estabelecida as~im a preclominancia ele nmn. 
rlas ·Casas sobre a outra. 

Nesse sentido mando t'L Mesa. a emenda .seguinte: 
« Accrescen te~ se: Subsistem 0111 vigor no futuro exercício 

ele 1913 as leis ns. 2.'524, de 31 elo dezembro de 1.011,. e n. 2.5-í.J, 
de lt de janeiro de. 1012.» · 

Jl:sta emenda está assig.nacla por todos os membros ila Con't
m.issão. 
. Est;í bom entendido, Sr. Presidente, que esta emenda 
deve ser compl'cllencficla cm termos convenientes·. O que a Com~· 
missfio l)retende é qur. fiquem cm vigor os credil.os orr.a~ 
montarias, propl'iilmenlo clito.s, 'Sendo que as autorLmr.üês, 
prineipalmente nqu~llas que j{t foram utilizadas, não J'icíuem 
nbs91u t.amen l.e rcv 1gor;~das por esta emenda. (JllnUo bem; 

111. u:t.lo 1;(.: m. , ) 
Vc)TI ti Mesa, tl lida· o post.n. em discussão com a proposição 

a segumtc . 

EMENDA 

A' proposici'to fl:'.i. Camn.ra n. 2'L7, de ·Hl12:. 

Accrcscen tc~se : 
Arl.. Subsistem cm vigor no futuro exemicio de 1013 

as leis ns. 2.5·2-l, ele 3J. elo dezembro rle :101.1, e 2 54-í, de 
4 de Janeiro do 1012. ' 

. Saln. da;;: sessões, 2!1 de dezembro de ·I !H2. -:Ji'eUciano 
Perma.- U1•bano Sa·ntos. -A!. Azcrcdo. -Leopoldo· da Bu
lhües, com excltlsfio das autorizações. - Tava1•es de Lyra. -
Francisco Sd. - Bueno de PaivÇt. - F. Glucerio, 

. ' 

. 
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G1G i\l'\'N.IES DO SllN.\00 

O Sr. Francisco Glycerio (' :•- Se. Peüsi~l•.'lllt:, · co~no 
V. 'J~x. L' o :;~;uado ~ubPIII, J\li ·:;c•lllpl'l' ad\'l'l'~O a J)l"Ol'Of;'al!ya 
do~ Ol'(:tlJIWIIlOS. ~llliljH'O :;U.'5i.t•i1Lt•i eaiUJ.'U::Htll'ltJlllü.tjllü!? ::>t.!
JJil,c/0 devia .SCJ' l.olL'l':lllttJ, I'Olando, me;;mo sem dlst:u;;,.;uo, o;; 
Oi't;nmr.•nto5 Yindos ú ullinw IHH'a ,r.Ja 1:amm·n. afim dt! fiLie 
pur.Je:;srmus, 1:üJ11 a Hns:m eondueht prudenlt•, iudu~il.' e ar.on-

.so!llaJ·- si mr •l I i dto usat· t!sla L'XfJJ'essão- o,; nos~o~ UlllJgo~ 
da out1·u. Cas:i do CongJ.'I'ssn n que J'el'lot.:tissem .nos hH:um·•·
ni••nles dt!en.J•J•eul.t• . .;; dt•s;;a esrwl!iP rlt.: r.onJ'Jido, (Jllü w1o Lemos 
nl.tJ ngo1:a podido ••villu·, enlr·r.• as duas Ca.~a,; do Pa!'larnrnlo. 

Sou, fllll'lanlo. iususJwHo paJ·u mr. Pl'OilUlllJiat· pela ma
llt:i 1·a pol.' que vou Jazr•J•, depois cln it•r· a;;sig"rmclo n, fll'OI?os_!.a 
de Jli'OJ'Ogal.iva do Ol'~ttnH·nlo. r:omo uH•rnbrn t.ln C:onHnlss:w 
rln J.'inan•;as. · · 

BnLendo tllll' o S•'nttdn devt:• r·r~sislil' quanto N•r po~sivel 
al'im de rnanter suas al.li·iiJuit·õe.~. 

· Com o devido respeito :í ·oull'u Casa do Ctmg'!'tJSso " sr:-m 
rno rMr.•r•iJ:' a flt'J'SOJJal idades ou grupo de que e lia se enmr"J". 
n que •' t•xaeto ~~· lJUO a intenção dP retanhH' a volllviin doi' 
OJ't.:anwnlo;; niin p(•de ~e1· dissimulada. 

J\:>sinl, ~inl.n pr:t·Jhlo l.odn nwu r.sfor·t;O no SL•nl.idn rle Pl:n
mm·f'r n r:orwiliaciio. Evidenl•!llWJ!l(•, la't inlcnvão, JH'OJ.•OSJin 
rlclih•'l.':lr.lo dP nn;; r.Jl'ixnr·, atr; a ultima liOJ'a, sr!m os JW0,/1'1'1"~ 
d~ Oi'~·<llllnnto;;, para 11os oJn·i:;;arem a votai-os sem Pxame 1! 
cJ Jilf!URSan; 

o s.n. ·~\J.I-'11/WO Er.r.IS- ,\ e'ngulil-os. 
O Sn. Plt.~Ni:IRt:o C:i.YCJm!O--?I'a outra Ca;;a do Cong1:t::<.~n 

üRI.:í ponr.lr!nln de dbcussfio o pro.iN:lo .que apl'üselltei e foi 
UPJH'ovado ilelo Senado, pel'milLinclo a .;;imultatioiclad.e da ini
i'i:tl.iva nas dua;; Casas dos pJ·o.it:c:Lo~ ele despoza, r.ltl modo qUt~ 
o Senado podia ter· a .inieialiva de. clous ou fJ·t:s cles;;e~ Jll'O
jC'dos, cabendo nul!'O:> tantos ú Càmara dos Deputados. 

A ~olucfio desl.e assumplo, entretanto, lern ::dclo adiada ü 
o resultado ,; r.sLP que estamos se·nlinclo: o· S1•naclo impt'•t:liclo 
rln !'(!ver· o L!'abalho or·çarnentario. · .-

·}.:clJo que o Senado deve resistir . 
.T:í uma vez. drstns me;;mas eadf~ira;;, um illuslrt'· hom,'m 

r! e Estado d i~sn: « :\'t)g'uemos os orcameiltos. aconlf'~~a o quo 
nr.onteer1· ». :J~IJP, t'•JltJ•el.anl.o. eaJ)iltÍiou c eónr~edrm oi; OI'(;n-. 
mnntos. ·' · 

O Senado eleve 1·esislir, pois sô de um eonflilJlO dn;;;;n 
llntm·eza pocler·tl. vir a adYertenr:ia rfficaz para o cmnprinwnlo 
r! e nossos deveJ'es. · . 

Ha o romeclio ela PL'OJ•o,g-ath·a dos oJ·ça-menLos, ,íií proposto 
pela emenda elo nobre Senador· POI' 2\Jinas. "úloptemos . r~~a 
mcclir.ln p1·evonliva e espürl!lllOS q\w a Camara, 1:mnotl.a os m·
çnmrnlos que·ainda não fol'am ultimaciÕ5r: · · ' -· 

Não digo que o Sünado mantenha cnprichosamrnt.e a;; snn;; 
nmendns; arcf!ilr a;; emrndn:> qur n Gnmara JusLifil)ar.lnmonfc 

(•) E>;le ciiSCUl'RO nilp I'oí reyisfo pelo orndor, 

~. ' . 



J)l'OfJUíWI' o r·ejcil·~ as tJL!e ju!ga1·. inconyo~nio~lllo•,;, !l)ll~ n~o dr~".r' 
SfJ ;;u]}mdlf•/' U l'.;:~o· )'l!;j'I/IJf•rt fie 1/1/jH>~I(.'IJí;:';, lji.W ,J;I ,;11 \HI' [i.!l
Ji:tnrJO intOií!/'ll\'11[ (• do:pt·inwntr: da fUliCt~O di•;.;[a t:a . .;a, (.1/tiiiO 
lu:m.: mu.ito /11.1'1'11..) 

E' lll'l •1'1>\'tHia a l'nll'!ndn. 
E' igualme1'Jte appt·nY:Hia a J)l'nr"•si,:iin. 1!11'-' \'l1P ú C:om

mi,;~ãn rll' 11rJcl:lr.l)fiO. 

C/lJ·:DtTf.l JJE (jt) ;000:;;000 .\0 :'llTNIRTF.f\10 D,\ \'1.\Ç,\o 

~;" >IiReU.<SÜO da Jll'fiJ)OSir;ãn r.la Camal'a (],·1:; n.•pulnl]o;; 
n. j!.í:?, rJe 10.1:?. qnr: autn,.iza a a.l11·iJ·. p,-.Jo Slini~l.f·t·i" dn \'i:H;iin 
n OJ.,.n~ Pulli'iea~. 11 ei'Pditr• f';;p,·cial rh: r.n:noo::; pal'n n;; r!r·~
]leza;;. da eornm i;;,;iín IJ~pr•t· ia! do• remnrli·Jn,:iin dn~ t•;;:;:otos do, si a 
Capital. 

:\ppronu.la, vue se1.· ;;ullmellida ú ~nno:eiío. 

3" disr:u;;siín da ,.,.opo;;it;iín da Canu11·n <lo;; Depnlndos 
11. ül. dL• t\11:2. :mioH'izando n P1·esido~ntr•. da Hr•puhlir·a n f:í)/1,
no}der JieO:ll!;ll, f10l'. 11/tl ·anno, 1~0111 Ot'dl'lllHIO. (''ii/ f'/'(>J'IIf.:·no;iio, 
a .Tor;:.:·e Yo:;r.hn·. f•OtHludoL· ri•• tl'f'm da E>dJ•adn. dr• Fc•J'i'O 
CP!ll.r·nl elo Hear.il. 

_<\pprovafla, v:1r ~,..,. snbrnclticla ii ;;nm·çãn. 

' 
CllEDfTO P.-\ll.l P.\Ci,\~·/1~.\'TO 0.\ G.-\11.\I:O:'fi.\ J)g ;r uno;; A Ei'\'l'n.\0.\S 

ng Fl::tliLO 

3" disnu~si'in da pl'oposiçilo da Camal'a dos Depntat.lo;; 
n. 3{i, d1~ ·1!112, quf\ auloi.'.ir.a a ahl'ir, J1Clo .\Iini~tl'l'in ria \'in<;iín 
e Ohf'as Publiea~. o crNliln d·~ J.:3i:?;ili5$Sil'l, om·o. al'im dr: 
cotwir dt!Sflt!zas equ iYalo:ut.es feita;; rc·la Delo•gaeia do Tlw
~our·o ·~m Londi·,..s. eom o pag·anwnt.n dn ga,•ant.ia dn ,iuro.~ 
devidos :í~ Com'pnnhias de Esl1'ada~ de F>•i'l'n Xol'l.e do BJ·azH 
ll S. P:mlo-Hio. Geandr. ·,·especLivamente, nn illlpOJ'Innt~in d·~ 
25:863$370, Olli'O, r; I .:3iift :312$1 .. 18, Lambem omn. 

:\pprovnda, vnü ser submettidn :i snJwt;:iío. 

3" discussão da pr·opo;;icüo da CamaJ·a do5 J)c•pnfnrlos 
Ti. 232,.rle 1!11:?, que auiOJ•iza fi ahrir·, rwlo .\lini~LC'I'in da .\la
rinha. n eJ•eclitn ;:urq>iementnr de e /.1.000-0-0 011 Mil :8110$. 
nU/'11, :í \'f!l'ha :Jo•: « Commi:'iitÍo';; no es.trang-eii'O ~: pa1·a (l(•eOJ'I'I'T' 
t!~ .rli'RJ'II'z:l;; l'l'•nllzadag " pm· .~.-· l'eal!zarem no r:nJ•J•ent'' ·~xeT'-
DJCJo. , . 

.:\.pproYtldn, vne R•:P sul~mt'll.idf\ :\ sanccüo, 

···.' 

. ,• 
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lliS ' 

r.!CllNQ,\ AIO 'J'gNEN'l'l~ RICARDO OOULART 

3' clisenssi'ío da proposioão da Gamara. dos D(\pn t.ndotj 
11. 22ri, ri e ·i 011, concedendo Jicenon de um nnno, com o soldo 
simpJc:;, no tuncntc Hicardo Goulnrt . 

.;\ ppvovnrln, vne ser subrnel.1.ida ú sanccão. 

' r.ICENÇA A M.AniO vrr.r.ARTZI! OALVÃO 

3• discussão da proposição da Gamara dos Depul.ndos 
n. 205, de 1912, concedendo um anuo de licença, com ot·dc
riadn, a i\Jnrio Villarim Yasconcellos Gnlvü·p, praticante' do 
Col'!'eio de llernnmbuco. 

Approvnda, vae ser submcttida :.í. sancoão. 

CREDITO DE 52:1\25$322 AO MINIS'rERIO DA VIAÇÃO 

s• discussão da proposicão da Gamam elos Deputados 
n. 24!t, de 1911, que nutorir.a a abrir, pelo l\linisterio da Viaç;ão 
c Obras PnhJi.cas, o credito de 52 :1~5$322, supplcmenLar ú · 
vet•bn :3"- Teleg-rapllos- do art. 83 ela lei O!'t}amentarin. vi-
gfrn t.o. ' 

J\pprovndn, vne ser submettida :í. sancr;ão. 

AGUAS '!'liERM.Al'S Dl~ CALDAS VEU.J:AS 

3" discussão da proposição da Gamara 'dos De!)il l:tdos 
n. 230, ele 19:l2, que autoriza o Presidente da Ticpublica a 
mandar nnal~·znr as aguas tllcr·maes das fontes etc Caldas 
Velhas, Caldas VoYas c Caldas de Pieapel.ingn, rJc nccôrdo 
com as instrucções que estabelece: -

Approvn.da, vac ser• sullmcLLidn. á sanccüo. 

3" discussão . da proposição· dil. Gamara dos Doputndos :· 
n. HO, de 1012, que autoriza a conceder a Antonio·.Dias Paes.! 
Leme Sobrinho seis mczes de licença, com .ordenado, 

:\pprov:ula, vac :t Commissão de Redacr.ão. . . 

-LJCF'.NÇA A AGENOU CARR!I.I·IO DA FONSECA 

3" discussão da proposiç;ão da Gamara dos Deputados 
n. 202, de :1012, que autorizo. a concessão reJo um anno ·de 
Ji:-Qnl}a, sem vencimentos, a Agcnor Garri!lw da Ji'onsr..<;a o 
Silva, amanucnsc da Secretaria elo. Policia elo. Disiricto ,fe-
deral. · · · 

Approvada, vae ser. submetLida á saucção, 

' . '' 
' ' . ' . 

_, •-,· 
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.' 

r, WEN()A .'\ r.mz DN MA'l"l'OS P!MEN~l'A: 

3• discussão da proposioüo da Camara dos DepuladM 
n. 21 O, do 1912, concedendo liccnc;a por um anno, com Ol'de
nndo, a LtJiz do l\[attos Pimenta, prat.icanto dos Correios. 

AflpJ•cwarlh, vao ser· suhmcLtida :'l snncção. 

To~TCF'.NQA A ,TQBÉ BRAZ J)E SIQUEIM 

3" rJ i seu ssüo do. proposição da Cam aro. dos Depu Lados 
_n. 20fi, de :I!H2, cóncodendo um anuo de licença, com árde
·nndo, a Jos6 Bra;-; de Sirrueira, fiel de pagador do Tllesouro 
N;wioual. · 

Apprnvarla, vnc ser subrnef.l.irlo. t't sancoão. · 

.• 
Cnlml'I'O PARA A IMPRENSA N.1CJONAL 

12• discussão da proposição da· Camara dos ·Deputados 
n. 238, de HH2, autorizando o Poder Executivo a abrir, pelo 
l\fi.nisterio da Fazenda, o credito de 2. qQQ :000$, supplomentar 
:í. verba 18" -'Impronsa Nacional e Diario O({icial-do or-. 
r,:.amento vigente, pa!'a aLtencler ao pagamento elo pessóal amo
vivei daqucllc esLahelec1imenlo e para despezas do material, 
no presente exercício. 

·.\pprovada. 

O Sr. Bueno de Paiva (pela ordem.) requer urgencia para 
r11.Je a pro·posição dá C;:rrnar·a dos Deputados n. 12, de 1!li11, 
com parecee :favoravel da -r:ommis~iio de J!'ínançns·, seja im-. 
me-r.lialamenie discutida. 

Consu!Lado, o Senado con(:ede n urgeneia requerida. 
Approvn.dn n urgen9in. 

RELJ~VAMBNTO DE PnRSCniPÇÃO · 

rz• rliscussão · rh proposiçfí.o da Gamara dos DeputnclM 
n. 12, de ·J !lU, rrue releva a pena de com misso em que incorreu 
0 contribuinte do montepio dos funccionarios ]mblicos Dr .. roiio 
Pereira de Azevedo para o :fim de serem as suas filhas 

.DD .. 1\melia e Porcia Leopoldina dé Azevedo :Himif.f.idas ú pel'-! 
cepr;fío ela pcnsiio que lhes couber. · 

Approvndn. ·. 

O Sr .. Feliciano Penna (pela mYlem.)·- Achando-se sobre 
a mr.sn a l'edneçiio finrrl da emenda do Senado :í. proposicií.o c!n 
Gamam do;; Deputados n. 2··í7, rogo a V. Ex. que eonsulf,e 
o Scnad0 sobre si concede UJ'gencin pa!'a fJUC a mesma re
dacção seja discutida e votada iimmidiatamenle. 

:Approvada a urgencia. · 

. •r 

',; 
. ' . -~ .• : 

' .. ~~ 
. ,:~··i· 
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O Sr~ 2" Secretario !e (• t:' upproyado n ·:;cguinf.c 

.PA!lEC.Ell 

N. G'iO- Hll2 

n.~r/nr(•rio {inol r/o 1'}1/l'ildrt tio S"N(Ir/(J rí Jil'ilj)(JSi(•lio r/o (:(1/itfll'fl 
rios llt'Jmlru/os. 'lt. 217, ri•• /fJI':!.. Otllori::.oudu rr rrlll'l'ltil'll 
do r·rr•t/ilo r·.rfrarri•tliort.i'ÍO dr! /,0/7:.1:J/$7S:J )1(11'0 JWtla
nwuto r/1• rlil'ido.,· dr~ l.':t'L'I'r~if"io.< (illd,;o~ 

.\ei~Pr·~f'f•n I 1•-.•H• n ~~~:;nt i n t .-~ .: 

.\1·1. Svh;;;istr•m r•m v.ig·o1· no f'uluJ·n pxrrrqr,Jn r!L' HH:1 
as lr•i;;; 11;;;, 2.G:!I.· df' :JI ,J,. fl,•zNlllll'll de· lflll. , .. :!.iH·L rlc 
,., ,j, • .iatH•iJ'n ,J,. 1!112. 

Sala da~ Cnmrni;;.~êir•,;;, 20 r],, J.h•zenth!'O r],, I !1 I~ ~.-1rol(rrdo 
T.Nrt.- Olii'I'ÍI'II \'uUwlrio.- JJ,·I'IIfll'riino .lhmtt!iro. 

O Sr. Presidente-- Xeaha dt· eli,.~·a,.· :í :.\1.-·~n n nr·•.:nrnr·nfo 
rla Vineiío pa1·a o rxf'l·ci,·in fuflJJ'o. 

Yo11 rnandn1· J/i'fleNlrr· :í Jrilurn. nlt.'•ndt:·JH!n n .-.na lll'-
~''nrin. · 

O Sr. :1." Secretario Jt· um o.fl'iP,in do 81•. I" Sr.r:J•rfnr·io da 
Cnma1·a rJr,s D•·pnlndn;. l'f'lll"flr•ncln a ;:r;.milll,• ror·op.-,;;iciin 

v '>"' f ll"l'J ~,. _.J __ - " ~ 

.O CongJ·f·~;;o N':wionnl r·f•soh·••: 
Art. ~1 ." O Pr·r..~irleni•' ela nern!lt!iea " :mlori7.ndo n rle>:prn

rlCJ'. no rxrJ•r•icio .elo; 1013. pr!la J••:opnrticiio do :l!iniiltrPio rla 
Yiacfío r Ohr·a~ Publicas, eom o~ ~f1!··vicos d•'i:dgnndo;; na;; ~e-' 
:=:trinl.r.~ ver·ha;;;. a ·quantia dn 1.2.012:002.-;;íOO. ouro. n ••••••.• 
1.2.!!. lii:1: GO.\$ I 00. Tlatwl. 

1." ~eerelal'la de Estado. , . 
2." Cm·J·eios. augmcnLada de 

5·1 :fl'i.\ij; J)UJ'a g'l':llifiNI
(;iío rll~ .\O % aos fun:: 
rr·eion:u·io~ da a:;encin. 
r;;pr.cia I dro. S a n L o s ; 
flO :000$ ·na sub-comi
::;nacfio « Condueçiio ele 
malas, rtc. », para no
nwar.fio d•! mais ~o r.s
l.afetn;; intrt·no;; nas re
parf.i(:êirs IJtW rxrcnln.
rom o srrviço de r:olf,~ 

Ouro 
o o • t I o o ~ o I O • O O 

·Papel 
7Gi ;525$000 

·~' ' 
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poslau;~: c out1·a,; em 
q u o Jur·ew .i ulgaclo~ nc
uussal'io~. n do •·W :000$ 
]Htt·a n et.·na,~.üo de ag·~;n-
1\ia;; •·m AIJuuan, Villa. 
:'lfLH't.inlw e Guajatií
:\firim. no 'J.'el'l'itot·io do 
~I. e r o: destacada da 
uou~igm11;.ão «E v e n
Lüae~ ~ a q uau,Lia de 
G00$000, elevando-se n 
1 .. :800$ a ver·ba desti
nada a ti··~~ offiuiaes, o(l 
rar.üo de 2: üOO$ ·cada 
um, pa1·a LJ u e os offf
uitws da IA·dministra~'iío 
da Parahyha do Norte 
percr·b.am o~ nmtJimcn-. 
tos a que toem -dire.it(f, 
f!:r-t:l ela eat.egoria ·da 
rncsma administração, 
I'azenclo-s•' a alter::H:iio 
na respecLivn tallella; 
J' f! d i .i a- s e a verba 
« Evcutuaes » Lla se
guinte fóm1a: «Para 
llCCOl'l'l)!' a l[jl/UI~SqUC! 

despezas ext!'aordina
r.ias e iHIPI'INistas e á 
iusufficicncia da ver-
] . " "" ~ Ju """ N, , , , , , , , , , , , , , • 

;j,ll :ee1t~grapho8: 
I.:._Augmentada do ...... . 

100:000$ na subconsi.
;,ruação « ·Coustrucoões 
novas lín1bas, sua con
serva~,;.üo no exercício, 
inclusive conserva•Jão e 
r~usteio · d::f rêdc tclc
;,;-raphica adcru i rida ao 
iE:stado do :R:io Grandr~ 
d(l Sul: ·destacando-se 
dest.a · suh-consigJ;Ja()ÜG 
a -c]uanf,ia de {;l :GOO$ 
par·a -amplia r o quaclr·o 
da . nfficiua da nepar
r:iio Gr~tal dos 'fülcgra
plto~ -com um OJ)(~J·ario 
elo J•. classe, dous ope
rados ele 2• classe, 

Ow·o Pop(•l 

200:000$000 21.853:G00$50Q 

: 

'i, 

,, 
'' 

', ~· 
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q ual.t·o de 3" classe . c 
oito de 4" classe; des
l.acaclas as quantias de: 
50:000$ para auxiliar 
o Eslado de :Matto
IGrosso, na construcção 
da linha telegraphica 
que, partindo da po
voac,úo · da Barra dos 
Bugres, á margem do 
rio Paraguay, e atra
vessando a p1•opriedade 
Afi'onso, vá ter õá linha · 
Lronco 1\fatto-IG·rosso
,A.mazonas, na serra dos 
Pareeis; ele 100:000$ 

·para prolongamento da 

ÜUi'O 

liuha telegraphi-ca dt< 
cidade de Barra, no Es
tado da Bahia, a de 
Araujos, passando por 
•Santa Maria de 'l'as-ua
Linga, no Estado de 
Goyaz; c de 20:000$ 
nara prolongamento da 
linha tele:;raphica da 
cidade ele Januaria, no 
Estado de Minas, á ci
ciare de ·Posse, Estado 
de Goyaz.. ... . .. • . .. . 666:555~620 2i.343:140$000 

li- Commissão das linhas- · 
telegraphicas de Matto- · 

. Grosso ao Amazonas.. • • . • . • . . . • • . • • 400:000$000 
:.1.•- Subvenções ás Com-

panhias de Navegação, i. 663 :700$.000 2 .4.ú5 :Ú3$40Õ 
li.•- Garantia de juros,· fi-

cando o capital a .que 
· se refere o para:;rapllo . 

unico da clausula li\T, 
{]O decreto n. 7, 773, de 
30 ·ele dezembro de ·de.: 
zembro de 1009, con
forme orçamento .aP"" 
provado, sob o mesmo 
re:;imcn do decreto .nu
merq :4.337, de 1 de fe
vereiro de 1902, ele
vando-se de mil a tres 
mil toneladas a média 
m.Qn~t~l çl~ proql,]!ctos 

... 

. . 

·, .· 

., 

--
' 
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Jm.ttos ue fcr•ro, de que 
trata a clausula 3" cla-
CJUelle decreto .. , . ; . , . 8. 415 :33ü$780 :1.858 :780$0ü0 

ü."- Estradas de Ferro Fe-
der::tes: · 
I-Estrada de :l!'crro 
Central do Brazil, au
gmcntada de 200:000$, 
sendo 100:000$ para 

·auxiliar o governo de 
Minas na desobs truccão 
{]o rio Parahybuna, em 
Juiz de Fóra, e ......•• 
. :100 :000$ para au.xiliar 
o elo llio de Janeiro na 
dcsobstruccão dos rios 
.Sant'Anua. e· S.~ tPedro · 
nas proximidades de 
Bcl·érn c diminuída de 
ele 1 :825$· para pessoal 
jornaleiro, na sub-cou
signacão «Directoria~; 
ele 22:995$ para pes
soal ,jornaleiro na sub
consis'11acão : « C o n -
struccão :1> ; ele :1 :4.60$ 
para pessoal jornaleiro 
na sub-consignacão « 4. n 

Divisão :1>; de 4.8 :180$ 
para pessoal jornaleiro, 
na. sub-consignacão ·« 6• 
Divisãó) ............. . 

II -Estrada de Ferro Oes
. Le de Minas, inclusive 

os estudos -de um ra-
mal ,que ligue a estacão 
de Bom Despache ii. 
séde do município do 
igual nome, na consi-

. gna.cão « Eventuaes :~>-
incluam-se «as diaria() 

·ao pessoal CJuando .. cm 
serviço no · campo ou 
cscriptorio do IRJio ele · 
Janeiro» ..... ~ . , .. ·· .. 

'J." -·Inspecção <le /Obras 
Contra as Seceas, in-
cluída a iinportancia 
·necessaria . ao paga-
Dal:)nt~ .da~ pr_e~tncõ.es 

. ' ·' ..... • ..... • ... ·-· 5L900: :193$500 

........... -.... 14.754:555$000 

. 

· .. ,I 

' . '. 

,, .. , 

' , __ .,, 
..• · 

"- .•. , .. 
·-.. 11 

1, '-~ ·".' .. 
·~/~· 
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rios '"''-'n(,J'adus ,iú fel
til:;, ,(, satbfaçfiu ·dos 
CUJJijH'OHllS:;O;; de ]H'C
JIJÍOS a~~umido:; em 
virtude do deerdo uu
HJel'o !l.:!iiü, do 28 ele 
delf.NII]Jl'O de J !I H, ;í, 
JllUliULCll(iÜO de sei'VÍI,;OS 
,jt"t iustalludos e a olJI'US 
uovas, inelusl\·e il'l'iga
()ÜO, em quc~{ILIIJl' zo
IIUS um que se lornern 
nccessadas contra as 
seecas ........... · .... . 

Ouro 

. .............. , . 
8." ___,.neparl.ic;iio d•) Aguns 

u OIJras ·P:u!Jlieas, in-. 
r.lusin• o abastecimen
to de agua 1:i illm do 
Go,·e,·nadOI', Na suh
t'.on;;ignac;iín « Almo:Xa~ 
ri I' ado», da coJl8igna
c.:.rto - )lalet·ial - da 
Admin istruc;iío Geral, 
cntt·e as pulavru8 -
« I u b r i 1' i c\ a n f, e s c 
rm,;teio » ~ intercale
se:-« :wqui~ic;fio »: un 
sulJ-collsignnc;iio « Con
sct·Ync;iio e eustcio » -
da 1'1!ck ele clisLl'ibuic.;úo 
-· suhstilua-se a l)ala
VI'il - SCl'Vit;.o - por 
a.cquisir..üo e custt~io; c 
na suh-consignar.ão -
« \lfaterial » - ela wn
signat;ão- « ?llovimen
f.o » ela iE'. de li'. {]o Rio 
elo Ouro », accresccnLc
sc: neeessario ao tra
fego elo movimento. 
Destaque-se ela suh
consignar.iío « seJ·vic;.os 
dive.rsos » a quantia de 
3: üOO$ e accrescenle-se 
na consignação « Püs-' 
~ou 1 » n seguinte: « Ze-
lador do Palacio Mon-: ' 
rt5c

1 
:3:600$ » ••.•••••• ··· ••••..••••••. , 

!!: - E~gotos ela Capital Fc-
·deJ-al .... -•••..... _. , .• O o I f t t t t t t t f t-o 

Papel 

7.000:000$000 

5,GH:885$500 

5,03G:SGG$000 

.,. 
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Ul'-llluJrúnu~'fi.o da Capi-
tal Federal. ...... o o o o 

l 1 "- ·fnsJicdol' ia 'GeJoaJ das 
EsLI'!lda~o SuhsWuida 
poJa seguinte a labella 
do distribuil:;ão n von
eimcnl.os do pessoal da 
commissão de estudos: 

Tnspr:cfurirt fJcral das Es
tradas . 

Pessoal ela eommissiio tlr! 
estudos: 

GIJol'e cln cornf!Jis-
SilO • ~ .•..•• 

OIJo.fe do sec•;ão .. 
Engen hei I'O aju,.. 

danto .... 00 

Con,J· .cLo1.0 
•• o o o. 

~\luxiliar teelmieo 
Escf'iplurario pa-

gador .. oo•• 

:Amanuensc ... o o 

IScl'venle ...... . 

Ü]JSCI'YUC·ÚO: 

1/::l: IHJO!íi 
2:000$ 

O:GOO$ 
G:OOO$ 

11 :000$ 

-1.:800$ 
:3:600$ 
J :110$· 

Do cl'ed i to eles Li nado a eadu 
uma das eotnmJSSIJOS 
esL(I. rescl'vada urna 
certa t)uota para paga
mento de cl iarias que 
VUl'ÍUloÚO de 15$ j)U!'a O 
.r;'hefe até 3$ até pal'a ·os 
auxiliares c amanucn
scs. 

Escl'iptorio tec'hnico: 
Chefe ·de escri-

ptorio 00.... 18:000$ 
I'rimoir•o c n g e

nheiro o ..... 

Chefe de sec~'ão o. 
Engenllciro aju

dante • o •••• 

DcscnhisLa de 1" 
classe . o o o o • 

:Desenhista de 2" 
classe . o o , •• 

Valo rx 

li.i: 000$ 
J2:000$ 

9:GOO$ 

,6 :000$ 

<!:300$ 

Ouro Papel 

lo005:000$000 2 o 1.85: 980.'~000 

o 

oiU. 

.. 

' .. 

.. 
. ,;: 

' .. :~ 

. ''• 
o' 
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]~~l:l'ipLUJ'tli'ÍO ... 
"\uxili ar· teu li u iuu 
iAlliUllUCilSC •••• , 
Sül'Y.enLe . · ...... . 

4.;000$ 
4.;000$1 
3;000$ 
11': -1.4.0$ 

Commissão de constru
or~.ão: • 

Chefe de eon::;Lr·n-
- 18:000~ .C~·ilO • . . . . • • •v 

Eugenhci t'O fiscal 
.ele 2" ·cla::;::;o. 10 :SUO$ 

ConducLor ele :l" 
elassc ..... . 

:couducLor -ele 2" 
.classe ..... . 

~·'>OQC!! I • ,.., •p · 

G:OOO$ 
-i :OOO!ji· :Auxiliar Lcelmieo 

EscripLurario pu-
. 1 o.·ooo~ .gac o r . . . . . . 'I' 

O~tro 

. :.:-
.• 

I, 

••• • ••• o ••••••• ' ServeuLo . . . . . . . :L: MO% 
:12"- Inspce.Loriu IG~cral ·de · 

Navega,;fio .......... . 2:4.00$000 
:13"-'-- I - .Fiscalizar;ão cl1~ 

serviços diversos ..... . 
II~ Commissão l?'edcral {]o 

· ;Saneamento ela Baixada 
tl!'luminense .......... . 

14."- Empregados adcliclo::;. 
J. 5" - Eventuaes ........ , 

Papel 

3. 402 :200$\JOI) 

Hi2 :liOti$000 

G0:000$000 

[)()8 :i:!Oi$!110 
117:880$000 
:1.50:000$000 

tA.rt. 2." Ji'iea o Governo autorhmclo a rever· o regulamento 
da Secretaria de Estado -elo Ministerio clà Viação e· !Obras ·Pu
blicas, approvaclo'pelo decreto n. 9.033, de 17 de novembro de 
•J!l1 J, para modii'ical-o quanto aos seguintes pontos: _ 

a) dete1·minar .que se.iam gozadas dentro de um só oxcl'
cieio as :férias a que se l'e:fere o·art. 138, para que não se dê a 
accumulacão de que trata o mesmo artigo; · 

li) -conceder aos empregados ela Secretaria, do -quadro, eon
tractados c da portaria, não a gratificação correspondente a um 
dia dr.. ordenado simples. como estabelece o art. _90, desde que 
1taja prorogacão de expediente por 1miis de uma J1ora ou 1quanclo 
:forem incumbidos -ela execução de qualquer trabalho ou •com
missão Jóra das horas do mesmo· e;xpediente, mas sim um dia 
da respectiva gratificação; . . . · 
. c) modi1'icar a <listribuição elo expediente nos pontos cm 

·que isso se tot'nc necessario. . · 
· Art. 3." Fica o !P·oder Executivo autprizado a rever o actual 
J'tcgulamcnto da 1R1epartição -Geral elos TelegraJl'lms, fazendo nos 
C]uaclros do pessoal as alterações que julgar necessai'ias, sem 
augmcnLo de dcspeza com o pessoal c sem modificacão -de :ven-
.\iJmt•Hlo,; c atl re(crr:ndu1n do Poder Legislativo. • 
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A1·L. 4." l<'ica o .Poder· Executivo auLoL'izado a allemt· a;; 
,,;ausulas I, II c ·IV do contracto celebrado •com a Companhia ·C:e 
Nuvcgar..ão a Vapor· do l\larunllão, no sentido de restringir as 
escalas de pL'imeira linba de •navegação, ·diminuir o numero de 
vapores nóvos que a companhia est{L obrigada a mandar con
slt·uir e permittir o emprego dos vapores .que a mesma· possue 
actualmente, desde que sejam acccitos pelo rGoverno; e, no caso 
de vir ca'bir em caducldaclc o mesmo contracto, na vlgencia da 
preseate lei, 1'irmar outt·o, de acccOrdo com as condir:;õcs acima 
estabelecidas. · · 

~\!t·L. 5." J!'ica o Goverrw at1torizado a reformar a :ReparLicão 
}'iseal ,i unto ú Compu-nhia «City ImprovemcnLs », para o :fim de 
Llulal-a com um regulamen Lo de ae·cOrdo ·com as :exigerwias 
aeluaes elo servir;-O, não creando Jogares novos nem uugmenlanclo 
as despezas além da verba v·otada para o pessoal. 

rA.rt. ü.• Fica o Govemo autorizado a entrar em accOr·do com 
· a Companhia de Estradas de Ferro Federues Braúleiras, rêdc 

sul-mineira, para construcr:;ão de um· ramal que, partindo do 
seu ponto mais conveniente e passando pela :villa Eloy Mendes, 
Vtt Lc1·minur no kilometro 227 .Ja mesma estrada. 

Art .. 7 ." J!'Ica o Govcr·no autorizado a realizàr os estudos 
vara o ·complemento da via~~ão ferrea norte-sul com urna es
tmr:lu de i' erro que ligue as capitacs dos Estados elo Maran h ii o 
a Pal'á, partindo da de S. Luiz a Caxias c terminando ein Bru
gunça, na estrada !]e forro que liga esta cidade r.1 de 'Belém e 
para o que enlradt cm ruccurdo com o governo do 1larú. 

Art. 8." J!'lca o .Presidente da •Republica uutorir.ado a conLL'a
ctaL· ·com quem mais .vantagens offerecer: 

a) a construcçiio de uma linl1a ferroa, na extensão ·de 132 
J;:ilnwef.ros e rJoo· metros, partindo ·d.e Recife •ü. <lidado ·de Pédrus 
clü 'Fogo, na Pal'ilhyba, não excedendo de ·6.2 :000$ o preço ma-: 
:ximo JdlomeLrico de construc!.)ão, podendo aproveitar os estudos 
j(t feitos e approvados pelo governo do Estado ·de Per.nambuco; 

u) a consLrucoão de uma linha ferroa .que, partindo de 
Ayl.'ií.o ou ponto mais pro:ximo ou conveniente de Manáos, se di
riJa íts .fronteiras de 'Venezuela, pelo vallc ·do Rio Negro, no 
Amazonas, não excedendo de 70:000$ o preço maximo kilome
Lrico de consLruccão; 
. c) a construccão do prolongamento da estrada de ferro, do 

Estado da ·ParahylJa, de IPiaultY e :Patos, 'llão devendo a despeza 
a el'fecluur-se exceder á importancia de 50:000$ por kilometro; 

·. <l) o prolongamento ·da Estrada de •Ferro de Alagoinhas a 
,Toazêiro (Estado da Bah ia) •:.Í. cidade de 'rllerezina, ·passando por 
Paulista, Jaicós e Oeiras (Estado do cPiauhy), despendendo -no 
presente exer·cicio até 500:000$ (quiniJ:Jentos contos). 

· e) à construccão ele uma estrada de .ferro que, partindo do· 
:Porto de l\Iossoró, al.ra\'esse os Estados -do Rio Grande do 1Norte 
e Parahyha e Vltt entroncar no ponto mais conveniente <la .rêde 
de viação· :l'errea do Norte do Brnzil, oJlão devendo a. despezu u 
p_fl'cctuur-s.e exceder· a irnportancia de 50 :000$ P.Ol' kilomcLro~ 
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() a construcção' de um ramal -que, ·partindo ·elo I)onlo mais 
conveniente, em trafego, da linha de Uberaba a Araguary, Ler
mine na cidade de :Ii:strella elo Sul; 

a) a construeção ele um ramal que, parLindo do ponto mais 
conveuienLe ela JI:sll'ada do Ferro de NmmreLh, Jig·ue a rnesma t't 
E~t,·acla de Fe!'l'o Central da Ba·hill o o prolongamento claqu_ella 
até o pot·Lo fie Salinas; 

h) a constl'Ullr:.ão ela lli:'strada ele Ferro ele Coroattí ao •rocan
Lins, no Estado do Maranhão. 

Art. !J." Pam a ·couslr·uc~,;ão -das cstmclas ele rer·ro cónsLan Los 
elos artigos rcll'o, uma vez que se,iam ele interesse g·eral, o Go
verno podei'<Í cmittir upolii!OS papel, de .iuro ele G o/o ao anuo, 
media·nte as seguintes üOndi~'úes: · · 

a) as apolieos scJ:ão emittidas .ao par· c entrog'l!OS ao eun
stnwtoJ• ;í. nwdida que o mesmo :l'•'ir· eonüluindo ·e pondo ülll tr·a
Jego Leeel1os Hunca 'il.rl'el·.ioJ·es a :I O kilomctros; · 

b) ú medida que o Governo :l'üt· recebemlo e pagando os 
trodws poHtos 0111 Ll'ai'c:go, it·ú Jazendo m:1·euclamento proviilOI.'iO 
elos me::;rno::; ao coustl'uctor, 11ão levando em eonta da renda o 
transporte elo pessoal e matet'itll destinados (L •eonstrucção da 
estrada; 

e) tcnninada ·que seja· a. eonstrucção -ela estrada, set·ú Jogo 
posta toda ella em tm1'eg·o c o 1G:ovcrno clentl'o .ele 00 dias üha
maH;í, po1· cclilaes com o prazo nurwa inferior a seis mozos, con
tmrt·cJwia pal'a o arrendamento doJiniLivo o com o prar.o ma
ximo ele GO . annos; 

d) pura o arrendamento del'initiv.o o Governo luvarú em 
eonsidet·aviio, além ele ontt·as condições .quo eonstarão elo edital, 
a quota de aJ·J:cuclamcnto, a lmraLcza no::; ft·etos c a sua rev.isi'ío, · 
ern prazo nmwa ::;upeJ:iot· a eineo aunos, de ac;r;(n·do coru o cles
envolvirnunto elo trafego e a couveniencia de protccc,ão a tal ou 
qual genero de pro'clucção; - -. • . . 

e) para o urrcnclam.ento definitivo tel1<í preferecnia o con
structor: -T. Essa prefcrencia se üntendc, ainda -que a sua pr-oposta, 
avaliada em dinheiro, soja in:feriot· a 2 o/o, sobre ·a quantia cor-
respondente a 5 % elo custo total da estrada. · 

' IT. Desde que não se v-erii'i•que a hypothese ·do ·n. I, o Go
vcl'llo, ao conceder a outr:em o at'I'enelamento, ·clartí. ao üonstr·u
ctor, a titulo ele boni-riüação, cm apolices-papel ·de 5 o/o,· uma 
quantia coJ•J•esponclente a 5 % do -custo total da estrada. 

f) cle::;r.lc que- a quota ·de arJ:endamento exceda tí quantia ne
ce::;saria ao pagamento dos ,juros elas apolices emitticlas pt!ra a 
construcvão ela estrada, e que· tel'ão essa declaração, o excedente 
serú applicmdo, annualmentc, na amortizacão elas .mesmas apo
liccs, a qual scr(t feita por eompra, si osLiverem ellas abaixo do 
par, c por sorteio, si .estiverem ao. par ou acima. · 
. § 1.0 Igual regime·n -clevcr(t ser applicado cús outras esteadas 
ele fm'l.'o ele concessão federal, ainda não contractaelas, salvo as 
·l]UC forem sem onus para a União, após autorização legislativa, 
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§.2: O Govetno porled, pelo pt~ocesso deste nrLigo, lctlJ•a a, 
contraclat· a construcç;ão dos pt·olongamcntos -e ramaes elas e.;;
tr·adas elo !'f!J'I'O custenrJas pela União, rJovendo, nesse cnso, ser 
·o paganwnto :l'cdto pot· i.J'NJI10s do J O ·kilomei.J·o~. promptos para 
o l.l'!lfr;go. · · · 

Al't 1 o. Fie a o ~·:.onwno au f,J1f'ixado a r~ni.J'aJ' cm nc·eurdo NJil1 
os Esl.arJo~ pat·a a eon~J.eutJr;ão •l•i J inlias J'o:>l'J'eas, porJendo dar 
ra·cre,•nnrJia iws nwsmo;; pal'a o 3l'J'r"nd~ment.o das novns linhas 
e t·amaes, Plll eon~I.J·uer,,fto ou em FI'O.Jcelo, ::wm nugmnnt.o de 
dcspmm. . 

L<\ r· L :1 J. Fie a o IGovm·no au tor.izado a r'oneedet· a ·C:H'rieiro 
,~ JJ·mãns, M~m nenhum onu;; par·a o Estado. a eonstrue~:ão, u;;n 
e gozo de uma r;;l,r·ada .cJe ferro electrizada •que. partindo da 
eidade ele Uberahinha, ·em M.inas Gnraes, e passando pelas l\TaLUts 
dos Dias, :Ri i o Bnn i Lo n :Ahbaclia ·de Bom Sucecsso, vú 'ú 11onte 
:Af'fon;;o Prmna, sol11·e o rio PaJ·anahyba e siga pal'a .Tal.why e 
•P,>uso All.o. em Gn)•az 1:nm um J•amal paJ•a a.q agua;; sulfurosas 
rle Blll'il.y P. por·f.o l]o Mon.iolinho, na divisa do Snni.'Anna do 
,Jlio .rJas Velhas. 

Al'l .. 12. Fi(\:l o .Governo autorizado a r·o}vnr· o ronf.racto d1~ 
31 do• Olltnln·o dn 1010 Jawado r•om a Conl])nnllia Vinei'ío Ger·nl 
da .B:t.lr ia, na eoni'OI'ITI idade dn do•er·eto n. 8.:'121. (],-, 23 rle mrl.uhJ'O 
(]n 1010, par·a ]'(Nngm· o disposto no §••I" do n. 5 rln r•lawmla ·f• 
do Ler·mo de r·evi~i'ío do mesmo contl':lelo . 

.Al'L. ·J 3. Fiem o c:overno nu~m·izaclo a apJ'endar o ::;n·r·Vil;O de 
honcls ela •cidade de 'La\'l'as, custeado pela Est.rada de Perr•o 
Oesto de lVlinas. · 

Art. U. !Para occorJ·er ;ís clespezas resultantes do a1•t. t,9. 
§ 1.", da lei n. 2.35G, .rJe 10 de ·dezembro de :l910, 1que eonLinüa 
cm vigor, poclm·á o Governo abrir os necessarios ci.•eclitos até 
a impot"tancia de :1.500 :000$', por eonta ·dos quaes poclm•;í au
xiliar os Estados e l\Tunieipios que constru.iJ•em estradas carro
caveis, eom seis meLt·os, pelo menos, ele largura e pon Les mol.al
lieas ou de eimenLo a1.·mado, com a ·quantia ·do G :000$ pm· kilo
metro, qua·n·tia que p6clo ser elevada a :10:000$, uma w•r. que as 
estradas sejam macadamizadas. 

Art. 15. Fica o Governo autorizado a tornar effecLiva a 
clesapropriacão, por aceôrdo ou por meio judicial, estabelecida . 
pelo dceretô n. 8.313, de 20 ele outubro rle '1910, podendo mesmo· 
nnl.rar em aceôrclo eom os proprieLal'ios, desde que ·Cst.e::; in
·rlemn.ir.em a importancia do saneamento :feito nas suas propriP
dade~. ele uma ver. ou em pJ·osl.açJ]es, na f6rma estabelecida pelo 
Governo, e assignem um termo obrigando-se .em pmr.o deter·
minado a cultivar ou colonizar as suas propriedades, e na ifalta 
closte compromisso nodcrtí a propriedade ser desapropriada, nas 
condicões em que se ac'hava na data do citado decreto. 

ArL Hi. Jcica o IG'overno autorizado a modifir,ap o n. rr do 
§ :3" ela icJuasula T do « trJ·mo ele revisão elo conl.rado do :~I rln 
ouf.uht•o ele 1\HO, Javr·ado com a Companhia Viaf\i'ío Geral dn 
l3nllin, nn COIJ.I'ormidudc do decre~o n, ·s: 321, do 23 rio ouf.uh!'o 
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'do mesmo nnno », cm virf.ucle do dect'ef.o n. 8.13~8, de 31 dà 
março de :191!, substituindo-o pelo seguinte: 

II. :Ligac~ão da Estrada de Ferro S. Francisco, no Bornf.im, 
*1 Estrada Central ela Bahia, no SiLio Novo, SCl'vindo a Campo 
!Formoso, .Tacobina, Morro elo Cllapéo, l\fundo Novo, Orob6 e 
.naberaba; directamente ou por· meio -de mmaes, segundo o rr~
suJLaclo dos estudos, a juizo do Governo, que, para isto, enl.rar:í 
em accOrdo eom a Companhia Viaaão Geral da Bahitl (« Corn
rmgnie eles Cl1emins de For .Pédérau;x: de l'Est Brésilien »). 

~rt. :17. J!'ica o Governo ·autorizado a· adquirir ou mandn·l' 
construir edil'icios para Correios e ~l7eleg-raphos, CO'l1;iuncLa ou 
separadamente, nas localidades onde houver preclios alugados, 
uma vez que a importancia do aluguel corresponda, no mínimo, 
a 7 o/o do peço da acquisição ou da construcção, que será pago 
€m apolices da divida publica ao par .e de juros de 5 o/o, papel, 
euja emissão ser··'..í feita_pelo Ministerio ela Fazenda, mediante a 
demonstmç:.ão ela relação entre o preço .ela comtrucçfí.Q ou acqui-
sicão. . 

Art. :lS .. Pica estabelecida para os fu•nccionarios elos Gbr
reios do Parú a .gratificação regional, calculada sobre os veri'ci
menlos da tabella, ú razão de 15 o/o ao administrador aLI~ o por
·t.eil'o inclusive, -10 % aos amanucnses até carteiros, GO % aos 
continuas e serven tcs e .w o/o aos agentes embaracndos ·do Ama-" 
.mnas. 

Art.. :1.\1. Fica o Governo autorizado a despender até :t-50 :000$ 
com a montagem de uma estac;iio rn.dio-telegraphica na capital 
f]o Ceará. · 

u\.rl.. 20. Fica o Governá aulorir.ado a despender até 250 :ÓOO$ 
eom a monl.agem -do uma estaciio radio-f.elegr·aphica em ·P.orl.o 
1\furf,ill'lw, no Estado ele Matt.o Grosso. . . 

L~rt. 21. E' o 1Governo aul.orizadà n. ent.rn.r cm n:cco)rdo eom a 1 

« Amnzon ~relegrn.phic Compn.ny », no scnUdo de I·evcr o r:on
l.,.:wl.o rlesl.n. eompanhia, n'f'im de set·em as actuacs -tarifas tele
gl·apldeas reduzirias no mínimo passivei, sem onus para.o 'J~hc-
souro. · 

:Art.. 22. Fiea o Presidente da IRicpuhlicn. autorizado a abril' 
no :M.in istro da Viaçfi.o e Obras 1Publieas o .credito de J,OD :000$ 

. pn.t;a as clcspeza:; com a. eonstruecão de uma linl1a especial para 
o scrvir..o Lclcgrap'hico entre a Cnpif.al .Fcdm;al c a.do Estado do 
S. Jlaulo. 

Art.. 23. Fica o 1Govcrno autorizado a subvencionar: 
a) com 80:000$ a. companl1ia de nnvegaçiío entre Porto 

:Alegre e Rio Grande; · , '---
b) 1com 30:000$ a-Companhia Nac.ional de Navegacão c In

dnsl.t·ia para auxiliar a navegnção entre .Porto Alegre ·C Santo 
:Antonio .da .Patrulha, pelo rio elos .Sinos; Santo Antonio da Pa
trulha n Conceição elo Arroio, pela lagóa de Barr.os, Conceicii.o 
elo Arorio e S. Domingos do Torres, pelas lagôas exisl.cnl.r.s entro 
TOJ:'I'es n :c\ J•nr·nngu:'t, no Esl.ndo elo Snnta Gnf.hal'ina; 
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c) com 30:000$ ú emprcza de navegação que se pJ•opuzee n. 
fazer o serviço de cabotagem l'Juvial nos ril':ls Negro e IguasSLI, 
no Estado ·do íParanJ:í; 

â) com 30:000$ li. companllia de vapor de ·Cabotagem flu
vial para o serviço de tl'ansporLes de passageir.·os e mercadol'ias 
cnl.1:e a Capital da União, Cabo '}"r· i o, 1\Tacahé, S. João da Barra, 
Itabapoana, Campos, S. }'i delis e Muriahé; . 

e) com 30:000$ a quem se propuzer·, a ,juizo do •Poder Ex
ecutivo, a fazer a •navegação do rio ·ParacaLú, desde a fr.íz do 
S .. Francisco até o porto ·de Burity. 

Em todo:> esses casos as tarifas ficam sujeitas :i priJvi:t 
approvar.ão do Governo. . 

IArt. 24. !E' o .Poder Executivo autorizado a conceder \i Com
pan~hia l\Iogyana .de Estrada de F'erro, sem onus para o Thc
som·o, privilegio para construir, usar ·e gozar de um ramal fer
reo, que, partindo de Canôas, S. ·Paulo, vú tí villa de Arcehm·go, 
cm Minas Geraes. · 

.Art. 25. Para os í'ins de regularizar os prazos, ·fica o Go~ 
· vcrno autorizado a rever os contractos ·da .Companhia das Es
tradas de Ferro elo Norte do Brazil, approvados pelos decretos 
ns. 3.'8J2, de 17 de outubro de 1!l00, 8.123, de 28 de ,julho de 
JOIO, e.D.17-I, de 4 de dezembeo de'1911., rcmli!n·do-se..em um sr.í, 
sem alterar-ão dos :favores e onus nclles consignados. 

· iA.rt. 2G. Para construcr.ão das lin'lms já autorizadas perten
centes tís· estra1das. custeàdas pela União, suas ligações, ramae;;, 
Jll'Olongamentos, ·inclusive de .Pirapora a Belém, alargamento de 
bitola c officinas, fica o Governo autorizado a fazer as neces
sarias operações de credito af.té 20.000 :000$, send.o 5. 000· :000$ 
para o prolongamento de :Pirapora a Belém, não podendo essa 
importancia ser ·desviada para compra de material rodante ou 
outro fim .que não a construcção propriamente. 

A!'L. 27. Pica o Governo autorizado a levar a effeito a con~ 
r-;l.rucção do trelcho de Pidamonbangaba a Taubaté, passando por 
~rremcmhé, ·modificando assim nesse trecho o actual traçado da 
Estrada de ];eri·o Central do Bt;azil, podendo. para tal fim, por 
conta {)O credito destinado ú ·construct;.ão de linhas autorizadas, 
prolongamentos, etc .. despender até o maximo de 800:000$000. 

· Art .. 28. :Fi·ca o Governo autorizado a contractar com a Com
panhia S. tl?aulo atr Rio iGra:nde ou com quem mais vantagens 
offerecer a construc~.:.ão do prolongamento do ramal dessa e~
tJ·ada com destino a IGuarapuava, afim de ligar :esta cidade ao 
Jogar ·denominado. Barracão, nas Missões Argentinas, passando 
por •Palmas, Clevelandia e Campo. Erê, .!'ii rl!de da Estrada do 
JCerro S. :Paulo ao IRrlo Grande .. 

Art. 20. Continúa em vig<>r o·art. 18,. n. XLIIT, 1• e 2•, da 
lei n. 2.22:l, de 30 de dezembro de 1909, podendo o Governo 
abrir ·credito até a importancia de 3 .,000: 000$ para attender .:í. 
dospeza com os estudos e construcção da estrada de ferro c 
ramal a que se re:fere a citada disposição. 

· Art. 30. Nos contractos para conducção ele malas, fica suh
sf.iLn ida a caução em, valoJ•es para a sua execur.fi.o, por dous :J'ia
clores idoneos, a juir.o -~las administraoões fJUC ccl.ebl'al'om taes 
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nonl.,·ael.o~. Ln1·namlo-M' oxl.1:n R iva essa srilB t.i lu iefí o nos agcnf.es 
dos Correios de_:: .. , "J" e .1" .r;Jas;ws: 

A1·t. :31. ,\s ag·eneia~ do COJ'/'I!io, qunÍJdo autorir.adas pelai\ 
adm in istl'a~iie;; a que f'q1·em. su bor·di nadas, poderão applicttl" as 
rendas nwnsaes no pa.!:rnmento dos veneimr;ntos, ,g,.•aLiJ'iear;úes 
I.J. snlnl'ins do pP;;;;onl que nellus sel'Vil' n dos rstul'ctas c.enmlu-
etores. . 

IA1r·t. 32 . .Qr. Goven1o cusLearú pela Caixa ESJleeial de que 
ti·al.a u dee1.'cto n. G. 3GS, de H de j'cvet'e'il·o de 1190i, a Inspe
ctoria de Portos, ·Hios e Cannes e bem assim as obras e melilo
ramenl.os de por·tos e rios navegaveis .i".í inieiadas, de;;pendendo: 
:~00: CIO O$ com o porto do Maranhão (pessoal e material); 
200:000$ eom os portos do Cem·i<í )(pessoal e mater·ial); 38G :000$ 
com o pessoal e material do porto ·de Natal; .3ii :000$ com o 
prJs;;oal e material do porto-de Cabedello; 2$9:000$ ·Com o pes
soal e maLet'ial dos portos, bar·ras, rios, eanaes e eáes de Sanf.a 
Cathar·ina; 200:000$ com o pessoal e mater.ial da bm·t·a e porto 
·da Laguna: 100:000$ com o pessoal c mater.'ial das obt·as do, 
canal ela .J.agu·na e Arar.·angu:í; 200 :000$ com o pessoal." mate
rial da barm e porto dr~ Ha.iaJ1y; 300 :000::; com o pe;;iloal .e ma
f.IJI'ial do J)o1·to dü Corumh:í: ::MJO :000$, obras complnm,~ntal'r.s do 
pol'f.o dr• 'Pat·ana:;uú (pessoal e material); 100:000$ /~om os 
mnl ho1·arnento;; e d ragugem do poi'Lo de An Lon i na; .11, O: OOO!f; eo.m 
a clesoiJ;;tJ·ueç:.ão do 1·.io Pnraeatí1, da barra ·doi S. J!'raneis1'0 
:üri o porto ele Burity; 200:000$ ,eom a eontinua~'ão ela l'ectifi
eação: desobstt·uc1;iio e draga~em do rio Paraguassí1, no Estado. 
da .Ballia; 300:000$ com os melhm·amentos do po1•to ele Amar
ração, no .Piauhy, e 200:000$ com o porto de IS. .João da Barra, 
·110 Estado elo Rio de Janeiro; 

§ Lo .Por .conta da mesma caixa, :f.ica o Governo autorir.ado: 
. a) a fazer os'serviços necessarios de dragagem n·as ·represas 
do rio Mur.iahé (Estado do !R.io de Janeiro), bem como a des-:
obstrucção e limpeza .dos rios da llai.xada noroeste do iE'<itndo do 
Tl.io, municípios de l\Iacah·é e Campos, e bem assim a promover 
a desobstruecão dos r·ios Sant'Anna, S. Pedro, .Santo: Antonio c 
Guancllí, no mesmo Estado, e limites destes com o Distrieto 
Federal; 

b) a mandai' 'far.er estudos para melhoramentos dos portos 
elo .s. Sebastião e Cananéa, rno (E:Stado de S. Paulo, despendendo 
ai.IJ a quantia clé 60':000$000; 

c) a auxiliai' a dr·agagem C· melhoramento do rio Cuyahií. 
eom a quantia ele 100 :00'0$000; 

d) a despendei· até a quantia de 50 :OtlO$ ,com a rlesoh
l'tl·rrcç.ão e rectiJ'icar.ão do leit.o do rio Sergimir•im, ·na eirJadn 

~ . . 
de Hanto Amaro, Estado ela IBnhia, cmwluindo as ob1·as ora 
pnl'alyr.àdas: 

c) a maneJar ·COncluir os estudos elo porto de' S. Lu ir. do 
l\J:u·anhão, despe-ndendo pa1·a esse fim af.é a imf101'lancia ·rJc 
:JO(J : 00'0.$0'00; 

() a dosp,!nclt>l' até a qunnUn elo <lOO :JJOOlf; com aoquiskfio 
rlc llllli~ 1111!~ rJI'í\gn elo ur~;;cnto necossidacle r.n.rn. nctlc!il' ú J'Ow 

. -· 
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mot;iio rJn::; :1/'i•ia;; qur~ invach•rn nntla w•r. mni;; n prll'ln. t•n;;po
ei.i\•o;; .llnl.rdüt~~ e t•colweadol' pat·a o L1·anspni'Le dl1:; {li'Odudos 
da dmgagr.•rn, C'lll ,~. Lub: do l\la!'auhií.o; 

· a) a despf)ndnt• al.t\ n. qurunlin. dt' .2111};000$ enrn o ::;rH·vioo 
de desoh;;Lt·ue~'iio do leHo dn 1·io Goyanu, no E~Larln de l'l.•r·
ll:unlnren, eompr·t~lrendido t!lll.r·o a bar'l'a de PnnLinl1n e a !Jiill:tde 
daq1WIII' ll!t•srnn 1101/H~, por/PI/do dt•Spt.•rHlt:•r· nmis a rpmnl.in. de 
GO:OOO$, ;;i aquella pr·inrrdl'a illlpcli'LarHda l'tll' insul'l'it,it>nl.n pa1·a 
esLt"lidt!l' aqudln llitdlror·a,nenln alé Tguat·assi'r; 

h) a despendei' alt\ tOO :000$ r~om as- o!Jr·as de pt·ott,coão 
tti\ mar·g;t!llS da ilha de Tlup:uica, mu11ieipio do mosmo .nome; 
]Estado da Bnilda, de aeet1t·do. eom os estudos .ilt t·eal i;.mdo:;;; 

i) a despender· alt) a quantia de JOO :OOO:jl ·~nm a nhüi'Lta·a 
da har·r·a t'ornmum da;; lag·t,a;; Nnl'l.n e l\languaha, no :Estado 
dn :\lagr)as, bem eomn a dnsohsl.r·twt;.ilo dos l'ins pr.·int,ipnPS 
qtrr• tl!•lln. nscoam; . 

.i! a eonLt·nr,Lar·, eom rrnem mais vanl.agt,IS ol'ft•t·t•t,Cl', a 
clP;;oll~l.r·uet;iio do tl:Hial dt• l\f:wa!11\ a Campo~. pot.lt•wln dt'•s
pi•lldnr.· al.t~ a qn:wl.ia cln :300 :OOO:j;OOO; 

/,:)a· 111:11/d:ll.' t'OIISLI'IIil' 11111 !:<ÍI!S 110 JlOI'i.!l da ddndn rJr! 
'l'lif•r·ezinn. :r~sLncln dn Pi:l!llr)r. pnr·a o sl.•r·vir;n dt• n.f.r•:ú·.:v:iln rlP. 
vapnr·r•s tiiiP dt'llllllldi.•m aqw•lla t:idaclt\ de at:t·<'•J·tln r:.nm os 
Psl.mln,; .i:í l'eilns, pal':l n qnr.• i,>Odf!I':Í rlr•spr•nrh•r· ai.,:, .200 :OOO:j;CifiO: 

f,) a pr.·nJnovr•l' a tlr·agagem e dt!;;;o!JsLr·llt'(!iln do t'annl rio 
rio CapilJr.•r·iLll.l, nnl.r•t! a pnnlt'• elo lleeil'o e a Ponl.a dos· Cnt•llios, -
porlnncln df•ilfll!!ldt"' nl.t~ 1 :lO :OOOill por· eonta do por·to do llf.·eil'e. 

~ 2." Dnsde qur• os t·ecm·so;; lhe pel.'mitLam, o Gover·no 
rn·oviclnnciar:í pa1·a a immeeliata exeew:ão elas obras ncet.•ss.:u·ias 
:l r,onelusiio elo;; mel:llüf'amentos 01.·elcnados no artigo. 

§ 3." Por •conta da mesma Caixa Espeeial c nos Lermos 
do eleerclo ·n. G. 308, de 14 de novembro de Hl07, o Governo 
poclerú -pr·omover.· a constr.·uct;ão elo porto ele •Nriclhe!'oy, des
Jllmdenclo com o me;uno alt) :l2. 000 :.0.00.$, r' bem assim as obras 
de melhor·amrmtos de portos, rios n.av~gaveis, lagi\as c ea11:ws 
da lh!Jlllhliea que .iulgat· mais Ul'genLns e uteis. . c · 

§ "." .Para 1·et'orço das· quantias provenientes elas opr.
rar;ões de el'eeli Lo J'ei tas de accôrdo com o nrt. 3" rlo clet~r·eto 
n. fi. G38, ele Hl07, poder•á. o Governo fazer opet·ações comple
nwnf.ares, eu.io serviço ele. duros c amorLir.a~'iio não ull.rapassem 
a dof.at;.iio annual dcl'l .. 50QI:000$000. • · 

~ 5·." Das opcraçõüs ele eredilo resultantes da autori;(ação 
nonLiela no §' 3"-sr~J·iio applicarJos pelo menos 20 o/o nos sm·viços 
rin rios navPgaveis e rlanacs nos l~sl.ados não dotados ele alfan-
dC>gas. -

~ G." Nos l·~rmos e de acct'>Pdo com a leLtra '' do § J ", 
m·r .. :!" do regulamento approvado pelo deer·eto n. !) • 078, ele 
3 de novembro de ·HH 1, .f'iea o Govcr.·no auLorir.ado a coneeder·, 
mediante eoncul'l'fJlJeia publica ou a quem maiores vanLagm1s 
tli'l'rwecPr·, a eonsf.t·ueçiio, -uso o goso. elos portos ele Tguapc, cm 
R. Paulo; .Gar·an~llas, ná Ballia, c quac;;q1wr· oul1·os q11e .i11lgw~ 
dn ennYI'II ierwia. não pndt'11clo, po!'ôm, nos conl.r·nel.os de ,con
ce:;siio l.ot'lllll' dr.'Jllmr.lenl.rJs dos mesmQS n. í!O]H·an!;a o o qnantuu~ 

.. . , 
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da Lnxa n que se refere o n. 2 do nrt. -1" do rleereto n. G.3GS, 
de :1-1 de no,,embro de 1907. :-

Ar· L. 33. Fica o Gove1:no autorizado a conl.racLat' eom -quem 
mais vantagens oi'J'et·ecer· e ele accórdo com as leis elos pOJ·tos 
ela Republica, decreto n. 'u.3G8, de 14 ele 1'evet·eiro ele 1907, 
as obras do porto da-s 'rorres do !Estado do llio Graude do Sul, 
podendo para esse l'im fazer operações de ct·eeli t.n aLô a quantia 
de 20.000:000$, ouro, ou nppliear o regímen da loi n. J..it,G, 
ele 13 ele ou tubl'O ele 18G9. · · . 
· Ar L. 34. J?1ca o Governo autorizado a entrar em accüt•tlo 
com a !Companhia IE:st.rada ele Ferro S. Paulo-Rio Grand1J, 
linha Soroeabana, para fazer· derivarum ramal que, p:wtindo 
da Fax.ina e passando por .Apiahy, Jlibeira e Sen·o ,Azul, l.i!nlm 
como pon t.o terminal o porto de GuarukusselJa. . 

L'\.rt. :35. J?ica -o llresidente da Hepublica autoL'izado a 
con tractar com a « 1'he Great \Vestm'n. o1' na ilway Compa'hy :~>, 
:urendataria ela Estrada ele Ferro Centml de tPe!'llambuco, a 

·-construcção ele uma linha 1'errea de penetração, que j)arta elo 
actual ponto tel'minal desta estrada, e ela qual serão conslru ido~. 
annualmente GO kilometros. · 

Para· o ·effeito desta autorização, o Gover,J1.o poder•{t· en tml' 
• em accôrdo com a mesma companhia,. no sentido .ele serem 

Jnoclil'icaclas as por·centagens .que ellil r~Jel.ualmente paga. pelas 
linhas Jerreas que lhe estão arrendadas, ou àpplicn.r :'t re:l'er·ida 
construcção o regimen estabelecido no ar·t. 3" da lei. lL 1.-·l:'!ü, 
do 1.5 ele dezembro de 1903, fixando-se em 50 :000'$ o. preço 
mnximo kilometrico da cansf,rucçã.o. - · 

. ·,Art. 3G. J?ica o Presidente da Republica autorizado a 
entrar em accürdo eom a «'Ilhe Great Western of Railway 
Company :v, para fim ele ineorpor.ur as linhas :l'ederaes a ella 
arL·endaclas á Estrada de J?erro ele Ribeirão .a Bonito, no Estado 
de ·Pernambuco, de. propriedade da referida companhia, f)0/1-
tJ·aetando ao mesmo tempo üom ella a eonstrucção do proiO'n
g-anwn.r.o da -eilada estrad::i';- ela estar;ão ele Corte;: a Bon itci ou 
rfe outl'o ponto mais r:ànveniente entre as estacües de Ilha~ 
das .Flo1·es e iCortez, alé áquellá cidade,· de ar:C'1ô1·do· ·eom o_ l'f!
gimen esf,abeleeido no art. 3" da lei n. ·J .12G, de 15 de dt'
zembeo de 1903, fixando cm !lO: 0:00$ o preço maximo elo 
kilomel.ro ela construcção. · . . . . · 

· Art. 37. Ji'ica o .Pod~r Executivo autorizado a cooceder 
um auxilio do 35:000$ por kilomeLro para n. eonstrucçilo de 
estradas de ferro ele penetração de h.itola de. :1. melro quo, 
partindo elos pon.tos mais convenientes da região ama?.oniea, 
preencham os seguintes fins: - . - - . 

1", C]Ue augmentem immediatamente as ,proclucçües das 
riquezas naturaes e seu melhor aproveitamento; 

2", oque aR suas- margens possam ser· colonizaclaR e nellas 
·possam com vantagem ser estabeleeiclas as diversas industrias 
agricolas; · . 

3", que l)OJl11am em comnmn.icacüo pontos alé ho,ie inex
plor·ndos nu csl.rnl.egicos,- ou terminem em pontos flnviacs onde 
a nayegn(;iio so,ln f'r·n,nea durante o anno inteiro; 
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4•, que revertam {t Un iií.o no praw do !JO a nno~ sem onus 
algum pam o fJ'hesouro. 

Paragrapho unico. O pagamento sú iW farú por f.r•eelJOs 
de JO kilometros no minimo, inteiramente IH'Omptos, IJ uu 
eSJiecic estipulada fJf'la lei n. 1.1iW. de 1.3 de dezembr·o d1~ J!JO:L 

L<\:rt. :38. Fiea o l>oder if?.xect!Livo autorizado a p1·ornover 
a nonsti.'Ucçiío de uma esl!'acla de l'r!t'l'O ]lar·Lindo ria cidade~ do 
Labrea, '!lO Estado elo Amazonas, ü villa B.io Br·a1wo, 110 Depn,·
tnmen f;o do A!Lo Acre, eom J.·amacs pam .Scnna i\lnclm·ci ra. no 
Alf.o Pul'i'ls, e •eiclndc do Xapury, sob as seguinlrJs elan;;uln~: 

a) a r)sl.rada ted um meLro de bitola, sêndo o pc;;o do;; 
trilhos por mel1•o corrente de :32 kilos, srmdo a rampa mnxima 
de .1,5 o/o; 

IJ) a tn;bella dos fl•ctes cobrada pela estrada di'Yf!I'<Í sl'r 
approvada pelo Governo :Federal; 

c) o Governo co,nceder;í uma .~ubvencão kilomel.!'ica Jl:t!'a 
a eonstrucçiío, que não poderá exceder a 70:000$ ou se,ia 
70 % me-nus do custo kilometrieo da Esla:ada ele Ferro l\fadeit·a-
1\ln.morl!, ag-om eonstruida na mesma zona; 

d) os construetm·r~s obedecerão inte~walmrntr :ís pl·r
scripl;ües tcchnieas estatuidas pela nepart.ieiío Fiscal de :Es-
tr·adas de li' erro. . · . 

. 0;; ,coi1sLructoros ou empreza que parn esse fim se or::;-a
ínizal', te1·ão o arrendamento pelo prazo .de !lO annos, findos os 
qunes passará para a União. 

1:\.rL. 3!J. ·Fica o Governo autorizado a sui)Stituh· a eon~ 
stl•ucção. oi<'t ·eontracJada, da linha ferroa de S. Bor,ia a S. Luiz 
poJo prolongamento do ramal de Quarah)' a Alegrete, deste 
ponto at1J sn,n.tiago do- iBoqueiriío, sem augmento de novas· 
dr•spmms. 

· ~\1·1.. ,.w. .Fica o Govm1no autorizado a pJ•nmoYf!l': 
a) a eonstJ·ucciío do ]ll'Olongamenl.o rl:t via fen·ea crúe yr.m 

dn .s. Luiz o S. Bor,ia fl nstaçií.o de S. PNil'o, deste ponto ali\ 
.Pnlolns: pn;;;;nndo pot·. S. Sepl\, Car;npavn o Cangussi'1; 

· /1) a eonsf,,·uccão elo prolongamento·· da linha frrJ·Nt dn 
Sanl.'1:\:nna do Livmmnn Lo a :S. Sehastii:io, desLe po'n to n l6 •PPrl l'ns 
IBmnr:as, pa:;sando r.or Lavra:;, Caçapam e ,Ji:)JCJ'uzilhadn; 

c) a ligação de Caçapava a S.· Gabriel; 
r].) o prolongamento da Estrada de .Ferr·o S. Luiz at1; <Í 

. colonia Seno Azul, elilt·oncando com a de Cruz 1.'\.JI.a ao T,iuh)·: 
c) a consi,rucc}ão de uma estrada do :frrro da Uniiío de 

Victoi'Ía :i Foz do Iguassú; . · 
. § J. • A •construccão dessas estradas de .:ferro será foila 

por concessão .para exploracií.o, uso c goso, mediante eonem·
reueia publica, sem onus para o 1~hcsouro, .por. prazo nunca 
superior a !lO annos, 1'inclos os quaes dar-se-'ha a J•oveJ·siío 
para a União, ou pelo regímen da. ·lei 111. :1. ·J.Zô, de Hí do 
rlozomhro dr :UJ0'3, a .iuizo do Governo. 

Art .. 1/t1J. Fica Pevogada a primeii'U pm·fe do m·f.. 3l:i da 
lei n; ~.l:i·ílt, de.\ 11 de janeil'O do :I!JJ2, mantida a seglNllla pal't.ü •. 
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Al'L ... 12. Fiea o Gowi·no· au/.oi·izndo a fazrp ar-qui:o.ir\fíO 
da J~strada ele }\'i'J'O .I u iz dn J.'oÍI'tt a P iüó, como JWOion;;anwiito 
da Linha Auxiliar· da Gentt·al, prlo fJt'm;o maxinw de rín·:OOO$ 
o kilornni.!'O, .l'nu•l!do ·p:u·a is;;o as Jlf!llnss:u·ias IJfH.'I':li;ri"s do 
t:I'Ud i l.n. 

Pa1·agTap/w u•nir·.o. l''k.a i;:;-llalnlr•IJI.n rllli.ol·i~.âr!o a pi·O-. 
Jon;.:a1· a E~l.i'JH!a dt• I•'•'''''" .lt!iz dP J•Yti':l a Pi:ío aJ.,; Lnopnlr/ina, 
lJéill assim a /i;;ae a fiii'Silln. Esl.!'ada di' :/!'cJ•t.'n Pi:ío 1~orn o 
J·arnal de .Pal/11,\'l'a e Pil·angn, fazendo cnLi'O!Warne:/1/.o no .Pniil/.O 
n1n is eonvr!ll ien te deste J•amal da CentraL' 

Arl;, 13. ]<'ica o C:overno autoeizaclo a despendm· al.oí a 
qua11Lin dr• :100:000$ p:u·a a limpeza cl.os J'ios i'u~sr•, Cai11a/1a 
o. Tl.:t~"pt'i, ·no munkipio rJ,; lgua:.sLI al.é S. Hunl.o, niío l~ltlllftl'o\
l!rndir/os nn RF'i'Vku ela lwixada J'lumine-nse. 

:\ri. . . H. J<'iea o Governo autorizado a J)I'OmnYcl' a ·r~,·n
ga;;em 1• de~nl.JRLI'lW()iiO elo i!tlilal do l'io Capihr;,·illl;, rnL1·e a 
ponto ''" llr•eil'e n a Prr.nta do~ Cno;lho~. ]lllfiP!Hin drspr!lfleJ' 
Hifl :UIJ{),*, pOI.' ·I'O/Ii.a du Pn1·to dn llo•ni'l'n. 

·Ai·L; l,!í, \:\OS ÚHWI:ÍO!Hli'ÍOS do .:\Jini~l.l'l'ill.d:1.·Viao:;ii.n. •ll::t 
r·rgiiiio do 1:\·inaxnlln~. fien. I:Ono:r.•didn a g-l'n.l.i'l'kao;.ii.o ,.,~:;ionn.J 
ri•• .HJ %. 

A/'1 .. . w. N:-t Yi;:;-erwin. da pJ·r·~~·IJI.n lr•i, a eonsLI'lli'·eiio dr. 
qnalqt/1.'1' Li'l•elin, ninda niín nn'IW(•i./idn, r/P l':lll·ial nt~ pi·olnnga-
1111'111.0 dr• r·~l.l·adas r/n fm'l'n 1:u~l.eadas on dirig;idas _pela U11iiio .• 
s•'•nlf'lll.e ~•· :1'a1·:í medianU; Jtl'•!via •I!OIIf'.t/l'i'I!IW.ia [Htfilir:a, de 
aedoi·rlo r'om a '''!:rislaçii.n rm vigol'. 

§ J." IRsso;s. eontr·twl.o;; de constJ•tlf:l;ãn i'\l'l'iio fo!iios pr.lo 
?vi inislei·.io da Yia(;iio e suJJmr;Wdos ao regi;;t1·n rio TJ•ihunal 
elo ··Contas . 

.:\r·l, 47·.· J~m easo de r·cseisiio do eontmr:l.o J•elativo ·:'i 
desobsl.i'LW~\ão e swnea:nwnf.o dos l'ÍOR da baixada elo Estado do 
Jlio do .Tanei1·o. poclCI'Ú o Govc1•n.o, oJJSül:vada;; as formalidades 
da;; lo!is vigentes, eo,lel!i'ar novo eonl.eado, :f'ieando auLori7.ado 
a pi·oseguil' nas oLn·as, prw adminisl.mr;ão, at1! quo Rr..ia l.'eali7.ttr.lo. 
o novo eonl1·ael.o, r!entr·o do pmw maximo r.le um ::umn, a: ennl.ar 
dn. rescisão. 

At·t, !, S. •E' autorizado o Gove1~no n. ma•n.dar eonsl.i'lÜI' um 
r:annl. na !agua !\liJ•im. enLJ'~ Sanl.a Viel.oria e o .Ttio S. Gonr.\alo, 
com 1.1 m ramal' até Jaguat·iio, bem assim os por los de San /.a 
1VieLol'ia e .Tagua1'iio, abJ'iiiclo os neecssa1·ios ·e,·er!iLos al.oí a 
quantia de mil contos de r1~is. . 

•Pamgrapho unic:o. Porl•~1·:í. Lambem o GoWI'J'no, de aeeo't~•do 
r:nm os pailws limiLJ·op'hr.s. J1i'Ovideneial' p:ll'::t o lfll)/hoJ•:uno•·lil'' 
dn l'io U1·u;;uay. . ' · . . 

A1·L. ·.1 !J. Fir:a o C:ovet·no aul.orhmdo a l.rans fOJ'mar em 
sub-aclminisLrnoão dos Cori·r.ios n ng·encia ele .1"· e/asse da· 
cidade ela Bnl'l'::t elo ·Pirahy, e bem assim a elevm•ora ageneia 
cspeeial a ela ·Cidade de Pe.Ll'opolis, podendo abl'ir o ·ner~es;;a,·io 
el'Nliln atrl ao :000'$000. 

A1·1 .. fiO. Conl.inualll rm vig;ro!' ns seg;uinl.rs disposiçõN<: do 
n. XXYl do al'l. 17 c/a./.-~i n. ·1.-i~Ji'i. de 3J ele dezemlwo de HH:l; 
dos ns, XXTl o LX. rlo n.r(., 18 r.! a ki •n .• :? ,221, de 30 ele cle1.embro 
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do IDOD; dos ns. H, XVllf, XLJII, 1..1, LX o LXIH dos arls. :3:3 
o 38 da Jui n. 2.::JGü, de 3J do dem!Jl!Jru de 1\110, JirniLado · 
CJuwnto ao at·L. :3l:l u t;L·udito, que o Govr!J'llO potlerti abril', a 
70:000$: elos ut·ls. Sü, :3D, IJO, G:3 e Gl. da Jd rt. ~.G!;.l, do ·I ele 
jartdr·o r.l•• I \1 I:!, pmrdendo, t•rn r·rda(!fi.o ao uiLinw dr~,;sr~s urLign,;, 
~ulisl.ituil· .pula dr•dr·id u Lr.·tter)fí.o a vapor·, Ullltl ve;, qur) uiio 
Jruja Ullg'JIIf!JII.O do Ol'(!tllllUIItO ,itt ttp(ll'UVttdo. 

:Ptu·agl'aplw u n it:o. Nu eoncessão de favot·es que o Govr~r·no 
)rouvor de J'a)\t•r: ú « "\.mawü. Jlivet· Steam NavigaLion Cornpauy 
(JDJJ) J ... imited », por oi'J'eito da clisposir;.ão do n. LI do ar L. :3~ 
da Jei 11. 2.3GG, du 31. ele duzemlH'O r.le JDJO. etn addilatlJento · 
do .~ou eoutt·twlo t• pelo pr:uw do HH!SJllO, exigit·ti as .~t·.guintus 

· conclir:ües sem augrneulo ele subvénção; 
a) nstalwlf!ef!J' nm .J-Jyulauslau, no r·io l'ut·(J.~, depositns 

pal'a 2. 000 lomdaclus de mor:eadorias, ·I. !luu· toneladas ele r:ar.·vüo 
e 3. tiO O toú.cladas elo eonrbusUvcl liquido (oleo 111i wmd), pr·o
vidos de liiJI plaun i'nelinado pant opet'tt(;üc•s du ear·g-as e dPs-

. ear·g-as, e dos J'l'spedil•os ap(Jut·r.d 110~ e rnu~;li i.rJ is mos, ludo JJJO
v i do a vaprJI': 

ú) estaJJeleeL•t· ig-ualrneJJI.e r~m Hyutau~Luu, alr:.rn das di
vet·sas depr~ndeneia~ para JJaiJHações ele qmpr·cgaclos e Lral:tu

. lhaclorcs, uma estar;ão para passagcit·os, onde estes possam 
esperar a chegada elas embarcações J•cspedivas; 

c) estabelecer· em :S. J?elippe elo Jlio J'unuí dous pontões, 
um para deposito ele nwrcaclorias e outt·o par·a estadia dos 
pa:;sagcd r:os; 

d) J'a;r.el' ·eom que toquem en1 l\lan(tos os vapot·r:s da linha 
5, lellra a, das elausulas H e IV do sr!u eonLt·aelLl. 

Garnar·a dos Deput.adn;;, de dezr~rlJIJr'u de I !I I :1.- Salduo 
JJw·ro,,·o lu1dor, Pr·esidr~nlr!.- A.nlundu Sime(7o rlus Sa11tos Leal. 
:1" Seel'el.al'in. -llaul de Moraes Veiua, :2" Secretario.- à' 
Com missão de Ji'inmi'ças. 

O Sr. Francisco Sá- 'l'endo dlif:gado da ou Lra .camam 
a pt·oposição que fixa a despeza do orçamenl(l da Viar;ão, peco 
a V. [E'x, ·CJUC consulte o Senado sobre si eonecdc m·gencüt 
par.·a que sc,ia olle discuLido c votado immediatamcnte. · 

. Ct·eio que não pr·eeiso .iusLifiear a u1·geucia que solicito 
ao S0naclo. . · .: 

Devo ao mesmo tempo dccltH'tH' que a ·Ço'mmissiio (h 
Financ.as se aListem de propô!' modi'fkar;r1es ao tntllalho do. 
.Calllal'tl, acreditando que o Senado, j,nspimrlo cm seu paU·in
tismo, ·a acompan'hat•;í, rcsm·vando-se, todavia, pam apr·cseulur 
modificações nu 3" discussão. 

Consultado, o Senado concede a ut·gcncia rcrJW.ll'Ída. 

OJV,;".AMENTO :JX\ VIAÇ,\0 

.2" d i~eussfío da pr·oposi(!iio da rCarÚat·a dos Depu Lados 
n. :!ü J, rk I \H:?, 1'ixanclo a despeza do Minlslerio da Viação 
c Obras Publicas para o exerci cio :futuro. 

1Approvada. · 

.. 

. ·.; 

" .. :.~ 



O Sr. Presidente- Nada nmi::; l1a'veudu a traLi.ll', vou Jc
Yanlar· a sessiio. 

/Designo pura ordem do dia da seguiu te: 
::l" discussüo da proposição ela Camá!·a dos Duputmlos 

n. !!GJ, do 1012, que J'ixa a despeza do l\linisloL'io Lla Viw;fío 
c 01Jt'as .Publicas pat·n o exercicio ele 1013; 

Discussiio unica das emendas do 'Senado, rcjeitat.las pela 
Cun1a1.'a dos .Deputado::;, ií pt·ovosicão n. H7, ele 1!J12, que J'ixa 
a dt•spc~za uo IMinisLcrio da Guerra; · 

Diseu:ssiio unica das. emendas do Senado, J:e.ieiLadus pela 
Curmu·a dos Deputados ú proposição n. !li, de 1.!J:l2, que fixa 
a do!sw·za do.l\linisleriq dal<'azenda pura i!H3; 

Dis~;ussiio unica das emendatl do Senado, re.icilar.Jus pula 
Cu:rnam dos Deputados, il proposicão n. 1.08, de 1\ll2, que Jixa 
n tlespeza elo J'vl.inisterio do Exterior para 1013; 

· Diseussiio un ica das emendas do Senado, l'f:,ieitadas pela 
Camaru. dos Deputados, il proposição 11: 1. !J7, ele I H12, que :rixa 
a Hee,:itu Gemi da Hepublica; . · 

Discussão wnicn. das emendas do Senado rej(•il,adas pl'la 
Cannu·a dos Deputados, 111.. 110, ele ·1!H2, que fixa a .clespe·za do 
il\Ji.nisLerio da ~farinha para 1.913; · 

Discussão tmiea da emenda do Smmuo il JH'uposiciio da 
Cannu·a dos Deputados, u. !)3, de :1912, autol'.izandiJ a eont:essii.o 
de sei:'> mczes do licen~\a, eom todos os vencimentos, .ao lJaelml·d 
.!\la.nor.l Durval, ,iuiz federal na secção do Ji:sLado da Bal.lia, 
para L1·aLamon.Lo de saucle (com parcce1· (avoravcl da Com:is'sao 
de Piuan(:as) ; 

2" discussiio da propósivão ela :Camal'a dos Deputados 
.n. 220, de '1.!)'1.2, aulorizanclo a conc:essiio {]C licem;a po1·. um 
~nno, eom ordenaclo, a [E:Iias :Siznundo BapU.sLa, amanuensc elos 
C01·reios .elo Eslado do !Aniazonas ('inclu.üla em1 ordern do dia smn 
Jllll'ecer) ; · 

3" c! i:;eussão da proposit;üo da Camam dos Depu Lados 
n. :12. de HH2, que :reluva a pena ele commisso em que inCOl'l'ül.l 
n eonll.'.il.lllinte elo monlepio dos Júnccionarios publicos, nr .. Toiio 
.l.'t~1·ei l'a ele A:wvcdo, para ó J'im de serem as suas J'illlas 
DD. Amelia c IP'orcia Leopoldina de Azevedo admiLLiclas tí 
pel'eCpl,!ãO ela .·ponsão que l'hes couber (corn 11arccer. (av01•avel 

· da Crnmnisscío tlr.r Finanças) ;_ 
3" discussiio da proposição da Gamara dos Deputados 

11. 233, de 191·2, autorizando o Poder J~xecutivq a abrir, pelo 
l\Iin isLerio da Fazenda, o credilo ·do 2. ·WO :000$, supplemenLm· 
:i vei·ba n. 1:3- Imprensa Nacional e D·iario Of(icial- do 
Orç.amenLo vige.nte, para attender ·ao pagamento do pessoal 
amo;ável daquelle estabelecimento c .para despczas do material,.· 
po presenLe exercício (inclu:lda em O'rdcm do dia sem parecer),, 

Levanta-se u sessão ás 10 horas. e 20' minutos. 

,· ,_.,'" 
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SE88:l0 liJ\l 30 DE DJ~EMllfiO DE: HJi2 ' . liá0 

J !lO• ::'U~SS;\0, J~M 30 D;E DEZEMBHO DE l !Jl:!. 

Plll~i:iiUJ>NGJA DOH SltS. PrNHJWlO MACHADO, VJCE-PRESJVgN'J'E, E 
I'Eilfllllll,\ CHAVJ>S, i" SEUilE:'l'AJUO 

A' 1 l1ora da tarde, IH'esente •numero legal, ulll'e-sc a sessão, 
a que concorr·em os Srs. l)inllf!it·o l\luchacfo, Ferreira Chaves, 
:\!'au,io Góes, PrJdl'o Borg-es, Cuncfiào de Abreu, OalH·iel Sal
.'mdo, A1·thut· :Lemos, Jndio do Brazil, Urbano Swn.tos, il\Iendr!s 
d•! !Almeida, Pir·e~ FeJ.·r·eir·u, Fl'ancisco. Sú, •ravares de Lyra, 
\ValJ'r.·edo Leal, ]!]pitaeio Pessoa, Gonçalves Fm·,·cira, Ribeir·o 
di\ IH1·iLo, Jlaynmudo de Miranda, Guilihcrme Campos, Oliveira 
Vallaclã.o, Luiz Vianna, Bernardino Monteiro, 1\loniz Freire, 
Fra11~.:i;;;eo Porlella, Nilo Pe'.'anha, Sti .Fr·ei!'e, Alcindo Gua.na
b:u·a, .Bu I! !lO ele Paiva, Bernardo •Monteiro, Feliciauo .Pr!n na, 
!A.JI'redo fEnis, }'raneiseo Glyr;erio, Leopoldo ele Bulhües, Bmz 
AJ)ranl.es, A. :Azerccfo, l\fctello. Jos6 Murt.inho, Generoso 1\Ial·
ques, Alenear .Guimarães. Pelippe Scllmidt, I:Iercilio J .. uz, ~\bclon 
Bapl.istu e Victorirn.o Monteiro (41). 

Deixam de {;ompareecr· eom eausa ,iustiJ'ieacla os :S1·~. : 
Silvel'io •.Nm-y, Jouathas •Ped1·osa, J~aw·o Sodrô, Jo;;~í .Eu

l'J•]J i o, ·n ilJeit·o Gonçalves, Gcrvasio Passos, Thomuz .t\ec ioly, 
A nto11 i o~ de Souza, IGunlm Pedl'osa, Sigisrnundo. Gonçalves,. 
Gomos Bihciro,. Gool'ho e Campos, Jos•'· l\farcellino, Huy Bal·
hosa, .Toão J~uiz !Alvos, Lourenço il3apUsl.a, Augusto rle Vaseoll
ccllos, ·Campos Sallcs, Gonzaga Ja~'mc c U\lcucar Guimarães (21). 

]!:' lida, posta cm diseussão c, sem debate, appr·ovacla a 
a c tu ela sessão anterior. 

O Sr. 1" Secretario chí. t.lOnta do-s·eguirnto 

li:XPEDT:ENT:E 
Oflficios: 
Um do S1·. l" Seerel.ario da Cannu.·a dós Depu l.atlos, eo/JJ

Jntmieanclo ter aquella •CanHu·a negado o S!~U asscnt.inwnl.o :ís 
emendas elo Senado :í. proposição n. 2:3:~. ele :1 !H2, que fixa. a 
tl•!~pcza do u11inislcrio do Interior para 101:3. -A' Com missão do 
Hiuanr;.as. 

Outro ela mesma proeedcncia, JazL•nclo idontiea eommuni
ear;:io soll!'c as emendas elo Senado :í. proposição n. 1!Ji, de 
:I.!JJ2, que fixa a despcza elo i\linistcrio ela Agricultura pam o 
excrcicio futuro.- A' Com missão de Finanças. · · 

Ofl'ir:ios elo 1S.r·. i" Secretario da Cumara I'emettcndo as 
seguintes proposições: 

iN. 252- 1!)12 

O Con grosso Nacional resolv'e: 
~\Higo unieo. J~' o Poclet· JTixeeuLivo auto!'izudo a abrir, 

P.elo J\I.inis.ctrip tlu. J'ustiça .o ~ego<:ios luLor.~orps, o ~1·editq 

.•. :- . .-·.· 

·.:: 

.' '" -



. 6t0 ANN.U:S DO SE!'UDO 

8\ll•Pir•JntNifiiJ' Lotai de i·\3 :Dt!8$.1U.:!, JIUL'U, uo t!Ol'l'euLtJ exel'i~I,~JU, 
aiJI.'IIdf•f' 1'1 i11Su 1'/'kit.'neia das vw·J,us J .l", I i:í" 'J Hi" da lei. OI'IJU
rnenLat·ia vigente e u applic.:ut· o saldo do c;r·ediLo de 3~ :OOOS 
abet·Lo de :wetfl'clo 'com o n. 3 do a1·L. 3.:? ela lei n . .2. 3tí'li, de 
:Jl dr.' df'ZI•rnl.II'O do J\ll O, nas pJ.·ostac<ões rlo C'mpr:esLiuJOs a i.JitfJ 
se J't'i't•r:L' o mesrnu er·udil.u IJ ainda uiiiJ J'tJaliztHlas JJOS exc\l'eieius 
ele JOI·I n 1\1.1:!, devendo as ~~olJJ'all~'as dos t\lllfH'esLimos ai,,; 
ago!'a .I' e i Los u . que ~e f!zerem tJm Y ir.· Ln ele llesLa auLodzttrJfíO 
comccar a pal'Lit' ele Jatwtro de 10.13 . 

. Curnara dos Deputados, 20 de dez,•rnJJJ·o de 1\IJ.:?.- Salúno 
JJarroso .liiJIÍor, l'J•e::ddenl.e.- rt-utouio Shncão tios Smlfos Leal, 
I" SeeruLtu·io. -Ranl du Mora.us Vci(Ja . .:?" Sl!c.:t·eLurio. -·A' 
.ConwJi~::;iio de l''i naucas. · 

u l:un;;t·,·sso Natdunal l't'HOII'f.\: 
A1·Ligo unir:.n. Fka n Pt·e~idenl.e da HepulJiil:a autorizado 

a r.otter•r.lee um a11nt:• de lieu·nca, eolll or:duuado, JHll'a U·atmttento 
tlt; snud,J, nu i1nspeeLor· ~an i ta rio Dt·. Lu ir. de Arau.io de ,:\t·agflo 
!lhtleiio; revogadas as disposi~ões em .6ontrat·io. · 

Cam:u·a elos Deputados, ..:?!l de dezemlJl'O de JO 1.:?.- Sáúino 
Barroso .tu.nior, P1·esielenLe. -A.nlonio Shner1o doii Sant.o8 Leal, 
1" SerJt•f.\lat·io.- Rau.l d11 ;worar:~· Veia a, 2" Seet:ctal'io. ~A' 
Comrnis~ão ele Finant;as. 

O Cnt•;;t·e~~o Naeiowrl resolve: 
,\ri .. J." !li:' u i'odct: ]<:;x,~wtivo ault.il'izadtl a alH'it·, pelo 

J\lilliStf'r·io da Fazenda, os c.:rcditos espeeiaus de ·H..:? :OO!l$H7, 
out·u, u de 385 :.:?IJ..:?$001, Lambem oot·o, rnu·a oeeot·r·er ús des
per.as dl)eüi'r:cnLes ela emissão c resgate dos bililetes rr.al izaclos 
r)lll Londres, em J DJO, uo valo!' ele ;t: 2. 000.000, ou ........••. 
ili.D80:213$07~. ouro. 

Art. 2." Fir:a igualrnenle o Govcmo autorizado a aül'ir o 
·neecssario l!l'Cdito para clar eumprimen(o no dispo::;to no 
tu·t.. DG da lei n . .:?.35G, ele 31 de der.embro elo 1010, até a 
quantia de Hit. :000$000. 

Ar L. 3." Revogam-,;e as clisposicões cm conLrario. 
Gamara dos Deputados, 20 ele clezemhro de J!lJ.:?.-Sabino 

]Jarrosn .htnior . . Presidente.- :tntouio Shneiío dos San los Leal, 
• .:1." Seel'cta.rio.-·-Raul de Montes .Vr:i(Ja, 2.·• iSoCJ·eLario.-A'' 
· Commissiio de Finanças. 

'N 25·1- 1012 

O Congresso 'Naeional resolve: 
Ar Ligá unico. E' o 'Presidente ela Republica autorizado a 

ahrir. pelo Ministerio da Guerra, q credito especial· de .••..• : . .; 



·sess,\o Elii 30 DE DEZEÚBno DE :1.0:12 

27:2 J M:JiiO, nl'im de pngat· ao conU·a-Juc•sLt·o elo ex lindo A!'sr.nal 
de Guer·ra du J:lulJ ia os n•uuiweul.os que Hw ~üu duvidos, conos
]JUll(fellle~ ao poriodo COIJlfiJ'elJoudido enl!'e JO de julleit·u de 
JH\J\J a 2l de 'liHtiu de 1\JLO; rc\·ugucla~ a~ dispusir:üei:i om 
couLrul'io .. , r 

Cauwr·a dus 1Je]Jt!l.udos, ~v tlu clu:wrnlJ!'O de 1!H2.- Saúhw 
lJtl!'I'Oso Jnnlor, .Pr't!Siclüitl.f.'. -11-lllouio Siuu::iío dos :ianlos Leal, 
J" ·Seer·eltu·iu. -llanl ti e JJ oraes "V eiua, 2" SeeroLaúo.- ~\' 
COLIJJll issüo clu m nanr;as. .. 

N, :!::iii- J 012 

O CongTes,;o Nut.:.ional resolvo: 
"'''L. L" }'ka aLn,;·m••Jilado u LJUUdr··i dos pharmtw•~uLic.:o:; do 

il~xui·ciLo de mais ;W t) o da Al'macla dt:l mais ·H1 seg-u•ndos-le
nellles, sem augmenlo de dusprJ~u. sendo desde .iú iw::Juidos nos 
rruacl!'os os aetuaes vlwrmacouticos contmcluclos; r·eyogadas as 
úisposi•.~•jes e.1n coníi·nl'io. 

;Calllal'U dos DüfJUl.adu~ • .20 de de~omlJro de l !H2.-Saúlno 
lJarroso Ju-niol'_. .Presidrmíu.- kulon"io Simeão dos Santos :Leal, 
i" Sut.:t•elal'io.- Raul de Jloraes V c ia a, 2" Secretario.- A's 
Commissõcs dtJ 1Ma1:i•nlnl e GuuJ'l'U c du J?inanoas. 

N. :257-1912 

O Congresso Nacional 1·csolv<l: 
.1\r·Lig·o unico. J<'iea o p,.,.:;;idenLe da nepulJlica autorizado 

a a!JI·;l' pelo l\linisl.r!I'io da Via•:üo e Obras .Publicas o ~;rcclilo 
L'Spt.•eial de 3-J. :3013$GH, al'im dr) indemnizar o ongenhciro-clwl'e 
ela ICommissüo de 1J!3:síudos ela Estr·acla dr! Ferro ele •Piquete a 
Ita,iubú, de igual quantia que d•~spendeu no t:Ol'I'0ntc exorcicio, 
vara o J'inl·cJe, llo at.:Lo ela inclernnizac.ão, o mesmo engenheiro 
J'üeollwr ao Tllesou !'O Nueional o saldo ele 58:000$, pf.!io qual 
é respqnsavr~l; revo;;adas as· disposições cm contrario. 

Camara dos Deputados, 20 de dezembro do i!Jl2. -· Saú·ino 
Bar1·oso Jun-io?', .PI·csiclcnte.- ~lntonio Shneiío dos Santos Leal, 
l" · Sct.:l'ctal'io.- Raul de Jl omes Veiua, z• SocrcLàrio~- ~<\..' 
,com missão de l!'inancas. 

O Sr. 2" Secretario procedo {t leitura do seguinte 

t>ARECER 

N. 571-I!H2 

Con.fol'rnanclo-se com os pareceres inLol'poslos j)e!as Com~ 
ini;;s,jcs do ConsLH.uioão o Justiça, .Finanoas o Espceiul de 
'Aposentadorias da 'Cumara dos Deputados sobre o projecto que 

Vol. IX ~t 
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ANNAE:S DO SEN.AÍJCÍ 

é hojt: ~ propo~~cão n. 210, daquella Casa do Congresso, a 
·Co!nr!JlSSuo de !' ~nanças nada Le111 a oppOr ú app1•ovação da 
rolel'lda propos1cuo. 

Sala das Commissões, 27 do dezembro de 191:2. -Felic·lano 
.Penna, Presidente.- Tavàres de· Lyra, Relator.- F. Glycer·io, 
. - JJ:ranC'lsco Sá. - Btteno de Paiva. 

P.roposição da Camm•a dos Deputados n. 240, de 19-12, a que 
se J'efere o parecer SU1Jra 

.rO Congresso Nacional decreta: 
c>\.Tt. 1. • Fica o P,residente da Republica autorizado a 

aposentar t.>\ilberto ·Lima da Fonseca, escrivão da 5" Vara Cri
mi,nal do Districto Pederal; com todos os vencimentos de seu 
cargo, de cu.io exercicio ficou elle impossibilitado em conse
quencia de accidento occorrido no desempenho das i'unccões 
do mesmo cargo. · 

Paragrapho unico. Não se comprehender{t Ii esses venci
mentos a terça parte do rendimento do 'cartorio, da qual trata 
o art. 80 do decreto n. 9.263, de. 28 de dezembro de'19H, e 
que, llliOS casos de .aposentadoria por invalidez resultante da 
inutilizacão em acto de serviço, caberá ao successor nomeado. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario .. 
Gamara dos Deputados, 25 de dezembro de 1912.-Sabino 

BaJ·r·oso Jun·io1•, Presidente.- Antonio Sirneão. dos Santos Leal, 
i o Secretario. -Raul de JJioraes Veina, 2" .Secretario. -A' 

.·imprimir. 

O Sr. Epitacio Pessoa diz que estava muito longe de suas 
intenções occupar a attençãa do ,senado 1nos unimos momentos 
de seus trabalhos, tomar 'o seu tempo já de si tão escasso, para 
o~cupar-sc de assumptos de qualquer natureza e muito .menos 
de assumptos .estranhos ás altas preoceupacões legislativas da 
Casa e, apparentemente, de simples· interesse individual seu. 

· Mas o SeuaC .. será bastante generoso para relevai-o desse 
passo, atteildendo a que a accusacão ·que o arrasta neste mo
mento á tribuna, o enxovalho em que se procura envolver. o 
seu nome resvalam .ití agora de alguma sorte sobre o proprlO . 
Senado, e desde. então se sente no dever moral-de fazer a SJ:!a 
defesa, defendendo ao mesmo tempo a ,corporação em cu.1o . 
seio representa ho,ie o seu EsLado natal, não em virtude de 
uma transacção indecorosa, mas por e1'feito de. nma eleiciLo, 
que, devido a empenho de honra do. notavel republicano que 
li1;tje dignifica a administração parahybana, :foi das mais livres 
e puras que registram os annaes da historia politica desta 
vaiz. · ·. 

Na Mssão de sabbado utn. illustre Senadot• pelo Estado de 
Santa Càtharina chamou a sua attenção para· uma entrevista 
que o emi,nentc Senador pelo Estado· da Ba:hia, Sr. Ruy Bar-

' ·.• .. .; .. ·~ ·• 
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hosa, concedera a uma folha da mani1il a proposiLo do projceLo 
das accumulaçõcs remunemdas em que se lia uma referencia 
a sua pessoa. ;Apex ar da . avidez com que procura ler tudo 
quanto escreve o preclaro Senador peJa Bahia, apezar da na
tural eur·iosidade com que devia desejar conhecer os termos 

·da referencia que se lhe fazia, .só !hoje, ao descer de Petropolis 
-e por éircumstanclas independentes de sua vontade-·- é que 
poude 1Gr essa ~ntrevista, apezar de ter comprado o jornal que 
a publicou no mesmo dia em que sahiu ii luz. 

Ora, lê-se •nesse documento o seguinte: Diz o redactor que 
prqeurou o .Sr. Senador Jluy Barbosa: · 

«Mas tomemos um exemplo: não repugna a seu es
pírito de jusLica que um rnembr·o d:i nossa mais alta 
magistratura que obteve- gracas a sua privanca e troca 
de servir;os com o Chefe de rEstado- uma aposentadoria 
inconstitucional, vá rel,inü· agora, com a cadeira- em que 
a politioca o acaba de collocar no Congresso, aos venci
mentos de aposenta.do o subsidio parlamentar?:!) 

. Vê o Senado .que o orador, ahi, é accusado de haver obtido, 
por.serviços prestados ao Sr .. •Presidente da Republica, no seu 
caracter de ministro do Supremo Tribunal, uma aposentadoria 
illegal. . 

. Emquanto essa miseria se arrasLou como uma lesma nas 
columnas da imprensa partidaria, onde a torpissima paixão 
politica procurou truntas vezes manchar a sua -reputação e a 
sua honra de homem publico, confessa que não julgou dever 
dar-lhe importancia; mas agora, ao vel-a reeditada em uma 
:Colha, ·cujo director 1110 conhece· ha muitos an!nos e. devia 
sabel-·o incapaz de uma infamia, não póde conter seu protesto 
e sua indignação •contra a calumnia que se Hw assaca. 

Quaes foram os serviços que trocou com o Sr. Presidente 
da Republica? Por oooasiilo do julgamento do cbamado «caso 

-da Ballia ~· illO Supremo !Tribunal, a sua attitude desencadeou 
contra elle ·as ir;as da imprensa partidaria; foi exposto, como 
victima indefesa aos maiores ataques da opposiçilo, que pr.o:... 
curou cevar-se á farta na sua reputação de juiz; seus inimigos 
pessoaes, cujos dentes, 1naturaes ou l)Osticos, tantas vezes se 
quebraram sol)l'C a .couraça inamolgavel de sua vida publica, 
emboscados. a traz da irresponsabilidade anonyma dos. jornaes 
partidarios, :procuraram satisfazer seus odios imputando-lhe 
todos os crimes, .empregando para lhe atacar todos os pro-
cessos, dignos 'ou .indignos. . . · 

!Calavam . propositadamente seus votos, no Supremo Tr~
bunal; ccmtrarios aos interesses do· Governo; e dava-se publi
cidade retumbante . a iodos aquelles que l!he eram favoraveis, 

. ~ara se ter ,o direito de dizer que elle traficava com a sua 
posioão de ,iuiz do Supremo ~rribunal ela Republica, pondo esta 
posicãó ao serviço do Governo e de sua ambicüo politica. 

Inventava-se, mentia-se, deturpavam-se factos politicas, 
envenenavam.:.se facLos innocentes; publicava-se mentirosa
mente uma reunião em conferencia entre o orador e o Goveooo 
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U j)l'OJ)Osilu de r.:aso 'suú-,iudicc; itwluitt-SO O Súll 11011iC 0'l1ké 
aquellcs que visitavam o .Pt·e::;ideuLu ela H.upublir.:u, indicando-su' 
o ::;uu .pt·ot:cdimuu~o aos olhos clu tudo o vaiz. 

LEra a ving:aw:.a, a l'l.l[Jresalia elo:; suu:; inim igus pc::;suaus 
alliaclu::; ítquellus t:ujus appeLiLes ello havia cli1'l'i<JUilauo ou 
conL!'al'iadu, eomo si não tivesse a sou '.l'avor um proceclimunLu 
illibaclo, con·ei!Lo, sem 11enh uni · desvio um Lodos os t:at·go::; 
vublicos que tem exercido •neste paiz. 

Pois l'oi pot· esta occasião que se puiJlicou que o uraclot· 
havia vendido o ·seu voto no t:aso da Bahia em tt'üt:a de utnu 
cadeira du Senador. 

Agora, esta villauia a vê revroduziua no .ionml a que lm 
]JOLll:O su t·eJ'el'iu, 1t:Om a t:it·cumsLU:twia aggmvanLe por ullu 
u;;:;ignalada de que entt·u o:; pt·ovuntos daqu.~Jla JuwdmuLe cl'a 
preci~u contar a sua itwousti tudoual apusenLaclc..wia! 

· Quando t:ouLm essa misel'ia não :tJJ.•oLesLas::;em qua::;i :JO 
annos ele um lJassaclo tão impolluto t:omo aquelle que 111ai::; 
o se.ia ele sua viela publit:a e pr.ivacla, uuja analyse ol'l'ereilC ú 
apredacão do paiz, bastal'ia a consideração a mais simplus 
pura mostt·at· a ilwohi:wrmcia dessus alcives. 

· Tt·es foram o:; ·casos dr! haúeas-eu1'pus da Ballia ~u!JJrwt
ticlos ao Supremo Tribunal ·Federal, e em Lodos elles o seu 
volo roi sempre absolutamente o mesmo, rwrJ'eitamenLe idliuLieo, 
•1uer 110 primeiro, quct· no segundo, quer uo turt.:eiro, ,pot· isto 
mesmo que idenLica Cl'a a espel:ic juridiila submetLida úqul!!lc 
'l'!'ilmnal. 
~- Poi::; bem; os seus clous primeiros v o los clu habeo.s-curJJUS 
no t:uso da Bahia •não rH·ovoctu·arn a nli:mot· arlicula~~ão. eouL1·a 
<, orador; pelo t:onLt·ario, ,o:; seus cleLracLot·us, os :;eus accwm
.cJorcs o elugiaru:m calorosamente a .;proposílo ele um aecortliio 
t]ue havia redigido c que l'oi por e!Jes taxado .ele luminoso, 
naturalmente :porque servia aos seus interesses pat·Liculat·us. 

· Ora, si, dentro clr! tJ.·cs votos,· sélmente a provosiLo do 
ulLimo ú que se desencadeou essa ira contra o ot·adot·, forçoso 
é reconihet:et·-se que não teve por ol'igem esse voto, mas um 
uuLt·o ··pensametiLO qualquer que continúa o;;culto, e tanto ú 
assim que -com e!Je vota1:am mais seis juizes, e dontre esses 
sete .su destaca um, o ora.dor, para ser o aecusado. 

•Por que essa excepção? · 
Pol' qué não o attribuir ú sua ·co,uvicuão pessoal, corno su 

faz cm relação aos outros? 
\Não é tu elo. 
O voto que proferiu. no Lert:ci 1.'0 haúeas-eo:l'}ms ela Dall ia 

:l''Üi longamente .iuslificaclo e :l'undamentado. 
l!'ez timbre em at)Oial-o exclusivamente ..:.,e o declal'O\l 

logo no inicio ela sua fundamentação -•nos actós" c documontos 
eonslantes elo processo, 

Puhlicaclo esse voto, cruasi na sua intogl'U, logo no dia 
seguinte tí sessão do 'J~ribunal, elle foi mais tarde reeditado 
em seis ou sete dos j_ornaes de maior circulação nesta Capital., 
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Pois bem: tJ.L,j hoje nunca, absolutamente 'nunca, c.:~ntra 
Ul)n.bum ,dos :fundamentos desse voto se at•Liculou a mais ligeira 
eon tesLa(IÜO .. 

AIA iho,ie os seus contradiclores se teem limitado a inju
J·inl-o ü a clescompol-o. 

· Nunea almeJou a hon1·a de Ollcupnr· uma cadeira no Senado. 
:Sahn o noili'C Senado!' que preside os .nossos trabalho~ CJIW, 

si nlimnntw;~ü nssa aspil'a(!ão, ha muito tempo que Lc~r·in cruzado 
n;; ln:m11Jrnoi' do Sr•nnclo sob os au~picios da sua vasta in
J'Iu~·:neia, q1w podia pôr uma cndeien ú sua clisoosi~,;iio neste 
J'f!l'i n Lo. 

Nfto· !Ja muito t1~mpo, o illustJ·o ex-Senador Ca~LJ•o •Pinl.o, 
rm,in ansenda deixou um vaeuo di l'l'icil ele preenehor· (apoiados), 
em uma eai'La liOill'OSa que ll1o clit·igiu, punha t't sua disposi(:iin 

. a r·.adrdra qur. o.nnobl:e,,ia, nfto só twlo seu talento, eomo pela 
sua cu!Lu1·it, uloqu,,neia 1! ent·aelur. (Apo'iados.) 

· O illustro Senaclo1' que se senta t't sua CSCJLH'i:da (rlh·ioin
dn-.w ao Srma.r.for 'Valj'rcdo Leal) pot· esta oeeasifio ol'l'el·e
erm-lhe Lambem a sua eacleira nesta Casa. 

Quando voltou o anno passado da EU!·opa, S . .E:X., em st:n 
~asa, insistiu eom o o!'adol' pat·n que ell'' acceiLnsse uma 
cadc ira sr~nalol'ial pela .Pat·ahybn. 

No eorne~,;o deste nnno, :por •oeea,:;iãn do prematuro c gel·al
mcnl.c se·n.Lido :l'alleeimcnlo do St•. 1:\lval'O l\lnehndo, amigo,:; e 
r\oonl.cl·raneos seus desta eidade o do Estado insisli1·am .p:un 
rpw olle eonsen ti,:;se na npresr~nlnoão elo seu nome, ,cerl.n r],, fJLW 
o Eslarln o su'l'l'l·agarin, si pm·yr•nLm·a clle levasse al.,j os sut'-
fm;:;-ios populm·es essa visão. . 

llf'I:Usou, e reeusou semp1'e, c si agol'a, neste momento, 
c;;l:í a nhusa1' da aLLenção do Senado, ,j quo lhe :l'oi impossível 
rlf•moveJ' o:; seus amigo,:; c conlcr1'an~os de su fl'rag·a1·, cm ;;eu 
Jogar, um nutro nome. 

r.omo -sr compl'ehcnde que pudesse o O!'adOi' renunciar o 
seu passado, qLw pudog,:;c pi·evat·icaJ' no eminr.nf.issimo earr;o 
de magisl.!·ado ria Suprema ct.rl.o rln Paiz; r.m l.rOI:U de nma 
e:JrlPir·a que, na mesma hora lhn 'l'oi lanl.ns vrzr•s nfl'erceida e 
1 anl.ns vr.ze:; JH)J' cllo recusada ? 

p,ícJe haver aceu,:;ação mais inepta ? ? 
l\fas ago1·a accroscon Ln-se uma eirrmmstaneia ·o ,; que Pnl.re 

os JWOvent.os clrsLe conehavo 11 preciso nrcN~SI!f'lllar a sna apo
scn !.ado ria. 

'fNn assomo:;; ele coragem a ignoranciu ! 
TnconsLilucionul a :ma npo:;;enLndor·ia ! 
~I'Õr!Ós os Si'S. SonacloJ•cs sabem que, dr ncc,ir·rlo com a !ri 

vi;:rnn!.e, a nposentadol'ia rio:> mini.:o;tros do Supr·c)llO ~l~l'ibunaJ 
c;:;l::í. su.ieil.a a duas nnieas concliçGcs: 20 anno;:; r]f'! sorvi,:n~ 

• J'oi!Nae;;, esl.nduacs cm muni,dpne;; o a pl'ovn de ilwalirlr.z. pn1•a 
o ,!xr.r·r~ir1io do cargo. 

Ora, qunndo PequrJ•cu. a snn aposenl.adm·ia ao Gow•rno 
.Fedci•al, juntou ao seu requerimento documentos aulhenLicos, 
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provando 25 annos de servicos:- só federaes, e o laudo unanime 
de uma ,i unta do saude declarando-o incapaz. para continuar 
a oxcrcol' as funcç.ões do ministro do Supremo Tribunal. . 

SubmeLUdo este laudo ao Governo, J'oi por eJle decretada 
a aposentadoria, e o Tribunal de Contas, ouvido em ultima 
instancia, disse da sua legitimidade, approvn,.ndo o acto do 
Governo. 

Onde a inconstit.ucionalidade ? 

Não precisa observar aos .nobres Senadores, que isto não 
foi acto ele arbitrio do Governo. o Governo não lhe fez favor; 
cumpriu apenas a lei. · · 

1\fas, onde a inconstitucionalidade ? 
Dizem, porém, que elle está válido, porque está advo

gando . 
. O facto :não é verdadeiro. Não é exacto que este,ia advo-

gando. · 
Pa1•a estes constitucionalistas m•t noveau., ·o funccionario 

só se póclc considerar invalido, quando soffre pelo menos 
destes achaques: 80 annos de idade, cegueira total, surdez · 

. absoluta, mudez completa, paralysin. gern.l. Fóra dahi não 
lla invalidez, ha um desrespeito á Constituicüo. . 

Mas aquelles que assignaram o art, 75 dn. Constituiçã.l 
sem: os estimules do odio, da paixão, da· má. fé ·ou da igno
rancia, verificarão quE: a invalidez n. que. se refere o dispo
sitico constitucional é a invalidez parn. o exercício do cargo. 

O Supremo Tribunal o tem invariavelmente declarado
e neste assumpto prefere estar com a autoridade moral e legal 
do Suprmno Tribunal a estar com u incompetencia crassa dos 
seus aecusadoros. Finalmente, isso é facto ele simples bom 
sonso. elo observação cliaria, do oxporioncia· e do sciencia. 

Ainda ha pouco, em carta que dirigii.t a'O Paiz, figurava 
varios exemplos a proposito desse assumpto o se aqui tivesse 
de provar figuraria outros tantos exemplos para demonstrar 
ao Senado que não lia reougnancia nenhuma em acceitar que 
um funccionario declarado invalido para o exercício de um 
cargo tenha sua inteira aptidão para funcoões diversas. . 

Quando o anno passado, se retirou desla cidade, após gra
víssima ·enfermidade que o prendeu tí cama dura:nte muitos 
mezos,, na Europa se submetteu a uma operação melindrosis
sima o os modicos que então o exanli-nar;1m em Pariz e na 
Suissa. entro outros, Gilbert, Roux, Hartmann, Gosset, Hans, 

· Bmn \Vunderlich, todos foram accórdes em declarar que devia 
renunciar ú sua vida· de ,iu iz para modificar· o regímen de vida 
a que essa profissão· o obrig;:tva, al1solutamente favoravel á 
molostia que· minava o seu organismo. r . . . . . 

Voltando aqui, tentou exerc~r · por algum. t~mpo o. seu • 
cargo, mas os seus modicas assistentes, professores ·llfJgur.l 
Couto o Azevedo Sodré, depois ele rloticlo· exame, lllfl aconse
lharam, insistentemente, em attestado circumst~nciado e pon~ 
dcrado, a que elle requeresse a sua aposentadorm,. · 

• 
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Submettido ú junta medica da Directoria Geral de Sàude, 
os tres medicas que a compõem conf'irmaram unanimemente, 
o parecer dos illustres professores. . 

Ora, si entre os ·honrados Senadores muitos ha que não 
conhecem os medicas estrangeiros pelo orador citados, certa
mente não ha nenhum que não conheça os professores Miguel 
Couto e Azevedo Sodré, que não o julguem ·incapazes, pela 
sua probidade scientifica, moral e proi'issional de attestarem, 
e o mo existente, uma situação contraria á verdade dos factos. 

Mas, dizem que, não obstante tudo isso, a prova da sua 
não invalid!=lz é que está exercendo as i'uncoões de advogado. 

Ora, isso não é verdade. Tem-se recusado systematica
menLe a todos quanto. o teem procurado para incumbir-lhe de 
causas judiciarias. 

A este ·proposito abriu uma única excepção por motivos 
quasi que de família, acceitando uma causa das mais simples, 
o ainda assim com a condição de se incluir na procuraoão, 
sem mais onus para os seus constituintes, o nome de um advo
gado que o auxiliasse na defesa dos seus direitos. 

Mas, si estivesse advogando, que importaria isso ? Por
ventura póde se comparar o trabalho extraordinariamente 
exhaustivo e obrigatorio de ministro do Supremo Tribunal 
com o trabalho voluntario do advogado, que tem o direito de 
escolher entre as causas .que lhe são propostas aquellas que 
se coadunam com as suas aptidões, com as suas forças, com 
o seu criterio moral e judiciaria ? . 

Estt'i informado de que um dos ultimos .iuizes nomeado.> 
vara o Supremo Tribunal recebeu, ao entrar, 138 processos 
como relator, 83 causas como primeiro revisor, e outras tantas 
mais ou menos como segundo revisor. • 

Pois ha seriedade em comparar-se esse trabalho estu
pencjo e collossal com o trabalho do advogado que em cincn 
mezes tem apenas feito uma petição em uma folha de papel ? 

Mas, que estivesse. advogando, incessantemente, que im
. portaria· isso ? Pois não andam por ahi ás dezenas ele funccio
narios : aposentados exercendo a advocacia e quantas outras 

_ profissões ? ·· . 
Pois José Hygino, João Barbalho, Barradas, Amphilophio 

não foram, como o orador: ministros do Supremo Tribunal 
Federal; não foram, como ellc, membros da Assembléa Consti
tuinte; não foram, como elle, collaboradores desta Constituioão 
onde se ,vô exarado o principio da invalidez para a aposen
tadoria dos_ funccionarios .publicos ;, não foram, como elle, apo
senLados · no cargo de ministros do Supremo· Tribunal por 
invalidas e não abriram logo após a sua banca de .advocacia ? 

. Tratava-se, entretanto, senhores, de cidadãos os mais 
conspícuos que a . Republica tem produzido. Como elles lla 
tantos outros ahi aposentados, que no fõro, .no .ior~alismo e 
'em tantas·out.ras profissões exercem a· sua actividade. 

Por que r5 que esses campeões, esses pseudos campeões dá 
moralidade administrativa. nunca. articularam uma palavra 
de censura e de observação a_ esses nomes que acabo de citar, 

' ·'.,;_ 
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llf!nl n ossrs oul!·o;; l'unr:eionat·io;; r• pnl iLiw.~ que osLão npo
sonl.ndos, r·.~L<io a IJxet·.ceL' a sua ac:l.i\·idaclo! do mauoir.·a l'1il vnxf.'s 
a:-;,~orn/Jt·n.~a 1 I'OI' qur~ lll.ltwa at·licnlnram uma palavm, uma 
lli'f!USU(!IlO, UllHt.t!UI/SLtl.'a p' agnt•a :ll'V0/'11111 fJ/ll escumlaJu ÍIIUII-
rJif.o o J'ado indr•cut.•o;;o de esl.ar· n nmrlot.' advogando '! · 
. Yo\ pois, o Senado, o quanl.o de li~·pnet·il.a n elo renwnl.ir!n 
h a nesta eamJiun lia rJrJ di t't'n 111a~;fío I o•vanlada ent1.1 t·a o ot·:ulo'· 
J•Or.· nfiSIJS r:ullot·r·.~ da IIH.'lll.iJ'U. pnl'a fJl/1'111 n papo•l da itnpt•nnsn 
11iio ,: n Sl't' a fnl'r;a ·pt'Opulsrll'a ,. nt•.io•rJI.adot·a do fii.'O~rt'r.•s~n. da 
r'ivili:t.a<:fín 11U sua mat·I\Jm r·volnt.iva I' asr:ntl!JÍOIIUI, ma;; ,·. 
sot·vit' de elant rlPtnolidnt·a da IIIJ/11':1 d(' l.nr.Jns os l11Jtlii'IIS 
rios to pu i:t.. · 

Et·a ,.ssa a rxplir·.nr,;.fíll quoJ qtwt·ia r.hu· an Sr•narlo. A ,:;un 
npnsrJIItadnt·ia olil.r>vo-n pot• s••t'\'ir,;.o:-; pt· .. sladn;; ao sr•n pniz e 
rlix a .~ua conseio•rwia qtw elli•;; nfír) »fio rl1• sonwnos itnpm:-
t.nneia. · 

A: sua cadriJ·n, oi'J'r•t'o!CIJll-lli•! r•sponlalll.'lllll•:nt.•• n Eslnr.Jo 
fJllll f.mn a ltont·a. rJp J'I'Jl''"~Nilnt·. 

· Mas, ant.es de so•nl.:u·-se JWI'tnii.Lir·:í o Sünado, hondosament.n, 
rrrlfl· pml'it·a ainda algurna:o; pnlavt·ns a pt·oposit.n dn pr·n.io•dn 
rias aeeumula~.,ies t:emrillf't'ndus, a (Jl/1.! s•: pr·endr o ineidont.c 
lfue aealJo de liqu idm·. . · 

.E' noLavel a l•t·eoeeupa<:i'ín f/lii.J dr• anno;:; passados I.NJill 
os;;es· pmLcnsos ot·ienf.adorr•s da npiniiin publien quando ~r 
l.l'al.a da mal.ct·ia de neel./IIIUia~úe!:i 1'1)/lllll!et·ada;;. · 

Srí ve1: oR calculos em rp1r• ell••;; sn exhnt.il'ülll pura sal•fll' 
quanto o orar:lor· viria a ;.::mltar pot· nH.'X si J)Ot' nenso acrmmu
las::;e a sua prn:-;fío de a.posPnl.nr.ln eon1 n Sl'll ;;uh;;idin de Se
nador: srí VI'/' a insisf.o•nr·.ia enm que o.diPs reelumam a appt·o
Y:lGfí.o e -n sanr:r;.fí.n da lod oh• aer:t/lllllln(!ií.-•s J•r:munm·adn;; enmo 
uma solur;.fin nai.JII'al a so•u en;;n n nrg:111ixnm 'ÍIIIi!I'I!ÜJWs, algun,:; 
:1 t·ust.ado~. nu tros ren I izn do~, en111il eJip;; fii'Oeu t•am obLm· a 
npinifío dos r~OillJWI.rmt.es·, ;;ol.11·e 11 ea;;11·d•·' sua Jl!'el.!'n~a neeumu
lneão. E' dr~ Yet: o al'lmn!J. n ccwago.!/ll inaudita eom que 
affirmam qun n m·nr.lm· r•,;;l:í. acet/lnulandn veneimnnlos, ato:. 
de eargos de quc• fni exonr•t·ar.ln.lla mais r.lu Hl nnnos. Dit.·-Rn-hi:l. 
que r·~sa nwdirla das tll~o:JIImtlaeiil';.; t'r'llllllll't'tHla,; ,: ·t·n'elamada · 
pnia opfnifio. pubJicn., nfín [)ll/llO .Jllü.iO de f.nrnaT' f~fJ'c_r;Livo 0 
oxoquivel o nrt.igo ennst.il.w:ionnl, nãn pnt·a ro;;nlvet.' uma si
tuação gf't'al, ma.;; pam impor.lir· que o Senar.lnt.· Epit.acio .Pcsson 
r.ont.inur rs~r r~sr:nnr:lnlo do~ aem.Jilltllal' c!i.ll.ls nn tr·e:; venr:inwnto~ 
e ohl.et• (JLW elle nfín :vr•nlla aggt·nv:H' n ;;it.unr,;ãn do '.J.'hosom·o 
juntando a r.~sn:~ aeeumulnr:•ir•s :t ,:;un pensfío dn aposcnt.adn. 

EnLl·r·Lant.o,· snihn n Srnado que nunen, absolnt.amcnt.e 
nuncn, nccnmulnu Yencimcnl.os dr! nnt.ur·e:t.a alguma. Blnil.o 
Deput.adn :1 Assrtnlil•.~·a Cnnst.if.uinte qunncln f'J'll ~oeref.ario c!.1 
govm·no dr sr)u Eslncln. podia, naqt!l•lla neeasiiio. roeehor seu~ 
vrmcimo.nt.os, pOI'CJUC nnqurlln ,lpncn ainda ·ll!io tinha. :;;ido vo,-

. tudo o principio Pl'OhibiLivo da;; accumulnçúos. Nomeado lonf.o 
do uma faculdade superior, não ancumulou seus vnnnimcnf.os 
com o sou ;:;ubsidin de Deputado; investido nas :funcçrios rio 
minist.1·o de Estado, cleixou immr.diat.nmonto rlc rocohor seus 

~' . .' 
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voncimr;nlos do hm.ll"\ em clisponibilidaclc, nposnr elos prece
rJ,\IItcs o das ·lltiiiWI:o;ds~iiiHlS .~nlu~ü,.~s que se ol'J'ereciam a 
suu easo. No Snpl'f'lllll 'l'i•i),uiial, o· ba1·ão r.ln !li o-Branco, Olil 
100!), r;nll\'idou-n ullla ,.,.r. pa1·a r!lnhut·al' o <~odigo de DiL·eilo 
lnL,.~i'llar;ional l'r•.i\•tulo. :\'esse Hf'l'vie;o trabalhou einr~n lllf!lWS e 
medo, simu!Laneanw11te eom as suas funce;Gns no Supeemo 
'J'r·ibunnl: ao callll ck•;;sn tempo o JJUI'i'lo do Jlio-Braneo prn
e:w·ou-o para lhe r.lizet· que: e1·a p1·eciso J·enuru:iar esso Lm
bnlho, vh;Ln como o eonsollwiro J.a/'ayctle, ao eontJ·nrio do 
quo M~ espemva, 1·ee~u:mva elai.JOI'Ut· o C:odig·o (),) .Dil'eiio Tnler·
nadnnal Publieo, r.•nettl'l'egando-sr\ da •)JalJOeae;[io do Codigo d·~ 
Di l'f\iL(} ln Ler-na L\ ional f'1·i vac.lo. Tn ieiou Nl J.ão a rNlaeeão do 
Cnrlign df: Direito "llll.e:I'IHWinnal .l'ublko. Nr::;;:;e momrnLo, o 
nossrr saudoso r:!Janec:oJir!t' qu ir. llw l'f'l.i'illll it· .o tmbal!1o insano 
qur! elln tivnt·a dura11tn c:inr:o rnr•ze;:; e nwin. !lrt:uson perem
ptoJ·ianH•nL•\ qualquer· rcLriiJui..:i:io, poi~ que, al'lieulou, duranl.í! 
aqur•Jie .1/:mpo ha\'ia l'l'cf!!Jic:lo ilü•'gTalmcnte os ;:;eus vr:nei
nwntns de .minisll'n do Supi'PIIill Tr·illunnl. '.1\:rminada a cla
)JOI'ae;.iio do Cocligo de' Dil.'e:ito lnte1.·nneional J'ublieo, recebem 
do Governo, eomo reLriiHI i(;ão cle;:;se sr:rvieo a CJUanLia ri c 
;,o :OOOij;, sobre os. quaes pagava i·mposlo.~ '' direitos novo.~ r 

·V•!lhos; c por·dia no mesmo tempo· o;; ,;cus veneimr:ntns do 
SupJ•cmo Ti·iiJUnnl,. poi.·que lia\'ia d!JlJp,; nberlo mão; isl.o ,:, 
JWl'dia a quantia dn :J'J :000:1', a quanto montavam r:sses w•nei
Jnunt.o;;, il.·t·ccludin:.is e~ immuncs de qualcpJel· imposto. 

Nomeado ·pa1·a o Cong1·•·s~n do .Ttll'isr:oll;;ull.os, desdn n mo
mcil.t.o cm que assumiu e~sa hom·osa eommis;:;ão rPnunciml os 
sm1s Yf'IWinw11ios df) ,iuir. dn Supremo 'J't·ilmnal, deixando do 
J;•!er:lwJ-o;;, apesar das cleelaraçi"'" a~ mais e!tu·as e posil.ivn.;; 
que Jllf) far.iam os f!lllJH'Hg·auos r.Jo ~l'lwsouro de que. nllr. não 
estava inhibiclo. de l'eec•bel-os r.Jn ar~e··,,·cJo eom n rloutl'ina alli 
wr·,·rnte, apesar da ·nota posta ;', ma1·gem da folha ri•: qui.! 
Unha dirf)ito nesses veneimcntos. 

Vê o Senado f)Ue se tem neliado muitas oeeasiõcs cm 
· sil.uar;ão de aecumular . .veneimenlos, mas nunc:a os aceumulou. 
Enlt·el.anto, ao se ouvil' a vor. dos snus dr,;affeel.o~. ao I.lt·-sc o 

'fJt.W olles publieam nns .iol'nai!s desta Capital enntm o ot·ador·, 
· di1·-sn-ha que ellr eí, siniio o unic:o,· pelo menos o p1·incip:ll 

neeumuladm: de veneimcnlos 11cslc pair.. 
Vão mais longe ainda, porque lhe aceusam de ·;;e hnve~t.' 

opposlo eom todo o empcnl1o no projecto de nccumulnr:•ics 
J'e~lm.lllnraclas, attl'ibu indo-! h o influetwi a, fJU() inJcl izmcnl.e nãu 
tem, o raelo r.Je. Lm:· sido demol'ado aquellr: flrojeel.o JHl Camm·a 
do;; Deputado~ po1·· inf'lucneia sua. . . 

Desta t.rJJJuna appella pa1·a a r:nmarn. do;; Deputados, 
nppella 11a1'a o Senado. . · 

Quo appai'Cça um Deputado ou Senador a que so haja 
,nrigido, não para pcdie pm·a esto1·var a mnrehn dc;:;se pro
.iN:I.o, mas para con\'f•J•sn I' siquer sobi'O a mal.nria das nermnm
Jac.fic;i. 

Aqui ml:\smo, neste recinto, acham-sil pJ'f:Sf)llt••s s·ilnnrlewes 
quo foram icstcmunhns do modo por qnc se csrJuiyara c!Q 

... 
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emitLir a sua opmião sobre este assumpto, quando interpellado 
por alguns dos interessados. · . 

Nem poderia ser outro o seu procedimento. 
Que interesse poderia ter em embaraoar a approvaoão d,J 

Jll'Ojeclo de accumula~ões remune·radas ? Saibam os que nisto 
-- ii verem interesse que esse pt·oj ecto não os pó de attingir. Si os 

seus inimigos acreditaram que com isto lhe podiam ·fazer· 
Qualquer mal, enganaram-se perderam o seu tempo e o seu 
latim. · . 

O projecto de accumulaoões remuneradas representa um 
bello movimento e um acto de patriotismo do Cong·resso Na" 
cional; mas; permitam-lhe a franqueza que está habituado a 
usar em assumptàs taes e com devido respeito á opinião do.;;; 
seus illustres collegas; permittam-llw que o diga: o projecto 
de acumulações remuneradas foi apenas uma tentativa, não 
traduziu os intuitos moraes que lhe quizeram dar. . 

Deficientissimo na sua redacção, inconstitucional e tu
multuado na sua elaboração, elle é, ao Judo elas boas intenoões · 
que o I'evestem, um projecto inconstitucional no seu contexto, 
prejudicial aos i!J.teresses da nação e incongru ent13, trazendo 
graves oi'i'ensas a sagrados direitos adquiridos. _ . 

1\fas, que não fosse assim, que fossQ elle peri'eitamcmle 
constitucional. Mesmo assim; não lhe poderia attingir, porque 
-a pensão de aposentado, e o Senado sabe melhor do qun o 

· orad9r, não é unicamente paga por servioos. a prestar, é um 
vencimento devido- attenda bem o Senado para esta r:ir
eumstancia- por· serviços prestados. E' uma divida que a 
Nar;.ão paga em virtude de um contracto bilateral celebrado 
entre o funccionario e a Fazenda Publica, contracto em que 
a Nação se compromette -a remunerar serviços que se contam 
por cei'to numero de annos, dada a invalidez ao funccionario. 
E' por conseguinte um direito, adquirido, incorporado ao pa
trimonio Jurídico do funccionario, .contra o qual são impotentes 
todos os poderes da Republica, Executivo, J ... egislativo .e Ju
diciaria. 

Nessa mesma entrevista a_que se .referiu, ... o .Sr. Senador· 
Ruy .Barbosa, com a sua incontestavei autoridade, expunha 
em poucas palavras ·a verdadeira doutrina sobre o assumpto. 
E antes -de S. Ex., ,já o Poder Judiciaria, que é o poder por. 
excelleneia par·a interpretar a. ConsWuicão e as leis, porque 
da interpretação das leis e ela Constituição depende a suQ. fiel 
e perfeita applicação; porque a interpretação. de uma lei, 
como dizem os escriptores americanos, t'az direito, é a propria 
lei; .i<í antes de' S. Ex .. o Supremo Tribunal, por uma serie 
longa e .ininterrupta, de accórclfios uniformes e apezar da 
inconsciencia, tão natural, da jurisprudencia elos tribunae;; 
collectivos, o Supremo Tribunal tem firmado de modo inillu
divel a doutrina de que o art. .73 da Constituioão não. se appli~a 
a pensões dos inactivos, mas se refere exclusivamente (L
accumulacão de dous ou mais estipendiOi! decorrentes do oxer-· 
cicio simu}taneo de dous ou mais cargos activos ... 

•' .. 
. ' . . 
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· Para que, pois, . o projecto de accumulacões pudesse 
al.tingil-o, seria necessario retimr da Constituição da Repu
blica o art. U, JJ. 3, que veda a presumpção de leis l'e
troactivas; seria preciso abrir mão do preceito que garante os 
direitos adquiridos· e os direitos dccorr·entes dos contracto~, 
seria preciso rasgar o ar·t. 72, § 24, que garante a propriedade 
em toda sua plenitude, seria preciso apagar a integridade e a 
indepcndencia de toda a magistratura. . 

No momento que quizer accumuJat· o subsidio de Senado!'. 
com a pensão de magistrado aposentado e o Governo a isso 
recusar, annullar{L eom a Constituição a decisão do Governo 
a seu l"espeito. · 

E declara, para que saibam os interessados, si não está 
resolvido a esta atLiLude, Lambem não está resolvido a abrir 
mão della, porque esLá canr;ado de gosar da fama sem proveito. 

Não póde dissimular o desprazer e desgosto ao ter de se 
occupar de assumptos tão ingratos ao dirigir a palavra ao 
Senado da Republica. 

Arredado por mais de um decennio da administração c 
da politica, teve a. fortuna de, durante esse tempo, apurar o 
seu espirito, enriquecer a sua experiencia elos homens e elas 
cousas, acrysolar a sua intervençii.o na ,justiça, ·no ambiente e 
no ~convivia. ·respeitavel de IJOmens ela mais alta integridade 
moral, em uma at11emosphera de calma cxtranha ao combate 
dos interesses e das paixões .. 

Afastado ha quasi quatro lustros do PaPiamento, era seu 
pensamento, a sua ambição, volvendo a elle, trazer para u 
Senado Federal a sua fraca collaboracão e não lhe tomar tempo 

· sinúo nos a!Los problemas, nas grandes questões em que se 
envolvessem os interesses vitaes da Republica c .it'ímais com 

· questiunculas ariàas e ingratas como estas, porque, si durante 
o inLerregno parlamentar a neve dos annos arrefeceu os esti
mulas ·e erithusiasmos do moço. não poude sopitar, não con
seguiu diminuir os estimules do cidadão, do patriota, pela~ 
idéas republicanas, pelas conquistas da liberdade e da de
mocracia, 

Infelizmente circumstancil)s · o· levaram a afastai-o desse 
proposito c disso pede desculpas ao Senado, mas sente-se na 
obrigação moral de demonstrar aos srms collegas, que o ex
magistrado, que se senta agora nesta cadeira de Senador, foi, 
até os ultimas dias da sua .carreira, digno da consideração e da 
estima dos seus concidadãos. (Mnito bem ! Jlluito bern ! o orador 
é cu.rnp1·imentado JJ01' rmi-itos Srs. Sertadm·es.) 

O Sr. ·Tavares de Lyrlf- Requeiro a V. Ex. que consulte 
o Senado se eoncede urgencia para que, depois de votadas e 
discutidas as ·emendás do Senado, rejeitadas pela Gamara, aos 
orTJamcntos ela Guerra, Fazenda, Exterior, Receit.a e Agricul
tura, sejam votadas tambem as do orçamento do Interior e 
depois dA votado c discutido o oróamento-da ·Viação, ~c,ia vo-
tada c cliscutjda a pr•oposição da Gamara n. 252,. · 

·· . .. ,, 
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O Sr. Presidente- Os 
rim eu to elo Sr. 'l'avares 
(Pausa.) 

Foi appr•ovado. 

senhores que approvam o requo
clü Lyra, queiram lcvan Lar-se. 

O Sr. Pires .Ferreira (11da .Ot'dem)-Pocli a palavra pm·a 
rnquerer un;r.•ncia, sem pl'e,iuixo das w·gencias votadas pnr·a 
o~ or·r:anH•nto~. c onwndns· ao,;· orr.}arnontos, pnr·u a pr·oposir..:ii'J 
u. r;r;:.l, quu lro.i c ,.,,iu da n:unar·a do8 Depu Ln elos. 

:w appl'nvacla a u rgrneia. 

O Sr . .Feliciano Penna-Por.:;o a V. Ex. qun eonsnll.e o 
Rrnado si consente em que enlr·o na ordem do dia rir.; lro.ir.' o 
JH'O.iN~Lo n. 2t.O, de ·I O I~. ar.:.ompanhado do flar·eef;r• dn Com-
mis;;;iín de Financ;as. · 

g• appr·ovndiJ o rnC]IH!l'imenLo. 

O Sr: .Francisco Glycei.-io (pela o1'fitJm) - RequeiJ•o lll'
gencia par·a o veto do pr·efoi Ln ú l'r.'!solução do Conselho !\1\ml
eipal qur autoriza a aposr•nladol'ia do nr·. Dnrnn;;;n d11 :\Jhn-
fJIH!I'(llW Dinir.. 1 Esse paprd e;;L;í srm ·pareem· aL•: l1o,jn, rle~clr.ê o :umo J)as-
sarlo, f' o nnllf·r>-ín·r.>sidrnln da Commissiío dn Consl.iluif'.fi.o e 
.Tusl.ir.:;n esl.:'t prf)senlr e clar<í n seu par.·ecor· VCI'IlrtL ·r 

Fni app1·ovarlo o re(Juer•imrnlo. 

onço~l\mNTO n,, mmnn.~ 

Di;;cussfi.o unieu das emendas do Srnadn, rr.ieilarla~ pcln. 
Gamam dos Depulaclos, ú p1·nposicfio n. JO!), do 1!112, (JUC 
fixn a desprza do Minisl:erio da Guei'J'U. 

O Sr. Victorino Monteiro- Sr. .Presidmilo, üU apnnus 
qner·o c!onsullaJ' V. Ex., como dirndo1· de nossos 1.rahalhos, 
.~ohl'fl a NiJ•ma mais :pratica e eonvenimll.e pa1·a ir dando a 
opiniií.n da Commissão de. Pinunc.as sobro as nmendas. Pn
J.•er~r-mn qur.ê melhor snrin. qt~r f!U fos;;c dando a opinião {L 
J)!'Opr.wçfío qu o e lias foss.om sendo p eoposlas {I vol.ac;üo .· 

O Sn. Pnr.srnr.wrr. -·.Pcrfei Lrim~nte. 
O Sn. Vrc:'I'OJUNO 1\'foN·rr.mo- Mas, antes de V. Ex inicia·!' 

e;;se scr·viço, peço lice.nça para protestar, em nome da Com
missfio dn Finançás do. Senado, contra a allegação :l'eil.a na 
Camara pelo membro da Commissão dn Finanç:.as daquclla Casa, 
r•ilal.or do or·çamenLo da Guerra, de que o Senado havia augmcn
f.ado de cerca de 30 .. 000:000$ o orçamento \•o lado pela Camar~t. 

Isso não rí verdade. O Senado augmentou· a vm·ba rir. 
.2. HiO :000$, creando mais ". 000 praças ele pret, o qun ü uma 
merlicln inadiavel, iJ11J.))'üscindivr.l. E essa nocos;:;idadé ni"to 
s111'gin dr~pois qur voiu da nnmara o orçam·enf.o: r.lla pm•sisl.e 
ha ~m11il.n l.r.mpo, sendo .rr.clamnda pelos poderes puhlieos ü 
pQia Nat.;ão inl.r.il'a, r. só r.j dn admirar que, sendo r•clai.or• rla 
ouLr·n Casa ·um militar, que devia conhecer de sobra todas 

;'i 
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as necesi;icladcs do Exei•uiLo e rnui~ do que eu, CJLW sou sirnpld 
soldado ra~o. uão Luudo :;;iquuJ.'· a::; iluuL·us do ~· Leneutu, dus(JO· 
nl1.c.;a HI~(Ju::;::;idulle::; persislf.wles e iullip::;eusuvcis (L nos::;u inlu
ol'JCiude, indejJI:!!diJUeiu, paz u Ll'UilC]Uillicfndu. E ditas usLus 
pa/uvnls uJ'l'irmo Que só usse l'oi o au 0meulo feito pelo Scnud·~· 

O Sr. Presidente- ALI.c1wiio. Jo:s lú cm diseu::;são a cmuuda 
ao uL·Lig·o unico, n. G. • 

Ao mesJJJo urtigo, u. 8- Solcfo e 0L·aLi.ricar,;ões de oJ'J'i
ciaes- llesLubeler}a-::;e a Yef·bu da fH'OJJOSla do Goveruo, i:lUPPl'i
Jllidas as palavra~- !:F'aLil'h:ue'ões fJOL' set·vi(;os usveciuus e ex
trum:dinal'io~- con·enclo por: couta ela verba a diul'ia de .1.$ 
aos a::;pil'antrJs e os acldir.:ionaes dü :W % e ::!G % aos ol'J'icinc:; 
Lias ;;uut·u i..:ües do Arnar.ouus, .i'al'ú, l\Jatto Gl'osso e 'J.'enilori•j 
do Acre. . · 

O Sr. Victorino Monteiro (pela ordem)- A C o mm issi'io 
mantém esta emenda. A J'Ur.ão que cleLermiuou a aprcsuntar;.üo 
eles la enwnua foi a seguinte: a vida ú muitíssimo cara nns 
guar·n ir;ües elo Acre, elo Amawuas c ele i\! aLto Grosso, u não 
ri Justo que se Jll'OCUt'C\ tonml-a mais clifl'ieil ainda tíquulle.s 
que viio sél'vir.· em l.ão Jong·inquaes regiões, quan.d.o os ernpr··~
gados ei\'is Lcem, nas mesmas eoudir;ões, um augmento pro
por.·eional. 

A Comrn issão procurou dotar o orr;amento da "'~r·Jm ne
cnssar.·ia, porque Julgou mais eUt·ial assim rn·ot:edet· do que 
dar au tol'izar;ão ao Gover.·no. 

·A Commissiiõ· pois, ú de opinião que a emenda St\ja 
mantida. 

E' mantida a umenda do Senado.· 
Ao mesr)lO at·tigo n. :1 ~- l\lalel'ial- Consi;;nw;ão « dee

pmms cspeciaes », sub-consigua~'iio « fot't'agons o ferragens»
augmentada do 100:000$000. 

O Sr. Victorino Monteiro (pela. oi'Clcw.) pode, em nome da 
. Cornmissão, a manuteneiio da emenda elo Senado. 

E' .mantida a emenda. 

E' annundada a votação da seguinte emenda: 
Ao mesmo artigo· n. 12- Material- Consignação « Arsc

illacs, depositas e fortalcr.as »- augmcntada ele 50 :000:);, fi
cando assim distrib.uida a elolação: 
A1·sctHll ele GueL·ra ela Capital Federal. ...... . 
Arsenal de Guerra do Porto Alegro .....•..•• 
Arsenal ele Guerra .do 1\fatto Grosso .........• 
.Depositos C fortalezas~ . .................... . 

2G0:000$000 
100:000$001) 
80:000$000 
70:000$000 

500:000$000 

O Sr. Victorino ·Monteiro usa da palavra pela ordem, PC·· 
díndo a manutenção ela mesma emenda. 

Posta a votos ó mantida a emenda elo Senado. 

( 

, . 
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Allnwwiacla a quarta emenda ao mesmo artigo n. 12: 
Ao mesmo artigo n .. 12-·Material- Consignação « Des-

pezus especiaes » : · 
Supp!'imam-sc . as ·palavras « clespezas miuclas, eLe. até 

100:000 » conservando-se as do tacões da proposta; 
Mantida.· 

Ao mesmo paragrapho : 
Acrescente-se o ride convier: 
A abrir credito supplementar ú verba 5o - Arsenaes, depo

sitas o Jortalezas- para attender á despeza · de que trata u 
art. 25 ela lei n. ·2.544, de 4 de janeiro de 1912. · 

O Sr. Victorino Monteiro- Sr. Presidente, em virtude de 
clisposioão de lei o Governo adoptou maior numero ele ope
rarias nos arsenaes. 

o Governo pede que màntenha esta verba. 
:i\. Commissãó pensa do mesmo modo · para tornar uma 

realidade os oroamentós da Republica. 
E' mantida a emenda. 

Ao § 12: 
Substitua-se pelo seguinil'l : 
SuÜsistein em vigor os arts. 130 e 131 da lei n. 1. 860, 

dé 4 de janeiro de 1908, revogados para todos os effeitos os 
arts. 20 e 21 do decreto n. 2.290, de 13 d·e dezembro de 1910, 
c quaesquer disposições ·em contrario. 

o Sr. Victorino Monteiro- Trata-se, Sr. Presidente, de 
auditores de guerra .. O Senado sabe que ha a este respeito 
uma grande confusão .. Para regular este facto a Commissão 
apresenta a emenda restabelecendo a lei que reorganizou o 
Exercito e manda que fique sem effeito o artigo relati"o à 
lei que. tratava deste assumpto e todas as outras que viessem' 
incidir naquella que reorganizou o Exercito. · · . · 

E' uina lei moral e rjor ·isso a Commissão pede que seja 
mantida a emenda. 

E' mantida a emenda. . / 
Accrescentem-se os seguintes paragraphos :· 
§ Continúa em vigor o art. 19, lettra i, da lei n. -2.544, 

de 4 ele janeiro de· 1912. · . · ... 
. . § Fica o Governo autorizado a vender, mediante COik.: 

currencia publica, sob a base de 400:000$ a Iegua de sesmaria, 
· 0 campo nacional de Saycan, no Estado elo Rio Grande elo Sul, 
reservando, porém, uma àrea, · que pi!éviamente seríl demar
cada, para campo de manobras,:'Upplicanc;lo o seu proelucto na· 
compra do invernadas para os corpos montados, · . 

··.,·_, . 
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O Sr. Victorino· Monteiro- Sr. Presidente, isso foi as
sumpto de, um longo discurso meu em que mstentei de modo 
mais terminante que . era uma medida de alia con:veniencia 
publica. · · 

Por. esta razão a Commissão pede que se mantenha u 
emenda. 

§ Fica o Governo f).Utorizado a despender na vigencia 
desta lei até a quantia de 21.500:000$ a:l'im de prover ú defesa 
nacional, abrindo para isso os creditas que se forem tornando 
necessarios para as despezas com a acquisição de artilharia, 
fuzis, obuzeiros, munições, conclusão da Villa Militar, con
strucoão de quarteis no Hio Grande do ·Sul, em S. Paulo, em 
Nictheroy, o .batalhão de caçadores, nesta Capital e nos outros 
Estados onde forem precisos, terminação das· fortificações da 
Répul1lica e para provimento de depositas de mobilização, com
prehendidos fardamento, equipamento, baJ;racas, material de 
transportes e de serviço de saude. 

E' mantida a emenda. 
§ • Fica o Governo autorizado a rever o regulamento 

do Departamento da Administração da Secretaria de Estado 
da Guerra, adoptando· o systema do for.necimento em massa, 
podendo retirar do Thesouro as quantias necessarias a esse 
serviço, dentro das verbas consignadas no orçamento, desde 
que haja diminuição de despeza. 

. O Sr. Victorino M<~nteiro -Esta emenda, Sr. Presi.clente, 
diz adoptar no Exercito um systema de fornecimento em massa, 
lembrado pelo representante do Piauhy, um dos proceres das 
classes armadas . 

O illutre Sr. Presidente da Republica declarou que era 
uma medida de alta necessidade e que vinha harmonizar e 
uniformizar certos se.rvicos da Secretaria da Guerra relativos 
a este assumpto; 

A Commissão pede que se mantenha a errienda. · 
E' mantida. · 
O projecto vae ser devolvido á Gamara. 

-ORÇAMENTO DA FAZENDA 

Disoussií.o unica das emendas do Senado, rejeitadas pela 
Gamara dos Deputados, :i proposição n. 97, de 1912, que fixa 
:i despeza do Ministerio da Fazenda para ~ 913. 

:o Sr. Presidente- Attenoão;· estão em discussão a~ 
·emendas do Senado, rejeitadas pela Gamara, ú proposição n. 97 
q.!IC :fixa a rlespeza elo Ministerio. da Fazenda para :1913. 

O Sr. Leopoldo de Bulhões- Sr. Presidente, acabo de ler 
o D-ia.rio do Connres.~o em que sií.o expostas as razões pelas 
quaes. a Gamara dos Deputados negou ·assentimento a trcs elas 
emendas approvadas pelo Senado ao areamento da Fazenda. 

J' r' 
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DJ~ o HclaLor, ol'i1~nLando a votação da ouLt·a Casa, que a 
Pllli!nda relaLiva ú Imp1·ensa I! ao Diario O((ü:lal, autfmentuvam 
despel(:l, S. Ex. niio leve oecasião de oslucl!u· o Lmlmllw do 
1:\enudo. S. Ex. leu a pt·oposlu do Govut·uo ·que corwmlc 
:!. J3S :000$ par·a a lmpt·ensa Nacional e o Dhrrio O({icial, es
quueendo-se de que, dusde HHO, ct•üdilos supplcmcnlarcs lôm 
:;ido abeJ·Los pam aLLenr/r•t· üqLII!Ila dospeza. 

O Sn. A. ;\)'.J~Jumo-"\indu lJonlem volúmos aqui uru erc
dilo de :? • -Hltl :U00$000. 

o Sll. LEOPOJ.J)O DI1°HIJJ.HÜ"S-o-Em l!HO a uuspc~a foi 
Ol'cada cm :!.l:.JS:OOO$, nms teve Llc :;ec·. abcc·Lo um et·cdilo 
::;upplumi!HLtH' du .1! J :UUU$: e111 fOH o Congresso eonLiuuou a 
consigna c· a voJ·Jm du 2. I as :OOU$ mas Leve ele votar o crcuilo 
·surqdernenlac· d1) :1. ·15ll :000$; f'lll ·UH:.l eontinuou a l'iguc·at· uo 
ot'l}amctllo a verJJa elo :! . J :3H :000$ mas n,·,s aca!Jnwos de voLa1: 
um ceodilo supplL!IllCJJtat· de 2. 400:000$ para aqucllo esLa
JJoleeimenlo. 

Sommundo tudo, temos em :UH2 uu1 Lotai ele L57S:OOO$: 
tomando urna m1~elia elo LJ'Íf!llllio de :lOI.O, :1011 o J!JlZ, dú a 
Llcspcza ele SoG00:000$000. 

A: rel'm·ma yotuda pelo s,;nado reduziu essa clospoza a 
3.500:000$000. . 

O mal da Imprensa consistia ua duJidenc;ia elo::; seus sel'o· 
vit;o::;-. O Cong-resso, pelo regulamento· de 1902, apenas algml:> 
eal'gos considerava ele cnraclet· permanente, o ele dire,clor da 
Imp1·ensa, o ele director elo Dia'l'io o o ele c!JeJe ele serviço c 
algouns n.uxilim•üs, ao iodo ao ou "O com uma despeza de 
130:000$000. 

Os restantes clous mil e La11los contos ficavam ao crilori:1 
c {t cliscrcção elo director ela Imprensa. 

'Ü Sr. Mi n isLl'O .ela J!'al(encla, üm seu relator i o. ehamou a 
nossa aLLeução pal'n .osso fado e indicou o remedia,' dizendo 
qLW era o]H:cdso clisteihuir o pcssonl por quadros c tabellns 
que não pudessem sDr excedidos. 

Foi o que fez o . Senado; niio o ngiu clis~.:recion:ll'iamenl.c, 
mas elo accõrclo com a indicação do Govcmo e depois ele ouvir· 
OS cl1e1'es elo SCl'VÍCO. o , . 

Por 'conseguinte, a Commissão de Finanças pede ao Se-
nado que manton11il a sua· emenda. . . 

As duas outras emendas são corollarios da rel'orma .. 
Approvada a primeil'a, as duas outras serão naLuralmontc. 
A Commissão, pois, pede ao Senado que confirme o seu 

voto a favor ela reforma. 
São mantidas as emendas, A vroposicão vao ser devolvida 

ú Gamara.· 
.. _,. 

OnÇ.III'IEN'I'O DO BX'rEniOR 

Discussão unicn. das emendas do;Scnado, rc.ieiLadas pela 
Caniara dos Deputados, tl proposição n, 108, de 1 01'2, que fixu 
a dcspeza elo Exterior, 

.;,•.• 
~, . .'. -. 

. ' . 
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O Sr. PresideiJte- E~tú ·NJr cli~1.m~siío a eJm•rHht l't'jcitacla 
pcltt Cumat·a. 

O Sr. Francisco Glycerio- ,\. Culllllli8,;i'tn •.lu .Finan(.'as ,.,,_ 
tendeu aconselh:u·,ao Senado u lllanut<.•n•;.flo 1./l.•:;sa t'JJJCJJI.I:~ IJI!IO 
Juui.IUIIJClltO Cll1 (11.11! O autor doJlu SC apoiou U que ,Í:Í fui l.kl'i
di.i.llll'lltC pundcr•at.lo e estudado pela C:ommi,;süo d•J Hitmu(!a~. 

E·llCL'l'l'aua a l.liscu::;síío, ,j mau Lida a •;ureuda do Se nu !.lo, 
::;eudo clt:vo!Yida :i 'GamuL'a a IJI·oposirão. 

OHI).\.1\lEX'l'O D.\ llE'GlliTA 

Diti•:u.~são uuicu das emendas do Senado, L'c,ieitnda8 pela 
GaHiara dos Deputados, :í proposir..ão n. J \J'i, de 1 UI:!, quu 1'ixu. 
a L'eceila g'('l'tll da RepulJlica. · 

O Sr. Urbano Santos (·)-Sr. .Pr·esidente, pro~.:u t'I,Ü ltoj e 
1111 Diorio do Con(J/'{JSSu iu'l'ormar-rne das ra~õe::; pelas quaes 
a Carnar·a llavia r·ejeilado algumas emendas oJ'Jerccida~ pelo 
Snrrado ao projecto de rcc:eHa e deyo dcclm·m·, Sr·. Pre~idenLe, 
que nenlJUma ra~fio ()IIWllLrei. A Cumar·a resolveu da!' o seu 
nsseniirnento a algumas emendas e negou-o a outras, sem CJue 
o digno reluto!' ela HecciLa naque.lla Casa do Congresso s·~ 
dignasse uprcsen Lar .itit;Lit'icaLivas. 

N"ão me é passivei combater.· ra~õcs que nüo ~~xi::;tem, res
tandn-me apenas o dever.· de dizer: ao Senado o moLh'o cJw!· 
inl'luiu na Commissão de Fiuanr;.as pum adoptar· 1;ssas emendas, 
CJLH' l'omrn l'c•;i citadas pela Camar.·a. · 

. A primeira é a que di:t. re.~peito a di;;eos par.·a gr·amoplwne. 
A Cnmmissão da Camal'a. adoptiit·a uma cli l'fel'crr~~a que ni'iu 
existe na lei acl.ual, enLre discos simples e duplo~. Laxarrd0 
os primeiros com 1$300 c os segundos com 2));000. A diJ.f•!r·orr(;a, 
como se vê, é de 500 r•'is, mas a Commissão de Binnnças·.tlo 
Senado foi int'ormaaa, ü lJom .informada, de que os disco~ 
duplos são vendidos pelo dobro do preço dos l.iiseos simple~ 
~~ eonsLitu'cm pr.·ivilegio de uma casa ou de um individuo, que 
fn:.: ·corwor-renein Yit:LoL'io::;a aos outros CJUC não são privil~
giados. Julgou, por isso. de bom aviso taxar aindn. ma is esse;;· 
c! isco,;, quo têm Pl'C(;O duplo- mais 500 ré is ·~ ainda assim 
a· taxa não ,; o dobr·o da dos discos simple~. 

· A segunda emenda ,: a que ~c rel'f~l'u ao ciuwulo ·de 
l'or.·Uancl. 

A Camara dos Deputados adoptou a propo$i~:ão que favo
l'f"CI.' o c•stabeler.i men to de fa'hricas de cimento en L!.'e nús, r·edu-
7.iudo o imposto a "· %. isto é,. met.acle do que pagam o.~ J!~s
tados pelo mat.er.inl d('stinado a mellroramc11tos maLeriuc:;, taes 
eo1nn san•3amento, lux electrirm, tr·ae•;.üo, etc. 
, Ao fJUA parece, a inteuçüo da C::unnra J'oi J'omelll.tu· r:sl.a 

industria entre nós, nias isto ficou na intcn•:iío porque a Jlropria. 

( ·) E~ te discul'so não foi re\'islo pelo· orado1· .. 
Vo!. IX 

~· 
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·camara redu:du lle muilo ·o irnposlo sobr'o a onLI'ncla dos la 
mercadO I' ia. 

A outra émenda rcjoiLada pela Gamara é ·a qÚe se desf.ina 
a diminuir üOO ré.is ~obro h La.xa do <1$, sob1·e o sabão neulor, 
cm onda, som gt·anclo 1mportuncm ._ . 

O ai'L. 2", n. 3, a Gamara emendou, re,ieil.ando o substi
tutivo quu a ·aommissão de J!'inmwas havia proposto :í. sua 
disposi,;.ão,· prolJilJindo que nus novacõos elo contractos se inclua 
isco cão de direitos. 

A Commissão de Finunç,as elo Senado, porém, corwordo11 
com a id1la o apt·csentou aqucllu. medida por solic:il.ar,ão clJ 
::;r. J\Uni:;LI'O da. J!'al'.onda, ostaholecenclo que nas modil'Ícaoõcs 
de coni:J•allLos ou uas ÜJUiJVa(!ões dos exislontos, o Govorno vu
derá substituir a i:;eur;.ão pot· pma taxa modica variavel enLroJ 
5eSo/o. 

1\J'an l:ida a emenda ela Gamara, LOL'll:ll'-so-J:a irnpussivoJ a 
vida du muitas omprezas,. que actualmoo.le ·:;osani ele isencii.o 
ele direito e qu~ tonharn de J'a:r.er qualqtwr· modil'ic:ação POI'. 
pequena quu sc.Ja nos seus c:outraclos·. . 

A Camara Lambem não acceilou a inclusão do oleo de pe
ü·oloo nos limites rostric:Los do ar!;. ·2", n. 2, entre as mcr·· 
eadorias que podem enLmr pela barra elo nio de Janeiro sem 
pag-at· a taxa. ele um real. . . . 

O oleo ele petroloo, para os el'l'oitos aduaneiros, osLú equi
parado ao c:arvü.o ele pedra; enlJ."otanto, a Gamara negou esta 
cc1u i paraoão. . 

A Cornmissão ele ·Financas teve .uma rcpresontacfio nesse 
s.cnl.iclo, muito delicada o muito attenciosa, da parLo elo cm
haixacloe americano e, consultando o Sr. Ministro da Far.encla, 
S. Ex. concordou com a inclusão do oleo de pctroloo ncsLa 
disposioão. · . . . · 

Sr. Presidente, a Gamara Lambem re,ioitou uma disposicão 
(lo Senado exceptuando o 'c:ognac de uma ligeira ag-gravação de 
imposl;o que havia adoptado para as bebidas.· · · 
· O Senado admittiu ·esta e::'\lcepção tambcm em· virtude de 
uma reclamação attenciosa · do Sr. ministro franc:cz .. A diffe
rença de taxação é insignificante c, assim, parece que culti
vamos as relações tão bem firmadas entre o Brazil e a Franc.a 
]1o.r meio desse favor insignificantissimo .. Foi por isso que a 
·Gommissão de Finanças julgou ·conveniente aconselhar o Se..: . 
!JJaclo a manter esta deliberação. 

. A disposição rejeitada pela Gamara dos Deputados cm· 
:t•olação ao art. 72 é de ,maior importanci:a. Trata-se da .dispo
sição que estabelece regras para a abertura de c:reditos sup
plomcntares. A Gamara \ent.endleu ISt):ieitar a. abertú'I';a clo'S 
creclitos supplementares a regras mm to restrictas. Estes só 
Jlotleriam ser abertos no segundo semestre do exerc:icio e depois 
de so verificar que houve satclo da receita sobre a clespeza. ,-

. ·Sr. Presi,dente, estes saldos não podem ser verificados 
apenas so passo o primeiro semestre do exevcicio e muitas 
vezes não so sabe; até o fim do . cxerc:icio, se existe saldo.· 
Ep.t:ret.nnto,. ll: .Cama:ra lln:vin r.esol:vi4Q .qu,e, 3.· não. s.e.J.: par.a 

· ... 

. ':: 
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ass1irnpLo ürgenl.e, os credHos supplemeuL:.w·es só poderiam ser· 
:.tll1Jl'Los nestas condições "'esLrictas. · 

A Commissão de l<'inancas do Senado, attendendo, que a 
constr·uccão de estrU;das de l'err·o e os estudos :para esLas con
sLruccues só são executados por estes creditas, cm autorizacões 
or·cament.arias, exemplificou-os na disposioão enl.re os servicos 
un;entes, como sejam os es.tudos c construcoões ele estradas de 
fCl'!'O. 

A Gamara l'ejeiLou esta disposição, que evidentemcuf.e 
attendc a uma nc;cessidade publica. Sl prevalecer· esta resolução 
<la Uanw.ru, no futuro ·exercido não poderemos construir es
tradas ele l'cr·r·o nem fazer· estudos sobre ellas, tanto mais quanf.o 
Jica expresso agora, em uma argumenLaoão que se tirarú do 
1: roprlu correr do. deLate, que o Congresso Nru::.iunu! não incluiu, cn Lre as ma terias de ca;t·acter urgente, a aber·tura ele er·ediLos 
p;u·a eonstruct\ÚCS e estudos de estrada ele ferro. 

Outra ·disposição que a Gamara não acceitou é a de urn 
urtigo addiLivo, do Sena;clo que mandava pagar· 8 % ad valo1'e1n 
o material destinado a uma IC.ULlledrul a ser construída nu. 
cnpif.al de S. l)aulo. 

'l'J.·ata-sc ele tml monumento que vae ernbellezar· a capital 
'~Jn,quolle prospo.ro Estado c nflo ha motivo para que se não 
a.pplique a taxa Javoravel 'Úquclle material, na sua maior parte 
uJJrus de arte, qui! já gosam de isenf{ão .ele direitos. 

Outro artigo additivo crue a ,camara rejeilou, é aciuelle que 
manda pagar S o/o ad valarem o material importado por effeito 
da lei n. 2.407, de janeiro de 191-1. . 

JJ:ste material é. destinado ús casas de operarias, e fJela Je[ 
esL;í. isento de d~reiLo. . 

Os interessados nessa questão, visto que o .MinisiJ:o da 
Fazenda se oppunha .a regulamentar a lei, por motivo dessa 
isenoão, pediram que sujeitassemos essa material a um pequeno 
imposto. A Commissão propoz 8 % ad valm·em. c a ·Gamara 
rejeitou tambem este rudditivo que, clãramente, ·concorre PUJrn 
<mgmentar a renda elo l'hesouro. · 

JJ'inalmenLe a Gamara rejeitou o artigo adc!itivo do Senado 
sob!'e a revisão de vencimentos do funccionalismo publico., 

O Sn. GoNÇALVES FERIWRA- Neste ponto anelou muito 
j}O!ll. 

O Sa. URBANO SANTOS..:... Não estou de accõrdo com V. Ji:x-.. 
e não estou de accôrdo porque, ao ver da Commissão e ao meu 
particularmente, esta emenda é ele grande vantagem publica;· 
.vem ~·eparar injustiças que' existem nos vencimentos dos· .func-

• 

cionarios publicas. · 
O Sn. GoNçALVES FERREIRA- Mas -é muito perigosa . 
O SR. URBANO SAN'J'OS -A disposicãó diz · expressan1entc 

que o 1Governo fica autorizado. a rever os venCJmentoo dos· 
1'unccionaríos · publicas, Iiarrnonizando-os da melhor fórma' e 
,equiparando os cargos de icategoria QO:rresponde,nte .• 

,, 
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Nú~ y(~mn.~ eouw se tem i'eilo Ludo isto aqui li la tliàúle. 
!Ia wua. Vt't·dadeit·a di~twrldade rros veueimenlos dos funceiona-
rios. . 

Esstt equ ipar·a~,ão puuia sei· :l'eita pelo Cougr•r!sso. Jlltts •! 
uw ll'U!Jallto muito dil'Jieil, po:r·quc aqui viriam ler todas as 
Jll'elenr:;ões desa.t•,r·azoada~ e no sileneio do gabinete ,j (]llll u 
1Uoverno vóclc estudai-a ~.:orn calma. t)st-uuclo preso u dou:; 
Iirnites, bem del'inidos; não JJOderii. exceder· tis Vf'rbas tJon::d
g-nadas •pam eacla ser·v.ic;o 11as lei·s de despeza, podendo, d'-' 
;wcôrdo co111 u clisposiLivo, augmrmtar equitnt,ivamenle os ven
cimentos •dos :l'unollionar.io:;, pol'que a:; verbas desli nadas para 
c·atltt servit;o não se ~.:ompoem •arwr.uls da que se 'refere ao paga
mento, dn pessoal, mas tamlJem da que é destinada ao matcr·ial, 
pela ·quaf pôde ser :l'eita a oquiparac.ão, por· extorno uo verbas 
de uma repartição J'Hll'll outra e até de um ministerio par·a. 
t~ul.t·o. IA\eho que esta :l'atmlclade que o Congrésso eonl'iou au 
OoYet·no é sem duvida urna fa.euldade muito dclieada, mas 
t:xaminan.clo-su Qs Le.rmos cm que o Congresso se exvressn, 
'•}-su cgre o quu eJJ.e deseja é que se faça uma obra ele rr:pa
t'a(;i'í.o, de .iustif.,a, e Jundamentalmen.te .republicana. 

l\'i'ío ~~ 'POssível que empregados que têm a mesum enlr:goria 
t·ste,iam actualmente -tendo vencimentos disparatados. E' pre
ciso que se .ib'UaLe as posições; ,_; ]J:r•eeiso que se ruconheça u, 
Sel'\'Íf;.o de ~.:ada wn e se l'at;a ,justiça a todos. · 

Sr. Presidente, não quem me alongar mais ua I.!XJlll~i!.'ÜO 
dest•~s mo Li vos, por:que o tempo qw~ Ir os rcsltt é muilo resLI'ido. 

Vou findar aqui as minhas consiclemt;õcs, .nsper:ando. que 
o Somado mantenha, as suas delibera(!ões a respeito elo pro.Jecto 
da :H.eccila. e que :for·am re,ioeitaclas pelti Gamara dos Deputados, 
Jwrque todas ellas se Junclam em motivos ele ueeessiclucl{! pu-· 
bliea. · 

Era u que tinha a dizer. (Jl1tilo bem; umito úem.) 
J~nt.:et··t·uda a dis·cussi'ío. 

O Sr. Presidente - O Senador· Urbano Sanlo;;, l'lfl nome 
da Commissão de Fil1ançns, aconselhti ao Senado a approvação 
tias emendas .e,~.i·eiLndas pela Camara. . · · 

SubmelLilla á Yolar:;ão, -são sustentadas por dous lc·r.·ços as 
Ellrcuda;; do Senado, ·e~cepto a que se refere t't revisão de ven
pimeutos do funccionalismo, que apenas obtem :?.2 votos contra 
1ü. 

A JH'OPOsição vae see devolvida á Camara. 

OHÇA:'ITEN'.l'O DA J.\1,\RlN.HA 

Diseuss;io unica 'da" emendas 'elo Senado re.ieitudas pela 
Cnmara ·dos Deputa:dos; n. 1'10, de l!H2, que :rixa a despeza do 
l\Iiuislerio ela l\lal'inha para 1!113. · 

O Sr. A. Azeredo- A Camam \•otõu pam a verba « Conl
bustivel ~ a quantia de mil e duzentos f.lOntos; o Senado, porém, 
enL.endeu dever elevai-a a mil e oitocentos contos, c assim 
procedendo, i'cl-o de .·ruccô!•da com a~ neccss~dad·e::; da MariU:IJ[)-., 

I• 



A vtwbli votada para o exr!r·cieio vig-ente é de mil •l rJ'uzenf.ns 
conto:>, .iú tendo o GL!verno soli·citado do Con::;re~so um cr·edilo 
supplemeutar· de 80'0 conto~. o que quer· dlr.eJ.' que a w~rba. 
ele .mi I e ctuwnLos ·contos 1i insuffielen.Le, to.rnantlo-sn fiO!' isso 
impr·eseindivcl a rnanuLençi\n dn emenda do Seuado. 

E' unnmwiada ;o, discussão da emenda da Camara dos Dr:pu
tados ao al't. :23, mandando dc,sütcar· a quan lia de- quatro conl,o;.: 
d~ .'·éi~ para pugamrmto ao rcrlnetor·-sPt:l'elario da Rmn'sta Ma
l'tt'trna. 

O Sr. A. Azeredo -:Esta •:mendn, Sr·. Presidenlr!, foi 
apr·esentudn dB acc•jr·do com o J11.msamento do Sr. l\1 inisLro da 
l\lar·inlia, Jnandando destaea!' rsta quantia para pagamento ao 
J'(•daeLor-seé.r·etario da Rev'isla Jlw·ili'llla'. Aliás, a idéa do 
Sr. l\1 in isl!·o el'a deslaettt· a quanlia dr. seis contos [1,, r•.'iii para 
e~se rim; a Comrnissão dr• .Finan(:a;; do ;::>;enarJo, enfrP.fanto, 
reduziu-a a quatro :contos. · 

n- sr~nado proeode1•ú r: o mo melhor entender. 
E' mantida a emenda do Senado. 
E' nnnuncin.da a dL~Nls;;iio da emenda da Camat·a ao n.T'!;. t•, 

n. 2G. 

O Sr. A. Azeredo-S.r. Pr·esiclr!nle, a vr~r.·ba Yol.n;da par'a o 
I"•X•'l'l~it:io eo.J·.,.en te é de mil en11 to~. A ·C amara, pnr;:m; en Len.d eH 
t·m sua sabedoria J•ecluzil~a a 500 contos, som atl.enclm.· que. 
s~.·ndn de mil contos a v•~J·ba constante dn nr.·c;.n m•Jnto v ig1~n I c. 
r· Go,·emo .hí solieita mn cJ•eclito de 700 eontos t:omo suppi•'
nwnLo a essa mesma rnbrioc.a, n que quer dizer· quP nem mil 
r"Jn to;; ;:;(• Pão su l'fird .:•nt-cs par·a OCI':on·eJ• aos SN'Yic;n~ dP:;; I a rn
ln· ii· a. 

R' mantida a emenda do Senado. . 
E' annunciada a cliscu;;;;ão ela em!'ll(la mrtoeizandn o r:o

y,~r.nn n. r·,•t'or·mar· n Almir,antaclo. 

O Sr. A. Azeredo-0 St·. i\'linistr.·o da :.\lariulra pNiin, 
c.om muito interesse, a approvação clesla emenda. que manda 

, '>nodific::w o r<;gulamenlo do i:Vlmirantado, alterando os sP.ryiços 
ile Marinha .. D1.~ modb LlUe o Senado pndPJ'Ú dar· o st•u yolo, 
de nccôrdo eom o pensamento do Governo. . 

J~' appl'ovada a emenda por· dou~ tertn~. 
« Acm·e;;eente-s'' onde eonvier: J<'h·n n GO\'f.'J'!lo anlorizndo 

:t abJ'iJ• o cr·rrlitn, etc.» 

O Sr. A. Azeredo -A ComnJi.s;;ão dP Finan~;a~ .-•nlend•• 
que ''sta emenda deve ser manl.ida. 

E' manl,i·da a. emenda. 
« Ac.c.r•esconf.e~se onde eouvior·: O CloY•'r·no f'il'a antnrir.adn 

n faze1· nR neeessm·ia;;· opcnwões para l.!•nnsf'N•ir· a;; offidn:~;; 
~ln -:\!'~f'nnl d1' 1\{:n•inlla para a ilha (Jo l\fo{·angn.~ PNpwno.» 

O Sr. A. Azeredo -A Commissfín rle Finanr,as fni 1111:1-
r.im•' em manter .a. ~ua emonda e assim estwro que o Senndo 
tambom rlô n ::;eu a::;sen U monto. 

E' manLidp. a emencl!l. 
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O Sr. Presidente -Emenda do iSenado "(lê) : Acerescente'... 
·sê onde convier: « J?Ica o Governo autorizado a despender al.ú 
dous mil cm1tos ·do réis para dn.r inicio ao estabelecimento do 
qunl.t·o esLavões de bases paru as operações navaes da :Jl•epubliea, 
sendo uma ... » 

A Camaro. acceitou a emenda atú as pnl!lvrns « opero.çi3c.s 
navaes da Hepublica » rej eitundo o resto. 

O Sn. A. AzEREDO -A Commissão pede a approvação da 
emenda do Senado. 

O Sr. Presidente -Os senhores cjue approvam, queirn.n:i 
. levantar-se. · · 

J?of 3Jpprovada. · · 
A proposioü.o vo.e ser devolvido. á Camnra. 

ORÇAMENTO DO IN'l'EIUOR 

Discussão uni:cn elas emendns do Senado, l'e.i citadas pela 
Carnarn dos Deputados ú proposição n. 233, de 1912, i'í.:~ando 
n ·rlespczn do Ministerio da. Justioa ·e Negocias Interiores para 
1913, 

· O Sr. Tavares de Lyra- Sr. Presidente; a oraoão que 
pr·oreriu na ouLra Casa do Congresso o eminente jornalista 
n parlamentar D.r. Felix Pacl1eco força-me a preceder de II· 
geiras considerações o parecer que, na qualidnde de llelaLor 
do Or(."lamento do !Interior, me cabli) da,r ao Senado, ao ter est.o 
de manifestar-se sobre as emendas a que a Gamara elos Depu~ 
tados ·houve por hcm negar o seu assentimento. _ 

·..._ · Paoo-o .para que no espirita lucido do illustrado Depu LadO 
não paire a duvida de que o Senado, nas modificações que 
propoz, obedeceu alg-umas vezes ao deliberado proposito do 
emendar por emendar. · 

Sou insuspeito pnra nffirmal-o, porque, cm diversas dessas 
mod.il'icnções, fui um vencido no seio da Commissüo de .Fi-
llanças. · · 

Se.i a S. Ex., mesmo, cujos clevndos mcritos todos admir::m1 
o r·espcif.am, o juiz ·dessa contenda, ouvindo as razões que 
levaram aqueUa Commiss1io c o Senado a votar as emendas 
que a Cam:1ra dm;" DepuLat': s ein sua alta sabedoria, .recusou •. 

Serei . npenas o orgão de meus collegas, calando· rliver
g-cncins pcsspaes que, cm varias pontos, me separa delles~ 

A primeira emendn re,ieiLada pela Gamara é a que elcvn: 
ri e /1:000$ uma· das suh-consignações do mat.erial ela Casa de 
C o rrecc.ão. · 

"';:--~. "-~-

iAi sua. ,justificativo. ó esta: 
· Anl.es <la inangu.raçüo da nova enfermaria (i !H O) a loL.'l.(.lfiO 
da Cn.~a ·de Correcção era de 1.7:3 scnl.cnciaclos c pam o respe
ct,ivo salario, susLent.o, curativo e vesLuario consignavam as 
leis orçamenL;:trias 51) :000$000. 
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!naúguraâa il Iio'va enfermaria, foram aproveitadas as ;?::; 
ccllulas que ovam por ella occupadas na ~· galeria, elevando-so 
a Iotaaão dos sentenciados a 198 c a sub-consignacüo ciLada zi 
Ga : 000$01}0. . · 

Mas esse augmcnto é insufficiente porque, além ela ele:·• 
v:u;.ão do nume1·o de .presos, houve a!Leraaüo na quaniiclado: 
c: na qualidade ;:Jus raaões, assim como nos salarios ·arbi
trados aos sentenciados, $J1 virtud.e do regulamento que baixou 
com o dcc;reto. n. 8.296, de 13 de outubro de 1010. J{L no 
primeiro semestre deste nono verificou-se um deficit de cerca: 

. d~ -dous contos e para que elle não se .reproduzisse no exercício 
vmdouro, 'como provavelmente se reproduzirá no segundo se-: 
mestre deste, a Commissão propoz o augmento de fi :000$ na 
dota~'ão oraamentaria. . 

A emenda ú rubrica 20 manda supprimir uma diar.ia de 
!JO$ aos medicas ajudantes da saude ·do porto pela visita dos 
navios entrados á.noite no nio de Janei,ro. Esses mcdicos j[~ 
1 ivcram essa diaria, ·mas, de presente, não têm e nem o -GQ-
\'ot·no .iulg:a necessario abonai-as. . 

A terceira emenda manda destacar da verba soccm·ro~ Jl1l• 
bl'ir:os, a quantia de ·6·:0ü0$ para auxilio a um recolhimento de 
orphãos em Pernambuco. A Commissão ruchou deslocado o 
auxilio na verba em que foi collocado, salientando, alit\s, qu_c 
elle :l'ôra, consequencia de uma emenda, approvada pela Gamara; 
r"m 3• discussão e não proposta pela ·Commissão de Finanças da 
mesma Camarn. . . 
· Quanto t'is demais ·emendas ás rubricas propriamente orç~
mcntarias a Gamara approvou-as, o que quer dizer que cllas 
não iniciaram na critica elo honrado Deputado ou, pelo menos 
que não eram de ordem .a. alterar o pensamento que presidiu· 
:i votação da proposição: Convém, entretimto, uma referenda' 
ao restabelecimento no orçamento elas verbas destinadas ao 
r.agamento dos magistrados em disponibilidade, dos servcn
tuM·ios do culto catholico e dos :Pcformados da Brigada Policial 
e do Corpo de Bombeiros. Entendera a Commissão de Fina·w..:ns 
da Gamara- e cóm ella a mesma C amara- que, tratando- se: 
de classes inactivas, mais a·certado- era concentrar todo o sei'"" 
\'Í()O no Ministerio da· Fazenda, por onde jt'i. corre parte dolle .. 
De :facto, não lm inconveniente no alvHre lembrado; Jna;;, pat·a· 
1m.jllal-o effectivo, seria necessa-rio crear na DirC11toria dtt 
Dcspeza do Thesouro uma secção para encarregar-se '3xelus\va.., 
menLe do mesmo serviço, ·afim não só de dar-lhe tmidad~. 
syst.ematizando-o, como tambem para evitar que fo::HW retar
dado o andamento dos processos naquella, repartição, cm que, 
.i á ho,ie, pela insufficiencia do pessoal deli e incumbido, a;:: 
reclamaaücs dos interessados são constantes. · 

Esse assumpto ·foi· devidamente ponderado por o.::casiãl; de 
.~or' ·dc!Yaticlo o orçamento"" da Fazenda, tendo a CommiR~ã·J de 
Finanaas resolvido, uo que foi acompanhada pelo Senado·, 
manter as cou~ns no mesmo pé em que· se acham prc\sentc::;,: 
· Como consoquencia desta resolução, foi supprimida do 1:\li
nisterio ela Fazenda a verba para os inactivos do 1\Iinisterio do 
Interior. ·' · · · 

.. , ' 

. ·,; 
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R•'sla]Jeleeel-a neste ora uma n~:eessirladr imooriosa.
Ag-ol'a veJamos . as a u toJ•izno:;ões. 
A primeira diz l'OSJ)eito a subvr.n\:ão o auxilias <is 1:nsns do 

r:m•idadf', nssneiac,üeR do f1J'evidenr~ia, inst.itut.os ;;;c.icutil'ico;; 
J1isto!'icos o lil.teJ'tH'ios e, lJcm assim, :is ••scolns o; rwadernin~ 
não .rundaclns nem mantidas pela Uniiio. 

A maiol'ia ela ·Commissão entendeu que não llnvia nwJJio•t· 
auxilias e sulJ\•.eiioües a instituioões drssa natm·cza nos :JJ:stadns 
P apenas a alguns ·de beneJ'ie(•mli•a P ear·idadr• dPMn .cnpil.nl. 

Errou ? · · 
E' passivei; c cu :!'ui veneido 11es;;a deliberaçiio. l\las .~ 111o1. 

11onto de vista l'espcitavel. 
No § 2" do a·rt. :L", o .Senado mandou suppl'imir na parle 

:I' i nal as palavJ•as « lJW'a. a çonst1'it.e(:r1o de 1tma matern'irlade 
nwrlclo na Capital .fi'ede1'f!l ». Por que ? 
. Entendeu a Comm~·ssiio que dev~a tJ·alae desse. assumpio 
iJlHtndo tomasse -eonhecunento do j)l'OJCCto que autorJza a eon
>;i.r•ucç1ío ele um eclil'icio para a Faculdade de l\fedidna . .Parc.cia
.!he que, r;m vc% de 'construh• agora uma maternidade na Santa 
:Casa etc l\l'isericordia, devia fazel-a, opportunamcntc, anncxn 
~íquelle l";;tabelecimento. Póde não ser a mcillot• a sua opinião, 

. .mas, em lodo ~cn:so, ~~ uma opinião em favor da qual militam 
m·gumen tos valioso::;, 

· A suppresslío do § 3" do arL :1." visava a!livü<r o 'l'hesouro 
i-Ir uma dc;;peza ·crue :í Commissão pareceu 1acliavel . .Re:fer·e-se 
:10 auxilio de :100 contos ·li. J~ssociaoão da Impr.cnsa para eom
mrmora!' o 25" ànniversario .da abolição da escnwidiio-. 

Quanto (t mudança da Colonia CoJ.~rccional, a ConuniR;;;ão 
ll!J.'in aeeeilo o additivo sob a :fórma de autoriza()ão, doixanclo 
ao ar:hitr.io do C:ov.er·no ,iulga·r da conveniencia ou inconveni
r.ncia dessa mudnnoa; mas, ,como a disposioão era imperativa 
h ni'Lo autorizava a aber·tura de crediLos, a sua supp.ressiio 
J1Cnhum pre.i uizo tear·ia, porque o· Poder Executivo não e;;l.t'L 
impedido de propol-a ao Cong·resso em qualquer occasião. 

O § 7" manda auxiliar rcom :100 :000$ o saneamento da Yilla 
!Ir ,s.an to 1,\Jn tonio do Madeira. 

A Commissão p.ropoz a suppressão, aliás com o voto do 
illust,J·c ;::,, .• Senador Azereclo, pll!ra incluir o saneamento dr.ssa 
villa cm uma autorização ·no Ministcrio da Vial}ii.o, l)ermiC
t.indo que elle se fizesse de modo· que o ele Porto Velho, que 
llw Jioea pJ.·o~imo, pela companhia encarregada da conslrucçiio 
fla Estrada ele Fm.•ro Madeira a l\Iamoro;. 
. H.claLivamente t\:s let~ras b e c do art. 2", o pensamento da 

inaioria da Gommissão :roi occupar-sc elo assumpto ruo ser 
debatido o pJ•ojecto que deve ser apl'esentado pela Comm i~são 
Especial para esse :fim 'nomeada })ela Gamam dos Deputados. 

Nem cHn, 1i.em ninguem p6cle, na: hora que passa, desintc, 
l~Cssar~sc elo problema do ensino, que '110 B.razil, Ú, e SOrri. ·j)Or 
1;nnit.o f.cmpo, n meu VCJ', o problema por cxcell_encia_. . 

.J No l.oeanle ú lcl.tra e, o Senado o que qmz. :fo1 afnMnr, 
{Jllllndn n. nnnrehia dos espiriloR .i:i é f.fio g-mnde e se tom 
~'cflcctido de modo tr10 lamcn!Jf\vcl em algun$ Estados, no, .anar-

. I 
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· ühia das ruas, foi uJ'asta!', repilo, 11m prdexto mu·a novas a;,d
ln~r~es ele or.•dr•m politica. 

:Foi urn neto de fll'udr•neia, ent rnomenlo em que .i:í uiio 
sfin fH.•rp:renos o;; r•mharnr;fls e clil'l'ieulf"ladPs qur• sul'A.'f'líl a l.ocla. 
Jwrn. 

A SU'!)J)l'rjSSfiO da JctLI'n. / f!l'a a I:·OllSNJUf'f!CiH da dr•! ihr"•I'H(;iiO 
lnrnaclu. quanto ao §:!"elo a•t·t. 'l". · 

Jtesta o addiUvo rejei~ado pela Cama.r.·a, dando prr·ferPncia 
a o;; cegos, classil'kados em eoncurso, pura o pro v i nwn ln dos 
Júgar•r•;; ele pt·oJessot·c•s do Instituto dos Ceg-os. 

l'r·el im inm·mell te .~obre esse add itivo Joi ouvido o 0111 i rH•.n I·~ 
Sr .. l\lini;;~r·o ela Justiva. que·a elle não sr! oppoz. 

Essn adcl.iUvo ,j o .rcstabeleeimento, r:om resü•ier;i:í••i\, dr\ um 
dispositivo elo re;,rulamento ele I 7 {!e maio de {890, que rnancla\'a 
uomear para as eadeir·us que Yaga:ssem ou p::u·a as que J'os;;r•rn 
llf•v:nnr~nl.e m·r!adas no Instituto Benjamin Consvan t, i udepen
dentemente ele •eonr~ur·so, os ropetidol'eS r:egos, Px-alumnos, 
Jnediante ,woposta elo clh·eetor.·. 

Não quer·euclo alterat· o t·e:;imün dos con·curso~ ''.:;lalJeleeido 
JWio aetual .regulamcmto, mas julgando ser ;iu;;to dn1· JH'el'e
reut:ia. em igualdade de r:.ondir;õe:;, aos r:eg-os que liYt!S:'r"u 
out·saclo o instituto, a Commissiio propor. o nddiUvo nos lermos 
.t:'m que está •redigido. · , 

Eseopau-me ainda uma olJset·vaçiio: o lwm·udo l'f'lntoJ.· da 
proposição da Camu;r.·a estranhou o auxilio :t i\latern idnclr~ do 
Jtio de Janeit·o, porque ninrtu.em. sabe qllal se;ict. Elle f•xi:>to .i:í 
no orçamento em vig-or, no art. IJ" - Jfatr.,rnidadt! dn Copito(. 
Fer.leml. E' o estabelecimento moclelat· da rua.s elas Larnn.i<'ira;;, 
fltW sob a cliree,:ão er:Heriosa e competente do il!ustr·e Dr. Bo
dr.·igucs Lima. tantos e tão relevantes serviços :vem presl.ando 
:í popula(;ão clr!sla Capital, ele annos a esta parte. 

Sl'. Presidente: Nas appliDacõe;; que acabo ele dar.·, Jig(\i rns 
<'mbm·a pela estreiteza de tempo ele que· dispomos,· let·;í o i 1-
lus~t·ndo Dr·. Pelix Pacheco a .iusti·ricação da C o mm i;;siio de 
Finaneas do .Senado. Julgue S. J~x. mesmo o proeedirnen l.o 
dr'lla, •com a f'levnção ele vistas c o patriotismo que eametf'l·i;;am 
a ;;ua a·r:r:üo de homem politieo ele J•esponsabilidaclcs na im
prr_~nsa c no parlamento, o :eeconheeer:í. com a ;;ua intellig·enc'ia 
r•;;clareeida, que foi injusto •attribui'lldo a inter·veru;ün I!SI.ranha 
li Cnmm is são ele Financas o seu movimc•n lo. 

Não ha nMn l10uve· da par.•.Le dl!lla cmulaçiío oulea que\ niío 
J'n;;;;,-. a de i)('m servir ao bem publh:o. (Jluito bem..: m.lf.ito '""m.) 

J!:' annunei;uJa a Yolação'da. emenda ,no ad .. 1" n .. 26. 

O Sr. Tavares de Lyra-Sr. Presidente. a Commissão de 
.Finança;; do Sena:clo elevou a ;;ua c:onsignaf.'ÜO « 1P.usten to de.» 
'-;,-da Cil sa dr.. Correc~ão a 77 contos: a Cama.ra dos Depul.arlo~. 
JWI'r;m, "t·eduziu esta. importancia. 

A Commissiio de Ji'inanc.as do Sr~na(Jo não neha inr:om·e-
Jtienein. que o Senado homologue a .. dcliher.a\;iio da Canwr·a. . 
. ·E' re.ir..itadn. a. emenda e anm,ineiacla ú votnç.fio elo ar-
t . "o ~ 1go ·" , n. ;.,, 

' . 
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o Sr. Tavares de Lyra- Sr. ~rãsidenLe, 'esta ·emendo:· 
mandava destwco.r da verba a qun.ntra de 18:500$ da. rubrica 
_ Pro]1hyl•axia da 1lrebe amarella- para·. occo.rrer ao abono 
de GO$ diarios aos medicas da Saude llublica, pela visita que 
:l'azcm aos vapores que ancoram em nosso .porto depois da 
hora regimental. · . 

A Gommissãq tinha ma~dn:do supprimir essa g~atificnção 
Jlorque, embora Já tenha e:crstrd_o, presentemente nuo existe., 
A emenda da Gamara, po·rem, nao traz nenhum ,augmento de 
despeza porque manda retirar essa iUJportnnci•a da rubrica-
Jl.rophilaxia da febre amarella. Como quer que seja, porém 
a Gommissão é de opinião que· o ,Sienado deve manter está 
emenda, isto é, a sua supp·ressão. 

O Sr. Pires Ferreira!_ Sr. PresidenLtl', quando •foi ·ae
cr·eLado o regulamento da :~nude Publica sob cujo rcgimcn. 
:!'oram nomeados esses med~cos, nenhum navio era visitado 
depois das G horas. Mais tarde, porém, por uma del.crminn~~ão 
do !Governo, ficou esbabelecido que todo e qualquer navio 
fJue chegasse ao nosso po•rto depois dessa hora pudesse ser 
visitado. Ora, si se exige um trabalho exf.rnordinario, ,iusl.o é 

·que se pague esse trabalho. 
Eu, pois, rogo ao Senado que homologue a deliberação ela 

Camara. 
E' approvada .a emenda da Gamara, sendo re,ieitada a do 

Senado. · 
E' annunciwda a emenda 'ao art. i •- Soccorrós publieos .. 

' ·, 
O ·Sr. Tavares de Lyra acha que não h a inconv~n i en Lc de 

sep rejeitada a emenda do Senado. . 
E' rejeitada a emenda do Senado. 

O Sr. Presidente -Ao ad. 1 •, substif.un-se. 

O Sr. Tavares de Lyra-Sr. J?.residenf.e, a Commi!'!sãci 
'noncorda ·com o dispositivo da ·Gamara, apena!'! pedinrlo que na 
v o f.ae.fi() se,i a elle votado do seguinte modo : 

«Auxilio de 1100 contos 'lÍ Maternidade, ·de -18 conf.os ~ 
iAlssisf.oncia ú [;rifancia, ·de 18 contos ao Dispensaria S. .Tosé; 
elo GO conLos ao Instituto de ,Surdos Mudos de I1.n.iubá: do 25 
conf.os ao Instituto Historico e •de 45 contos ao Lyceu de Artes 
c 01'1'icios do Rio de .Janei·ro. sendo rejeitada a outra parf.o 
o mantido o dispositivo do ~ :t• .do art.. 1" ela Gamam. .dos 
Deputados. 

O Sr. Presidente- Os senhores quo approvam a primeira:. 
pm·f,fl queiram se levantar. (Pan,ça). · . ' 

.A[lprovada. · 
Os senhores que approvnm n. se~.nda parLe. queiram s~ 

wvanLar (Pausa.) 
A!ln~rovada ·~ · 
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k't. :1.•, § 2•. 

O Sr. Tavares de Lyra-No final do art. 1•, § 2•, man~ 
davn.-se dar· 200 eontos para construcoão de uma maternidade 
wt Santa Casa de 1\iiscrk:ordia. · 

A Commissão entendeu que desde que ha um projecto 
:i.utol'izando n.. construcoão de um edificio para a J!'aculdadc 
de Medicina, era mais opportuno tratar-se desta questão 
.-Juando se tratasse da constrUJcção desse estabelecimento. 

Por esta razão aconselha a suppressão das palavras i'inaes 
" para cons!:l'UC{ião de uma maternidade annexa ú Santa Casal>, 

li:' mantida a emenda. 

O Sr. Presidente- A~·t. 1 •, § 3•. 

O Sr. Tavares de Lyra- E' o dispositivo da proposioão 
da Gamara autorizando o Governo a mudar a colonia correc..: 
e.ional da ilha Grande para ponto mais conveniente no DistricLI.l 
Pcdcral. Não autoriza abrir ·credito. 

A Commissúo entende que deve ser manLida a proposioão 
o J.·e,i ciLada a emenda. · 

O Sn. PmEs J!'ERREIRA- O nobre relator não diz qual a: 
eolonia correccional. · 

O SR. TAVARES DE LYRA-A da IJ:ha Grande. 
O St~. PIRES l?BRREIRA-. A proposta da Commissão vaQ 

acm·r·etar grandes onus para o Cl'ario publico. 
O SR. TAVARES DE LYRA-Sr. Presidente, a necessidade 

de· mudar, ela Ilha Gmnde para ponto mais conveniente, a 
Colonia de Dous Rios, é uma necessidade ·conhecida por todos, 
JIL'.indpalmcnte por quem conhece o assumpto. 

Eu, mesmo, quando tive a honra do occupar a pasta do 
Tul.crior, solicitei csLa providencia. O dispositivo c)a Gamara,. 
que a Commissão, tinha rejeitado a primeira vez sob 1'6rma. 
imperativa, não autorizava, abertura de credito,· obrigando o 
Governo a vir solLcital-o. · . ·· 

A Comm~ssão pensa que deve ser rejeitada a emenda •. 
]Ji' rejeitada a emenda. 

O Sr. P.residente -IAio art. 1 •, n. 3 • 

O Sr. Tavares de Lyra- Essa autorizaoúo refere-se :i 
um auxilio ele 100 contos para saneamento do vale ela Villa rl11 
Sanf,o Antonio ele Madeira. . - . 

!AI Commissúo tinha proposto a suppress1í.o para incluir 
mna autorizaoão no areamento da Viaoão, de modo a ser 1'eiLo 
osso sorvioo 'Pela companhia encarregada -ela construcçúo da 
o:Jf.t·ada .Madeira Mamo ré. 

A.pprovacln.. 

O Sr. Tavares de Lyra- Sr. Presidente esta emenda 
como •'l. seguinte se refere a um auxilio para' a disseminação 
do ensino primaria._ A -~ommissiio Linha propostq a sua r~ .. 

• 

•• '_ ''f>\ 

.•. 
•. 
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J"ll:iw, •para . LJ'al.aJ' ma i;; Jou;~;;·l!rnr:l!le do :lssumplu, ~1uaudo 
vi,.ssr.• da Canmra urna Jll'OflOSI(!:tO qun Jü. r~stú. a r;s[.e J•csrwil.o .. 

Corno rí uma HUinrb:açiío, niío lw. inenll\'f•IJir•ufn Plll fllll' 

;; .. ja r·r,,i eitada. 

O Sr. P!Tesidente- Os Seullor·r.s que approvam, qtlnÍI'Uill 
Sll 1 evant:1r· . 

.Fui rr:,itdladu. 

]~m••ndn. ao art. :!" ldtT·n /. 

O Sr. Tavares de Lyra- :EsL:l emenda LN!La rlc uma :w-
1nl'izadin an r:ovct·no pa1·a alwJ•I.ut·u dr: Ulll r·r•Hfif.o d" 200 
(!IJ!ILO;;. pa!•a a J'l!l1lO~!fíO dos .II'OSliiS fll(l'l'l.:ws di.•. n. r•ndl'(l I i 
r.· sua mulfwJ' D. i\J::u·in. Chl'isLinu. 

_., Comm issfío rmte.ndr:u que c1·a .medida dr: fll'Udcneia n:io 
.inn11Lf!J' •··~ta autoriwr;ii.o nJ:çamen.tar.ia 11este momrnto. Tantos 
e f.fío gTavt•s sfío .i:í as ffil't'ir:uldades que t.nem pcrl.nJ"bnrlo a 
vida. da Jtepubliea, que nii.o ,; dn bom aviso dn1· mnis nsfe pl'e
lr·xln pal'a nova;; agitaçúns .. 
· 'Esta rnr,dida. vúd() ~llJ' aprll.'llV:ltla. 

O Sr. Presidente- Os .:;:.,,11 iiOJ'e~ q1w flPPJ'n\·nm n· emenda 
q u r• i 1·:rm s•~ lc•vunlar·. 

Foi aj)pt·ovada. 
Jõ:nlf'llrltt :10 a1·tig·n: 0~ r·. ego~ (jlll', de :we.r"11'rlO r•f.r~, 

O Sr. Tavares de Lyra- .Pelr) aeLual l'egulnmr.•nlo rfo Tn
~L.it.ut.o Hen,jamin Consta11t. niio lm rH·efer·eneia pm·a o~ ''Elf::M 
qur.: f.i\·p;;sern sitio nh.llliiiOS rln c~tabnJe(:inlenLo, no easo do 

·igualdade dr• rondir;.ões, quando .r:J•assit'icado;; rm i!OJWI!I'SO, se 
!i•n!Hun. iH'opostn a pr·ow:•J' os •em·gns do rnagiMerio. 

)i:u.Lt'llrlf!ll n. Commi8SÍIO qun, mant.rnrlo o :;ysU!nlU tlr· o('i)i1-

(\IJI':-W rln Hegulawenlo ar:t.ual. er·a de ,iust.iea J•r.;;fabelor:et· nmn. 
dispn::;i~.iin que vinlra do :t·egulanJt"'nto de HWO. dando r·m iS'tU:d
<lacle do nnJH!it:.i,es, a fll'i'f'PI'C!IH:in aos ex-nhnnnos do csf.nbr~l•:
c i lliüllf o. r: o i appr•,vnrJa .. 

OHÇA~mNTtl D.\ ,\(:ll I C:Ul.'l'UIU 

Disi'IIRRiin nni·ea ria:; enwnda:; do St'nar.lo rr>,iritadas pr•la 
'f:amn J':t 11:1 pl'nPMit.:iin 11. I Orí. rJü Hl 12. f]llf' fi xn n. clt•Sp1'7.it dn 
Mini:;lt•J'i" tia :\f;'J'it'nil.ur•a pal'n l!li:J. 

o Sr. Bueno de Paiva- SI'. · PT·r.sidenl.r\ a C:unarn dos 
nr•pulo:Jdo;;;, nt.I.•'IHiendo an aeul'adn estudo quP. a Commisgün 
dr .Fill:llll.':l" do 8enado fez .-.m rela1:ão ao p!'o,ier:to eh! m~~;.a-
m.-.lllt1 do l\Jini;;;fn,.in da :\g'l•ieuJt,uJ·a, t.lcu o ~1!1.1 a,;sentimen'.o 
:'1s pl'ilwipnrs •'mendn.~ approYadn~ P•~lo Senado. Dnntrc f.•Ila~ 
po•l"-"'' dcoBf,aeaJ' a. que ,;upprimiu n ,r:.,·erlifo ext.J·aor·dinal'io rir' 
nuni.J•o mil r.nnt.ns papel. ,, :wo r~ont.o;;;, ouJ•n. para o ~rr·Yit~n 
dn pm·on nlfm f.o. O Senado lllandou. pot· umn. emenda, que ~"' 
8Uppl'i.nlissc semelhante nuto~·izat;~o, .imll:an'd~)·-se •á rubric;l 

• 
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Ol'(:rui1eutuJ'i.n. quuli:Lo JJw JJU!'eC'e.u ::;ul'/'ici•:mlo ·pai·a ·~~~·· :'iel'l'i\;u 
uu JH'oxi 1110 uxercieio. A Cwnuu·~t dos Depu lado~ d•;u a~w·n •,l
wen tu a essa medida . 

.l!:ut ~L'f;ll ida o Senado peopur. que se r·rduzi:::se a vnriw. de 
p!·upuganda den Lr·o do paiz, dt! 3GO conto::; a 100 contos de .,.,~is . 
. \. ·Camara dus D•~JJUtados deu assNI.Limento a '':;sa emenda. 

lleu lalll]JeHl assentimento ;is emendas apt·üsentadus pulo 
:-:t!llado soiJI'e o serviço de defesa a:;l'ieola, sobre o servii,io d~ 
Hwteor·oiugia. sobru o s•~r:vil}o de inJ'or·ma(;üe;;, sobt·e u ser·vko 
fie Yelel'illar·ia, SOiJI'I} O I~IISÍIIO 'U!,;'I.'OllOllliCO, SOiJI'e a lll'UU~'ilo 
da 1·e1'1Ja da lJol"racila, <.JLW 11iío eonstava das verha;; on:amcn
farias 'J qLw, no entaJll•J. o Senado, lalll.:ando urna l'Ubl'ica .nova, 
(•:;labeJeeou 1:01110 rar.encio ]Hll'te do Ol'l)amento da Agl'i~.:ult.ur.·a. 

Tudo itisO te,·e ar:edtar:iio {la Camat·a dos Deputado~. 
~rarnbem nieceitamm os ;E·I'S. llC'fluLado~ os cr.·eciilo;; ereatlo;; 

pelo Senado rolat.ivamente :í naveg:v;iío italiana, aeerJit.audo 
aiudu. uma das prindpaos emendas apreseul.aclas ["~la Com
nlissiio de J"inan(.'.as, qual a i'JUG limit.arü o Govet'.J.W, 110 eoe
rente uxeJ'IJieio, ao~ Sl't'Vi(.'OS auLO/l'ir.ados JJelo deorcto nu
Jlli'I'O .2.ti.í:3 A. de ti de .ianeüo de ·l!H2, á n:rlm votada e 
aà cl'edilo abeJ-Lct para .a JYropaganda, o defesa ela iJOI'I'acha. 

Furam t-s~a,;; as JH'ÍIJ•cipaes umondas ofl'e.J:t:dclas pelo Se
J.Il!do e· que Lixe rum ::t.~sentimcnto da Cumara. dos Deputados. 

A Cunmr·a. IJor6m, n:1o deu as~enUmento a algumas out.r·as 
de· Senado, que siio Jll'incivalmenLe :ts que r•~dur.iL'aJn as do
tações das YerLas 5"- ~Tardim BoLanieo -, 7"- Posto hOote-
dmieo-, U" e cliYel'sas ouf,J·as. . 

.A Commissão de J!'inuncas do Senado, nLI.end•~ndo :ís eon
~idct·ac.ões quH lhe :foram feitas, esh(t de ae;~;0rclo eouJ a Gamam 
dos Deputados ao sentido de pedi!' ao Senado que lJUillOlogue 
0 voto da ou~1·a Casa do Congresso. 

Rã o I'e.i c i ta das. 
iAI JH'O!JO:Si()iio vae ser dcvolvitla ::í Gamara. 

Olt(:A::ItJ·:wro JJ.\ vr.1ç;i.o 

.':i' dii:ieuss:io da proposi,'çi'io da Cama m dos J)epul.ados 
n .• ~50. de 1 fH :!, fJLW rixa a clcspr~za do ~!inh;tel'io da Vi:q;ii.o e 
(Jbras Publicas para o exer·cieio de :!!l13. 

O Sr Francisco Sá-· St·. P1·osidcnte, uomo Y. J~x. sab•'. 
r.• pro.iedo de OL'()amento da Viação entrou nesta Casa, houlem, 
·CIJl'Ca de :li. horas da noite. O Senado, com a urgenciu. que 
ns eircumstancias impõem, voLou-o inmwcliatlHnente, cm 2• 
discussão. A Commi:;são de :F'inanças .reuniu-se logo; e traba
lhou toda a noite, lendo a pJ.•oposição e annotando os alvitres 
iiUI' esse Lmbal11o ll!e surger·ia. Dahi as emendas que apre-
li\en tou, •a.;; quaes são o resumo desse estudo. · 

" Xo WJ>l.'esental-as, pois, niío LüYe a Cotnnlil:lsúo, de morln 
llilllhnm. o proposito de des:fau.n· o trabalho da Camar·a, que 
l'oi in;;pirado .no seu escla-recido patriotismo, e rel-o somente. 
para não deiX:ar de eollaborar cm uma obra tão. importante, 
como r.í o orcamenLo ora .em debate.. · 

\ 

. . :~. 
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]~· i mpossivci; Sr. l'rcsidente, fundamentai' todas as emen
das apresentadas pela Commissão, entretanto, me prompl.ii'icD 
a dar ao Senado todos os esclarecimentos de que os meus 
I10nrados ·collegas carecerem. 

O Sr. Moniz Freire vac ter a honra ele a'prescmlar :í. Mesa 
t:wa emenda, a qual versa .sobro assumpto de interesse geral 
a qun su prendo muito directamente o desenvolvimento ma
terial elo J~sLado que tem a honra de representar. 

A Companlüa Estrada de Ferro 'Vi,ctoria a Minas, pos
suidora da Estrada 'Victoria a Diamantina, contractou ·COm o 
Governo Federal, por força do decreto de 30 de ·dezembro 
ele 1!JO!J, ·a elect.rii'icar;ão de suas linhas. O decreto, porürn, 
cm virtude do qual foi celebrado esse contracto, estipula, dau
snla 'i". delerminadas oln:igaçües, taes como Jnelhorar as con..: 
dições techni,cas do seu m:~;terial rodante e o custo do trafego ao 
minimo de oito réis pm:· toneJ;ada kilomel:.rica. 

A realização desse emprehendimento virá permittir e ~a
cimar a exploraoão do· minerio de ferro, que. é abundantis
simo na sua zona terminal, abrindo assim aos eapitaes estra'n
f!'dNls vasto campo para uma exploração que ser:'t do mais 
alto :alcance para. o nosso paíz, porque importa na valodzaoiio . 
da sua riqueza. Quanto ao seu Estado, a realizaoão desse· 
emprohonclimcnLo vil·:'i tornar o porto da Vi·ctoria o de maior 
desenvolvimento .cJo Brazil, pelo volume de sua tonelagem. . 

1\las esse contracto estabelece nu clausuJ.a 2• prazos pam 
a exe~:uc:;ão das obras. Em virtude dessa . clausula. declara: 
«As obras começarão até 1 de julho de ·1910, e, 'dentro dr 
i.res .annos contados da data do contracto, deverão esbar 'con
cluidos todos os trabalhos a que se. referem as alineas da 
'clausula 2•. » 

Ora, tendo sido ink,iado o trabalho em 1 de .iulho de i!JllO, 
tendo sido o contracto lavmdo á 31 de janeiro daque!le anno, 
·segue-se que faltam wpenas 30 dias .para se esgotar o prazo 
.que tem a empreza para a reallzacão desse importantíssimo 
melho.ramento. · 

Lnteressando elle tão vitalmente ao seu Estado, interes..,. 
sande tão profundamente ao Brazil, porque se trata de Urn 
dos maiores emprehendimentos de que cogita actualmente a 
nossa industria, vem propor a prorogacão desse prazo, que 
esttí a se exgopar, por mars dous annos, para que o controcto 
não venha incorrer em caducidade em virtude da clausulá 2• 
do contracto. 

1A1 sua emenda é, na fórma, igual a uma outra que a ii
lustre Commissão de Finanças acceitou relativa á Estrada. do 
Fer·ro de Goyaz. · 

* (-' 

O Sr. Presidente -A Mesa não pó de acceitar a émenda: 
'do Sr. 'Pires Ferreira, porque tem caracter de proposicão prin
oeipal e não tem referencias a nenhuma das rubricas do orc.a
~ne.nto., . 

, . " 

I 
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Silo appromdus as scr;'Uintes emendas dit Commissão: 

N. :1 

· Ao ar( .. 1", veL'JJa 2• (Cm·roios) : 
Supprinilnclo o nugrncnLo de 54 :!l7 4$ pal'a r;·raUJ'icac·.ão de 

~o % aos funcciona.l'ios da egoncia especial de Santos .. • 

"\ugmonLada du 1. 000:000$ para o ar~cresclmo de officiaes, 
fieis. arnanuonses, praticantes, r~arteiros, serventes, continuas, 
esl.afdns ambu Jantes, agentes embarcados, nus reparLir1ões 
onde se faz necessarlo esse au:;mento. • 

- N 3 . ' 
Modi!Ic:acla a l.ubella de vencimentos do pessoal ela Admi

nistração dos Correios do Acre, da seguintê 1'6rma: 
r administradO!' ................ . :.... 833$000 iO: 000$000 
:1. contador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GGG$6GG 8:000$000 
1 f,!Jesourciro. (inclusive 400$ que-

]Jras) ...... _ .....•.............• 
1. eh el'e {1 c scct;.fio . .. : . .......•..•.... 
:1 of.fi c i ai ......................... . 
:1 1fiel ele f,licsuumiro (iltelusive 100$ 

QtlelJras) .. -.................... . 
:f._porLei·ro ........................•. 
1 :unanuense .................... ; . 
2 praticantes de {•.• classe ........... . 
:l pratica.Ji-te elo 2" classe ........ .-.. . 
3 cartcit·os de 1 n ·classe ............ . 
:L· ~carteiro ele 2" classe ............. . 
1 'scrven te c! c 1" ·c! n·sse ..........•.. 
.:1 servente de 2• classe ....•...•.... 

N. 4 
Ao aJ·( .. 1", vc1·ha 3" ('l'elct;'l'aphos) :· 

5ü6$GGG 
466$666 
<i3S$333 . 

350$000 
333$333 
3331$<'333 
300$000 
180$000 
300$000 
180 :DOO 

G$000 
J.i$000 

G:800$000 
5:600$000 
5:200$000 

-1:200$000 
4:000$000 
J. : OQ,0$000 
7:200$000 
2:200$000 

10:800$000 
2:200$000 
2::190$000 
i:J.G0$000 

73 :8.50$000 

AugenLada elo 720$, ouro. para a co'ntrlbuição ao l3ureau 
·Internacional da Hora~ com sléde cm Pavis. 

N. 5 
AugmcnLada de 7:32:000$, pum a crcacão de um distL'ido 

:~:á'diotelc:;raph ico a uue ficarão subordinac!as ·as esttu}ões ra
c!iotele:;l'aphicas do Acre, Amazonas e Paná, as quaes serão 
Qntregues ao trafego p1,1blico, sob ili direccão da Repartição 
Oeral dos Telegraphos. 

• c 

/ 

.. •:, 

..... •.:· 
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N. u 
Au nrL. J", Yct·l:ta a• ('fule;;a·arJlJOs) : 
.:;·uupri!nida~ as tlola•.:•j•~s de I 00 :OIJO:il J•ara o pt•olou)":;!

meulu du liulm i.l'il'el'ilfdik<L lltL f'iuad•! dt! Hurra 110 J~stridu 
da •Ballia :í dt• ,\rau.io~. pas~undn por i;unla Maria de TaCJUU-
tingu, no ~~tudo Llt! C:oyuz; · , 

N. 7 

c de :!0: ULJ,U:j; JIUI'a pJ•oluJl!l"U1nfenlo da liulla Lelegr·aphit:n dt~ 
cidade Lk .lumw·ria, .E~lado ck• l\liuns, li ddnclc de Pa~sc, Es-
lado dt~ Goyaz. 

N. 8 

A·~~re::H:t•Ui.I'IIJ-se depois tla:; pn.!aYJ'a:; "' ~úl'I'O. elos .pareeis» 
·a~ ~e;,n.Jillk:;: « :;uiJ a ~ondio,;.iio de contl'ibulr o ]!;:;lado de ?.latto 
Oro:;:>u l'OIII ic,:ual tiLHintia. » • 

N. ,g 

J~w yez. de « augmcutuda d·~ lOO :000 » diga-5•~: <o: uugmcn
tndu de iiO :OOO:j;OOO. » 

N. 10 

A' YPI.'lta r... (Uar·:t.JJUa drl juros) : 
l;;uptJI'iuJtuu-se as pal<vvras: « J'lcauclo o eapiln.l, ele.», al.é 

au l'iw. 
N. u· 

Ao ar L.. ·I", ver!Ja s• (•ttepart.i.;~o ele ,\guns e Obra,; Pu

hlil:as) : 
~a sulJ-eon::;ignttt;iío « ::\cltuin.isLrat;ãu CenLJ.'UI, Pessoal, Al

rnoxariJe da Eslt·ada. de Fe:rro elo Rio elo Our'u », LI iga-se: 
O:•LiOO:j;OOO. . 

N. :l2 

Na su!J-eon;; i g"Jt:ll:ií o « .A!Jnoxari J'at.lu » acere:;ct.mit~-so: « scll
du paPa almoxurifallo da E:;Lrada. de :r.t.:t'!'O du nio elo Ouro. 
rwssoul H: 000$; rnal.t.:l'ia•l, ·12 : 000~00.0. » 

N. :1.3 

Diminui da. a WJ'btl ·« llcvisfio t.la ~·!.:eles do I :200.$ e !'edu
zida u J.7 iS :800$000. 

'. ~ 
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N. 14 

A' verba 1i" (lnspectÚ!'Üt Guru! das Estradas du l?eL'!'o) : 

Em vez das pa•lavras: « SubsULuidu J•ola se;;uiute a Lu
bcllu, ele. l) ul1}. ao fim, velas seguintes. 

« lteduzida a sub-consignucüo <la prcwosla tlo Govm·uo 
para uugmento ele pessoal neccssario á fisealh:uoão das linha;; 
em eonstr·ucoão, etl.:., 7 40 :·000$ ~ e diminuídas 370:000$ ·no 
total da verba. 

N. Hi 

Ao ar·L. 1", vcrlJa 13" (l"isculiza~;ão de seryh:u.s úiver·sos)', 
II. II: 

Hudu~ida a cousigtlHl(.'·~O, de·. G1 :ü.J.G$140, l'icaudo pois, de 
{i!d :150$000. 

N. ·1ü 

. Art. 2."· Supprima-se. 

N. 17 

ArL. 3." •SuprH·ima-su. 

N. 18 .. 
· Art. 5." Supprirna-se. 

· N. :1.9 

ArL. G." S~pprima-so: 

N. 20 
• 

ctl.:rL. 7:• /Em-vez du: «promover o complemento da via~.ão 
ferre a, eLe.) diga-se: «realizar os estudos pura o cornplomonto,. 
ele.)) · · · 

N. 21 

• Em yez da: «para cU.ia· encampaoú.o, etc.» diga-se·:· «para 
o CJUC eulrurtl cm accurdo com o Governo do Estado do Pat·à. · ... ., . 

Ar·t .. I o. Supprima-sc. 
Vol, IX 

N. 22 

43. 

... '.• ' .. ~: ~·:f>·,~{;~ 
,ly; 

'· ... 
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N," 23 

"i• .. eL. 11. Suppl'im~-sc. 

.N. 24. 

ArL. :l2. Suppriant-:>e. 

N. 25 

.\ l'L. 1IJ. Unde se dil'. : I . GOO : OUO:ji, di~a-se: « 500:000$000 . » 

N. 2U 
. . 

Ad. lr.í. Supprima-~c. 

N. 27 

.·\rL .. 17. SultsLiLua-sl:i pelo seguinte: «Fiem mantida a nu-
1 

. · - 1 . .,. 'I \ 1 I I •n d I . 9 3r: G 1 · "1 d d .ot'Jzaçao r o n. , r. o a1· ,, _:., a m n. -. v , c c .:> c c-
zemlJJ'o do J\11 o» (c:ollocanclo-::;c lio arligo que manLóm diversas 
outras .auLoril'.ações) . 

N. 28 

• \:rL. 9•) --· Su pprirna-se . 

N. 2!l 

A'rL. ~3.· Su[lprima-sc. 

N. 30 

Ar L. 2G. Supprima-se. 

N. 31 

·.Ar L. "J' .. _,. Su]1primn-sc. 

N. 32 

Ao art. 80: Onde se dil'.: «noseontractos pura,·conduc·cí\0.' 
de malas -Jir~a ;;ul18Litu ida a eaur;iío c ·valores para?a sua ex
eew;iío por dons fiadores idoneos. etc.», ::wcresccnte-sc: «pela 

·· :J'órrnn so fnrà quanto OOi', agentes dos CorrCÍC\S do :2", 3" e 
-1.• tJlns~cs ». 

. ·,· .. - .... ' 

•,,,; ... ·. 

,'.~ 
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N. 33 

"\L'l. 3::!. SuptJL·iJmtm-s~. as pahtv1·u,;: <~ .200 :Doo.~ com a· 
conliuuat:iio úa redificat:.iío, út!,;ubsLt·w;t;ão e Llr·aga::;·em do rio 
Put·uguussCJ, uo Eslado da Ba!Jiu.». 

N. 34 

Xn llli.'SIJJU ul'l.. :J:!, nndu se diz: « ~00 :UOU$ eom o vol'Lo 
du nJuralliJiiu », lliga-St! « 300:000$000 », 

N. 35 

:\i· L. :~3. .Ae.crrscenl.e-se, in (1:uc: « e :l'a~er para isso as 
nc~;cssarias operw;ües de l!t'cdilo ou adoptar o rcgirneu da lqi 
n. L/.íG, de J3 de outubro de 18G!h. 

N . . 3G 

Ar L. • .• r-: 
u'-1, Suppl'ima-se. 

N. 37 

Ar L. 3G. Sli!!Pl'Íllllt-SC. 

N. 38 

Ar L. 3~ 
I ' Suppl'ima-sc. 

N. 3() 
' 

:A:r t. 38. Suppt•ima-sc. 

N. 40 

"\r L. :J8, put·ugraplio unico. Supprima-se. 

N. 41 

.:\!'!., jó) ·-· Suppríma-sc . 

N. 42 

•• ~\r L. 43. Supprima-se. 

N, 43 

Ar L. ' . 
·'J L • Supp!·ima-sc. 

·I 

·-.·:· 

... 
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N. 4-l 

Art. 45 . Su p prima-se. 

N. 45 

Art. 49. Supp!'i·ma-sc. 

N. 47 

·Art. O paganwn Lo da l'onle sobre o J•io .l!ar·amí, da 
Estrada de Fel'l'o de Ila.pura a Col'Umbá serú feito de acr.:ôrdo 
com o art. 3", do der.:rcto n. ·8,:{55, de 8 de novembro de 1910, 
c orr..amcn Lo approvado pelo doere to n. 7. 585, de 7 de ou-
tubro de 1909. · 

N. 48. 

Ao at·L. 5G: 
Depois de « n. Ih diga-se: e n. III do art. 12 da lei 

n. 2. 356, de 31 de dezembro de ~HHO, applicando o saldo do. 
credito ·de 32:000$ aberto de. ar.:càrdo com·. a disposiçã.o. do 
cilada n. IIT, nas prestações de cmprestimo a que se refe-re, 
ainda ,não rcalizada·s nos exercícios de 1911 c 1912, devendo 
as. cobmnças dos emprestimos até agora :feitos e que se fi
zcz:em em virtudr desta autorh:ac.ão comeoar· a partir de ,ia
nciro ·de 1 !?13. 

N. 49 

Ao ·al'L. i:iG, ·. aer.:resccnle-sc: , 
«E o art. 34 da lei n. 2.54:4, de ·Í de janeiro de 1912.» 

N. -lG 

Aecrescente-sc onde convier: 
. Art. ill'í~.:a o Governo auLol'ízado a organizar. um pro-

.iocto do plano ·gemi· do viação Jcrrea c 1'luvíal c portos mari
tímos, podendo alJrir os r.:redilos neccssarios aLé 300:000$000. 

N. 50 

Ar·t. Fica ó\Govcr·no autoriz;do a entrar cm ·accôl'do'' 
com a Coinpanhia Victoria a 1\finas .para. o :fim de resgatar 
a obr•igação da. gara·aLia de ,iuros concedida pelos decretos 
ns. 4. 337, de i de fevereiro de Hl02, ·c . .i. 715,9, de 3 de feve
reiro de 1903,. ficando a companhia .obrigada a, tt sua custa; 

. ; ·'' 
''' . ' ·. ~ ,,:,,: ... ,,. 
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nmpliar e mc~lhora1· as eondi~•ües technicas da linha, executar 
n sua electrifica~•ão c appar·elllal-a de modo a poder tran
sporl.ar um total nunca inferior· a ;:;eis milhões de toneladas 
por anno e por preço não excedente :í. média de dez róis por· 
tonelada kilometro, podendo o Governo para esse fim fazer as 
operações. de crl?dilo que forem neccssarias, .sendo os titulas, 
a emiliir ele .iuro de :. % e l,i! % de nmorUzar:iio, ouro. 

N •. 5:1 

Art. Fica o Govcmo. autorizado a abrir um credito at~ 
lWO :000$ para :wquisir;ão de matm·ial J'ixo c rodante para a 
Estrada de .Fe1'I'O Rio elo 'Om·o . 

.. N. 52 

Accre.'icon.te-se onde convier: 
Al't. Fica o Poder Executivo autorizado a reYet' c con-

solidar· os .con tl'actos celebrados em virtude do § 3''. n. 1. do 
art. 11, da lei n. 7 J \1, d•J 28 de selo!mhro de 18fi3, e n. 2, do 
art. 17, da lei, ·ll. 88!,, de I·d·~ outubt·o .cJe J85G, c al't. 25, lcttra h, 
ela lei n. GGO, .de :n de ·dczcmbm de '1898, sobre o. scrvir:o dol. 
,esgotos desta. -(~apitai, paPa o Jim_ de :"Ct•em (;xecutad'as, ú c1:1sta 
ela companhw, aR obras 'ue~s·arias para o lançamento 16r·a 
da. har·.1·a. ou t1·ataml'nLo elas aguas de esgoto por pPoccsso mo
derno, ou ainda l.ll\1 e outro SYi>LI'ma simult:.meamente, podendo 
modifiear·, eomrJ melhor. con,;enha, Iodas as vantagens e o nus 
dos actuae~ conll.·nelo::;. 

N. 53 

A1·L, Fica .o Poder E-xeeut.ivo autorizrudo a coneeder, 
pelo fH'ar.o 1Je '18 anno::;, ít. sociedade anonyma .Lloyd B1·azileiro 
uma subvcnt_:.ão annual atoj 2. 000:000$, ouro. ou a ei'J'ectuar as 
necessarias operações de credito para liquidar as dividas da 
mesma, incorporando o seu acez·vo no patrimonio nacional 'e 
al'rendando em seguida, mediante ·;concurrencia publica, ou 
vendendo-o do mesmo modo. Na primeira hypothcsc, ·a sub
venção poderú ser dada em garantia ,de uma operação .de cre
dito· df!s~inada. a solvei' os compromissos do Lloyd para com 
o Thesom·o e o Banco {]O Br·azil. Do mesmo modo fica autorizado 

., a. rew1· o contracto ele 30 de dezembro de '1 90!\ podendo modi
ficar as clausula:>. que .iulg·al' eonvenient.e. 

N. 54 

.• · Accresccnte;..se onde convier: 
:Art. Fica o noverno autori1.ado a congtrui-r o1ma estrada 

de .fcr,·o do Hio de .Taneim a ·Pol'to Alegre, pelo littoral, em
pl•egando 110s trabalhos ot'ficiaes e pr·ar:.as do Exe-rcito, abrindo,. 
pat•a isso,. os neccssarios crcditos; : · 
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N. 55 

Accrescente-se onde convier: 
Art. Pica. -o Governo autorizado a conceder no Estudo 

de S. Paulo, ou a ·quem maiores vantagens of'f'e.recel', nutori
zac-fio para a constJ•uc(;'iio ·de um novo porto na barro. de Santos 
úU em logar mais conveniente, mediante os favores da lei 
Jt. L.74G, de '1:3 de oul.nbf·o de ·.1800, o· mais ilisposiçi:'tes rJUe :t 
ampl1am. 

N .. 56 

:Art. Pica. prorogn.do por mais ·dous annos o p·rnzo para 
a conclusão das obras n que se refere o decreto n. 7. 562, do 
:~o ele setemlwo de '1. 900. 

• 
N. 57 

Art.. .Fi-ca o Governo nu t.m:izado n J'ever e regu lariznr n: 
r,'nncessão :l'eitn á imtiga Companhia Estrada (]e -Forro Soro'" 
eabana para a construcção .do. JH'olongame-nto do .S .• Toüo a 
Santos, serlÍ garantia 'ele ,im:os ou. subvenção kilomel,eica, ob
sn!'vadas as c1 isposiçües do- ·Primitivo <lecreto .r.Je cohcessão 
n. '~:30 P, .de 4 de ,jul•ho de JI:HX2, pnr'óm sem outros onus que 
11ão sejam o de trafego mutuo, tar.i:fas e eondiçües Lechnicns 
determinadas pelo Governo, .quota de fiscalização, poliein o 
segurança ·das linhas, J•rnzos pa·rn iúicios e terminações dos 
tJ•abnlhos, n.sgim como o ~wazo para o resgate do mencionado 
pJ•olongnmcnl.o, se ao Governo eonvior. 

N. 58 

Art,. Sob a condição <:le servir no escoamento da pro-
clucc.ão dos nucleos colo.niaes existentes e ·de facilitn·r a creaçüo 
de outros que :desenvolvam a região situada entre a capital de 
.Santa Catharina e a cidade de Lagos, nesse Estitdo, é -o Governo 
autorizado a assumir a responsabilidade ele melnde dos onus 
que verifique necessarios á construcoiio. da linha fereen que o 
governo do mesmo Estado. :l'ez · estudnt· eiltre aquellas · duns 
cidades, com tanto que esta linha reverta no domin io-da Uniiio 
no fim ·do prnzo que fur fixado, abrindo. o Govcwno o neees
sario credito. 

N. 59 

Art. Pica o Poder Executivo autorizado a re.ver o con<:. 
trncto autorizado pelo decreto n. 7. 701, ·de 2 de ·dezembro rle 
·1009, celebrado com a antiga Companhia Yinçii.o Ferren Sa
puenh~·. separniHlo inf.eiJ'amenl.e os serviços ncf.unlnwnte a. 
eargo dn;; r.ompanhins E~l.t·arlns de Forro Fedm·acs BrazileiJ•as 

\ 

'.:, ,.' 

.. · ·:'"' 

I 
i 



i=mss,\o EM 30 DE DIIZilMTmO Dll 1Dl2 ' GG() 

·e Mogyana ele· Estmclas de J~el'I'O n Navcgar,)üo, ficando osla. 
conccssionar.iu. dos pt·olongarncntos lJOnstantes do n. IH, Icttra a 
e IJ, da dausula I do predito decreto n. 7.71N. 

A Companhia 1:\logyana ele Estradas ele Ferro e Navcga,}ão 
é obrigada u. completar o t:apilu.l necessat·io :t construceão dos 
D]]ucJidOS 'proJong'UrnentOS, seja qual i'Llr O j)!'er;o ele unidade, 
.sem gacanLia de jmos ou subyent'ão kilornetr.ica, sem augmento 
de privilegio de Y.ona ou ele outros àuxilio;; indirectos n nem 
ou Li·os o nus que não sejam os dü tt·a'l'ego mutuo, tarifaR o 
wndiçõns technif\Us cletm·mina·clas pelo Goveeno, quota!'; dn ris
lJrtlizn(iiio, policia e segu t·anoa elas I inltas, prazo;; pm·:t i n inio~ 
e ternli'na()ão clus ll'abalhos e i'inalnwn l.n p1·azo para n •l'l!;;::;atr! 
dos mesmos prolongamentos si ao Govel'llo eonvir!t'. 

N. GO 

. Art. IFicn. o Presidente da 'Republica autorizado a abril' 
o necessario credito para acquisioão e impressão dn. Synopso 
da J.,eg'islaoão · da Viação l"errea Federal organ izadn J'ú]O :3" 
oJOl'icinl. da Ser:relaria ele Estado da Viar;ão. e Ohl'as J.>ubl ir:as 
Alberto llmulolplJO .Pain1, não podendo éxeeclet· o maximo do 
der. eonl.os de ré is. . 

N. 61 

Art. Nos contractos que celebrar ou innovar com as 
Emprezas de Es·Lradas de l!'erro, o GoYerno inr:luil':! a condiçiio 
ele transp12rte grntuito de animaes de rar~a imporl.adog para a 
reprodu eçao. 

N. G2 

Ar L Os non trnc~to;; para n conducção dn mala>: o alu-
guel de ca;;as pat·a os IC'orr·eios poderão ser celebradoR· 11or 
prazo al.il de f.t•o;; anno>:, eonl.ndos da daf.a em qnc 'forem: J'il·-
mados. · 

N. 63 

Art. Continuam em vigor os dispositivos do n. X e 
bases 1. n ·.1.0 elo art.. 52 da lei n. 2. 5-1~, de 4 de ,janeiro de HH2. 

.. 
. N. 64 

Art. Pica. o 'l.=loverno autorizado a prorogar por ma.i;; 
~cinco annos o prn.zo constante do decreto n. 7. 1..18, ·de 8 ele 
outubro de '1'008, para n Companhin. 1\fogyana de Estradas· ele 
l!'ereo e Navl?!,g'a()ão construi!' o, prolongamento de Run linlm nf.ó 
a. cidade e porto ele Santos; observadas as mesmas di~posicões 
do allucliclo n. 7, HS, supra c i Lado. 

'" /' 

' 
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Arot, E' o Governo aut.ol'izndo a subvcncionnt• com 
30:000$ o ~>\etoo-Ciub Bt·hr.ileiloo, abl'indo para .isso o neccssu1oio 
croodHo. · o -

Sala elas sessõ.es, 30 de dozembl'o de HH2 .• ~Felir:iano 
Pemw, Jltoosidenl.eo-Prancisco Sá, .Helaloro-. UI'!Jano Saulos, 
,venciclo quanto ;í emeucla do porto do Snnloso-Po Glucr:l'ioo
L o de Bttlh.rjeol' o- /1u.rmo de Pai'l.'a, éom zocsll'icr,ões o- 1'rwarell 
r;Ju L'fl1°a o- l'it:lorino Monteboo; • · 

Emenda: 
Fica mnnt.itln a nuto.J'izàção r:ontidn no ,no -1 elo nrt. 52 

ela lei no ·z.5~.'J, de -1 de ,inneiJ•o do HJ:I2 (subvenção par.oa n 
uaveg-aeão do to i o C:urgueia) o.- Pil'es Ferre'Í1'((. 

l'õ'J(~a p!'OJ'ogarlo pm' rtouR :umos o pz•nr.o concedido :í Com
p:mhia Jl:Rhroafla de Fnroroo Vi(:f.ol'in: a Minafl, paron a eonr:luRfio 
das olll'as JO•~Iaf.ivafl ú electl'iJ'ieacü.o de. Rua .. Jin:l~:i, rnodifieada 
assirfi a elnusula H do' drezoeto no 7. 7i:3, de 30 de dezembro 
do 1009. · 

Sala das :;cssõr:;, 30 de dezembl'o r! e 1912 0-.Mu.ni:. P1•ciJ•e; 

E' nnnnneinda a votnçií.o da seguinte 

EMENDA 

Ao· or~'amcnlo da Viação: 
Ao artigo que dispõe sobre a construccão de uma ~·in-fcr

rea cu tre S. Lu ir. e Beagança, etc., awrescente-sc ·i.n (inc, 
abrindo-se para os estudos da construcçüo daquclln via-fct~ron 
os nocessarios creditos c fazendo-se as operar;õcs de· credito 
nccessarias á encampar;ão. 

Sala das sessões do Senado, 30 de dezembro cie 1.012,_: 
OArlhwr Lémos .-A. Jnd·i.o do B1'az'il. 

o Sr. Arthur Lemos <I ir. que com o seu collega de a·cprc-
. scnlação paraense, Sr. Indio do Bra.úl, teve occnsião de apre- . 
. ~ent.at· uma sub-emenda a um dispositivo que· vem no orca
monto da Viac.ão, no sentido não só de serem votados os ore
ditos para os estudos,da,.:pro.ieet.!lda yip.,ferrea •d~ .S. J~uiz ;íe 
Broagan,;a, como. restaurando o dJsposJttvo que vem da outr:t 
Gamara, aeercscentado ··de autorização ao· Governo o rmrn.- rca
!ir.ar· as nr.cessa.t·ias opei'U(iõcs de !ll'Cdito ú constructJi.i.o c e:z~ 
cp,mpn1;f\o, · 

.. 
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Para moRLl'm' a uf.ilidadn da· medida qur Pi'Opi'ír' h:l.~ln 
dizrJI' CJUe a nsLI'adn dr! J'et'l'O de BBiém :'t Brag;allf·a .~rJ .i1wor·poPa 
ÍL rêdo ele viar:;fio g'Ol'al da Jl.epublica, • . 

O Sr. Francisco Sá-S1·. Presidente, o r•ro,jec:Lo da C:a.
mam auto,·izava o Govm.·uo a Jll'oeerlel' tí. enc~ampar;ão da giltracla 
r:'" Fet'I'O de Jkagnnr.~a. fJ o que clet.f'l'lninou o voto da 1Gommi~Riío 
foi LCL' vel'ificado que no fJT'O.iecto, vindo da Garnat·a, lirtYia 
g,·ande numero de autor·jzações para oncampacão; pareeeu .tí 
Commissão que estando esta estrada de :ferro j{t con,;l.ruida c, 
portan Lo, em serviço <lo publico, não havia razão para nova 
despeza. · 

Essa foi a •t·azão do voto da Commissão de Finanr;a.:;, que n 
S~:~nado .iulgarít, Julgando tambem as consideraçõr"s, ali:íR mu it:) 
judieiosas do honrado Senadol' pelo .Pará. 

Posta avot.os ~~ re.ir,itada a emenda. 

O Sr .. Ar:thur Lemos (pela n;·dem.)- S1·. Presidente. creio 
que a emcmda ria . C o mm i:>:;;iio r o i appJ•ovada, sern pr·ej u iw da 
'3ub-emenda . 

. O Sr. Presidente-A'emflnda dfl v.· Ex. niio )i•ídr fel' a 
classi J'ii:a~.ão rle su h-emenda; é 11 ma r!nwnda suhst.i t.u t.iva do 
J1enRanHmLo .ela Cnnnnissiio de Finanea;;; estabr~J,~ee n üJWam
par;fio, eonLJ•a o vot.n da C'ommissã.o. 

O Sn. A1wHun. LB:-ros- Itestaura o .que vciu na proposir,;ão 
da outra Camara. 

s·,.. Prcsiden t~. l'CCjUCÍI'O que v. Ex. •COnsul te . o SnnadtJ 
sobre· si concede pre'ferencia J1al'a a emenda subst.it.n t.iva crtw 
aprescritei -.í. emenda da Commissão. 

O Sr. Presidente -llfas a emenda da . Commissiio já tf'oi 
approvada. , . 

o'sn. AnTnun LE~ms -· /Mas a votOu na prcsumpr;ão de que 
niio nre.iudicava n minha sub-emenda. · · 

. 0 Sn. VICTOIUNO MONTEIHO-.Pois eu declaro a V; Ex. ([ll9 
n votei ,justamente porque pJ•cjudicava a Bub-cmenda. 

O Sr. Presidente_ .. _ Os senh01'es que approvam a emenda 
ela .Commissão queiram se levantm· . . (Pa.u.sa .. ) 

Foi appl'ovada. · · 

·. O Sr.· Arthur Lemos - RcquciJ•o veJ•ificaoão de votnciio. 

O Sr. Presidente- Os senhores •que vot.amm rontl'a a 
ütnCJnda rrucil'am se levanta.t·. ·(Pau.sa..) · · 

Vol.aL·am contra a emenda JG S1·s. Senadores. 
A emenda· ·foi apprt>vacla. 
O Sr. Pires Ferreira (11ela. o1•dern)- Eslll publicada no 

Dia:rin O(('icial a concurrencia paea se levar a cffeit.o cst.a con;
;d.i•uC!)iío; mas a autol'iza~:ão que o Governo tem caclucai'ÍL si niio 
;for apJ·oveitndn nté nmnnllü, · 

. . ', 

' ~ ' 
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O Sr, Francisco Sá (Jlela ordem)-0 que so nropGc. Sr. 
President.e, é um additivo a uma emenda que .i:l :foi ro,ioilada. 
E' uma disposicão que .it'i se mandou suppr.iilür·. 

}'ol prejudicada a emenda. 
E' lida uma emenda· do Sr. Harmundo elo lllimnrla. 

O Sr. Francisco Sá (Jlelfl: OJ:dem.)-A disposir;ão que t\ 
emenda manda que continue cm vigor é a soguin Le: (LtJ.) 

~l'mf.a-se de uma estmcla de ferro oxl.e.nsa, Roln·n a rrnnl " 
Commissão dn Fina•nr,.as 11em o Senado recebeu 11selnreelment.o 
nlgnm. Anresentada ij. u lf.ima 11 m·n, parece ·que é prndenl.o (J li'J 
o Senado não n approve. 

Hojeitada .. 

O Sr. Francisco Sá- Sr. Presidente, a· Commissão SO· 
absLeve quasi systematicamenLe ele es]lecializar YerbaR t.olo;:;-ra
phicas, do outro modo a ve·r·ba seria insul'ficient.c nwRmo !;Ó qno 
fosse para os serviços do interesse lo1:al . .Parece-me que scriu 
patriotico reJeitar a emenda. 

E' roJ13itada a emenda. · 

O Sr. ·Presidente- A emenda de Y. Ex. é' lnxal.ivn. nro
:rogn o ·cont.rnct.o. Não é uma aÍlt.ori:t.nção ao Governo. 

O Sr. Moniz Freire ·-Essa. emenda esLú redigida do r'nodl) 
igual á emenda relativa ao Estado de Goyar. que :roi nMeHn. 

O Sr. Presidente-Foi acceiLn. pela Ooinmissfío. 
E' approvada a emenda. 
E' approvada a J1I'Oposiçií.o, que Yne á CommiRRfí.o dt! nn

dacçfío. 

O Sr. Ferreira Chaves (Jlela ordem.) reque1· c ú. appeo,·ada 
· nele ~enado urgencin. pnrn:·vol.a()ii.o immed.iat.a do p·i'o.ieí'l.•1 nu
mero 57~; dP. :UH2. 

O Sr. Presidente-Antes de prose:;uir, devo adverLir aos 
meus mu.;;tres co!Jegas de .que convoco sessão nocLtlrna· para as 
n horas ela noiLe pn:ra que o Senado possa tomar conh•.l';im•~nfo 
das divor·.sa·s redac~~ões 1'inacs o da.s demais mat.cria,q 1JUO cun
sl.am da ordem do dia. 

APOSENTADORTA DE AT,BER'1'0 UMA T!'ONSECA 

. . 
2• discussfío da proposição da Camarn. dos Deputado>i,:.nu-r 

mero 2-:10, de 19:12, que a.utoJ•i?.a o Presidente da Hepuhlien n 
;t])oscnfnl' Alberto Lima dn. Fonsccn, escrivfío da 5" Vnra Cr·i-
·m innl do (J)ist.rie.lo Ft!dol'al. .. 

Approvadn, 

''·· 
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r,JCgNç,\ AO nlí. J.UIZ Dl~ AIHlf;,\O Rlii.C.\0 

2• disnmsiio ela proposi()fío da Gamara dos Deputados 
n. 252, ele HH2, autorizando o PJ•esidenle da Republica a con
ceder.· um anno de licença, com oJ•clrmadn, pam lt·;ünmento do 
spudg, no in~pr•elot.· sanilnt.•iü Dt·. I.u,iz .Nt·au.io rle :\lr·a!)fio 
l.ule11o. 

Appt:ovada . 

:MF.I.HOnTA nl~ APOSENTA'DOR!;\ 

Discussfío un ica do ?Jeto do peefeito n. 10, de :UH I, :1 
resoluoão elo Conselho Municipal que melhora a aposentador-ia 
rio Dr. Damnso rle Albuqul'rque Din ir.. 

O Sr. Presidente- Nfio h a ma is ,riumeJ·o, vae-se procNler 
IÍ. r:hamadn. 

Pt·oeedendo-;w ;í chamada, Yet·i l'ica-se a ausencia elos St.·s. : 
Ut.·bnno Santo;:;, Epitncio Pessoa, Raymunclo de i'lriPanda, Gui
lher•nw Campo~. Praneiseo Pnrl.elJ.a, Aleinclo nuanahara, .Bneno 
clil Paiva, Lilopolclo dil Dulhõe;:, :\. :Ar.ererlo, l\fel.ello e Hercilio ·· 
Luíl ( U) . . _ 

O Sr. Presidente- Responderam (, r:hn mnda a]wna;; :lO 
S1•s. Senndo1.·es. 

Não ha numero; l'iea adiada a vo.ta()fi.o . 

. LICENÇA A ELIAS SIZNANDO BAP1'!S'l'.:\ 

2• diseu;;giio da proposi(;fío da Gamara rios Deputados 
·n. 220, (j,, ·I !11.•2, autorizando a concrssfin de licença por um 
n:nno. eom or·dcnado, a. Elias Siznando ·Dnpl.istn, arnnnucnsc 
do.~ Cm•ppjo;; do ~~slado do Amnzonn;;, 

·:\d indn a vol.nt;fio.' · 

" T.IC:ENÇA A ~JANOEf, DURVAT, 

Diseu;:;são 'tmiea da emen·da do Senado o't Íwopo;;'';fío da 
Ciunara elos D1~putados, n. !l:l, de ·HH2, aut.ol'izando a eé.,Jr.essiío 
de seis mezes de licrnç;.n. com todos os vencimentos, no hn
chnrel l\lanoel Durval, .iuiíl :I'PCler·al na secoiio do J<:slado ela 
Bahia, para tratamento desnude. 

--Adiada a votaoão. 

PHESCR!PÇ,\0 E-M FAVOR DF. D. POilCIA MmVr.DO 

3• discussão dá. Pl'O]lOSi;çã.o• da Gamara. dos Deputados 
n. '12, de 19·12, que releva a pena de commisso em que incOJ'l'i'U 
o contrilminte do monl.i~pio rios runccionar·ios publicos, Dt· .. Toiío 
Pm·eiJ•n rir Aze~·t•dn, j1a1·a n fim .de serem as suns l'ilhas 

·; 'I , ··-, ,1: 
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l)D. Anwlia A .Por·eia Lropoldina rlt! :A:mYNio arlrnit.ticlas tí pcr·
cept\ÜO da pensiio CJtW llle.~ coulwt•. 

Adiada a YOI.U(.\ÜO .. 

i':fllo:DfT(Í PAIH A JJ\I'PJ1P.N:'l.l NM:IONAT. 

3" diseussii.o da. rr·o,~osi(;.ií.o da Camar·a dos Deputados, 
n. 238, de 1 !l·J 2, autor·izando o Poder.· Exermtivo a abrir, pelo 
1\Unisterio da. Fazenda, o crecli I. o de 2. ~o o :000$, supplementar 
á verba n. 13.- Tmpl'rnsa NaeionaJ e Diorio O((i.cial- do or
oamenl.o vigento, paJ"a aLLr•nder· ao pagarnento do JWssonl'amo
vivrl daqtwlln rstahr•lreinwnl.o r• pat·a rleRJWza::; rio m:li.rJriul, 
110 j)l't'.~(Úif.P I'Xf!/'flÍf!ÍO. . 

·"\diacla a yota1;i,r •. 

O Sr. Presidente-· Nada mais havrndo a trai ar., ,;ou le
vant.m· a ~.:·ssiio. 

Dr:;ig-no pam Ol'dem do dia i.la seguint.e: 
Ynln(,\ii.o em dii-li'•lls~ii.o unina i'la.rmenda rio Sr-nado :1 pl'o

posic.iín da Camnr·a rio::; Drputado~. n .. 0:1. df\ J !ld.2, aulm·izando 
a ennt\(\i\Siin dP sds nwzes cft! liei'JH.)a. eom lodos os vencimentos, 

. an hnllll:lt'l!l MnnofJI Dt.rr·,·al .. i1Jiz J'rclm·al na s"ec.ão do E:-;tado 
da Balri:i, pnl'n ü·ala.mento dr saucle (com. 1l{l)'t!i'Cl' (ooM•rwr:/. da. 
Co·mm.is.l'tin {/r: FTnanNI.~); · . . 

. Yotnt\ão em 2". ct'i:';cussiio ela proposioií.o da. Cnmara doR · 
-nr-puf.ados. n. 220, do 1 !H2·, aulol'izando a eonce>ssiio· de lieonr:a 
por u!m,·anno, com ordenado, a ElinR. Si;:nando Baptista; ama
mwnst! do.~ Cor·f.•oios do· Estado elo . Amam na.~ (l:ncl·u:ida r:rn 
fll'llr:m. dn dia sem. tJm•ecer) ; . · - · · 

VoLaçiio em 3" disrmssã.o da proposir:.ão da Camaf'a dos 
Deputado~, n. 12, de 1912, _querelova a pena .dcl commiRso cm 
que incm·r•eu o contrihuinLc do·monlepio dos Tunccionnrios pu
l:llicos. · J'. .Toão :.Pereira de Azevedo, para o •fim · de serem as 
suas filhas DD .. Amclia c Porcia· Leopoldina de A;:cvedo admit
f.idas :í per.cepção da pe·nsão ·.que lhes couber ~com parecer (a-
vm•ai;el da Conwdsst1o de. Finanças); · · · . . 

Vola(:ão em 3" discussão da p·roposit\ão da Cama1·a dos 
DepuJ.a.dos n. 2:38, de -l!H2. autorizando o .Podm.• Executivo a 
t1-l1úr·. pelo llfini;;tm·io da Fazonda.. ·O cr·edito de 2.·í00 :000$, 
supplent:u· :í ver·hn. •ll·. ·13 -.Tmprcnsa Nacional fJ Dim•io 
O((ir:lal- dt) oncamenLo yigcnf.l!, para atLender ao pagamento 
rio pessoal amovível daquelle cstaheleci.rnento e paPa despezas 
do maLeria.l, no pl'esente exel'cicio (incluída cm ordem do dia 
.~~rn pa'rcccr) ; · · . · · ,::f~S· · · . , 

Votar:ão em 2" di::;cussão da proposicão da C:Í!iÚtl'a dos 
.Deputados n. 253, dé J!)J 2. que coner.dc um anno de licr.nc.n 
eom ordenado ao im;pector >~onitario Dr·. J"ui?. AT'auJo de 
~-\mgi.io íBulefio (incluido.. C111· ordem do· dia sem 2wrccer);. · 

;"····· .. ·.; '!, 
·-,··,· .. _· . . ·: 
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SESS,i.O Elí! 30 DE DEZEl\Ii3HO DE 1012 
.... 

Votacão em 2• discussão da proposição da Gamara elo» 
Deputados n. 257, de 1!H2, <J.ue abre ao Ministerio da Viw;ão 
e tObras J>uiJ!icas o l.lL"eclito especial de 31 :303$5H, pum in
demnizar· ·O eugenlleiL·o dt_el'e da Gommissão dos Estudos da 
Estrada dl.l J!'cr-r·o de lliquote a Uajulní (üu:l·ttüla em ordem do 
dia SCrn 1)UI'CCC1')'; · • 

Votacão em discussão unica uo ·velo do Prú'l'eito do Dis
. LL'icto :fedoral n. 10, de 1011, tL ·resolução do Conselho Muni

cipal que melhora a aposentacjoriw do Dr. Damaso de Al
(JUC!'que. Diniz ('inclu'ida ern ordem do dia se:n 2Jarcccr); 

3" discussão da úr·oposição da Gamam ·dos !Deputado5 
n. 2ii2, de 1012, ·que aútoriza o ·.Pr·esidente da Republica ·a abl'it·, 
pelo ~finisctl'io da JusUr,;.a, o ·credito sur:iplemeon.tat· ele 
743 :988$1.02, para, no corr·ente excr·c;icio, attencler ú insuJJici
encia das ver·bas ioí." ·15" c 1G" da lei or~~amentaria vigente (in
cluüla em. ordem do dia eub vb·tude Ue ·ttruencia) ; 

:3" discussão ela proposição ela Camam dos Deputados uu
wero 240, de HH2, que autoriza o Presidente da Republica a 
·aposentar Alber·to Lima Fonset1a, escrivão da. ·5~ Vm·a. CL'imiual 

. elo Distri-cto lF'eclcral ('cncluida em ordern do dia em virtude· de 
uruenqia) ; • . 

3" discussão da proposição -da. Cam::u·a dos. Deputados nu
mero 25-1, ele 1.912, que· abre ao Ministerio da.IFazenda os cre
ditas especiaes de ~.1J2 :,009$H·7, ·ouro, e de. 38G :2-12,$', tambem 
ouro, para at113r tis desper.as co1m emissão e resgate dos bi
lhetes realizados cm Londres, em 1!HO, no 'Valor de :C 2.000.000 
(inr:lttida cm onlern do tl'ia em virtude de ur(Jtmcia); 
. 2• discussão da proposi~~ã-o ela C;wuu·a· dos Deputados nu.-

mer·o 250, de 1!J12, que concede licen~:a llOm clous terços da 
diaria, para tratamento ele saúde a Luiz Sobral, ó'Uarda chaves 
dé 3• classe. da Estrada de J!'erro Central do •J3,razil ('incf:tâda. 
em ordein do !l-ia scrr~ 2Jarecer ). ; 

Levanta-su a sessão tís 5 hot:as e 10 miuutos. 

101" SESS,\.0 EM :30 DE DEZE~rBil.O DE 1012 

l>HESIDENCIA DO 811. l>JNHEJIIO 1\lACHADO, \'IUI::-PJ\ESIDEN'l'E 

(Noctw·na) 

A's 8 '!:: horas, presente nu-mero legai,' abre-se a sessão 
a' que cotlcorrem OR Srs .. Pinllei~·o Machado, 'l~~roo~ra Chaves, 
Araujo Góes, Pedro Borges, Candiclo de Abreu, (,,abrwl Salga elo, 
Adhur Lemos, Indio do Braúl, Jos~ Euzebio, Urbano .Sa·ntos, 
Mcrides de Almeida, Tav11res de Lyra, Walfr·edo Leal,· Gon
ça-lves Ferreira, Ribeiro Bi'itto, !Raymundo: de Miranda, O li-_ 

• 

'· 
, .. , 

' . ··~ 

.. 
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Y•Jim Vallad:io, :Luiz Vianua, J3ornaclino l\louLciro, 1\loniz 
1-'r·eii·e, Nilo J>cc.anha, St( J?r·eil·e, Augusto ele Vaseorwellos, Al
ciucfo liuanabr.u, Bueno ele .Paiva,. Bernardo Monteiro, l!'mn
oisco Gly~.:el'io, A. Azel'cclo, José ~furth1ho, G·eneroso 1\l:.wques, 
1-'clippe SchmidL e Abdon Baptista ;(33). 

Deixam ele eomparecer, com causa jusUl'icudu, os Sr·s. Sil
vcl'io Ncry, Jona•thas Jleclr·osa, LaUt·o Sodré, Ribei·ro Gonc,al
vcs, Gervasio .Passos, .Pires Ferreira, l!'r·ant:isco · .su., · 'l'homaz 
Accioly, AnLonio do ·Souza, Cunlta Jledr.osa; Sigismuudo Gon-

. ~::rlvcs, Gomes lli!Jeko, Guilherme Campos, Coelho c ·Campos, 
José lllfarcellino, .Ruy ~Barbosa, Jorro J...uiz Alves, LoureiH.l'O ;sa
]JI.isla, J.i'J•a:nc:isco l)ortolla,. Feliciano Pemm, Alfredo Ellis, 
Campos· Salles, Leopoldo de a3ulhõos, Braz Abrantes, Gommga 

,Jnymc, 1\letello·, Alencar GuimUJrã·es, ·Hercilio Luz o Nictorino 
MouLeil1o (20). 

E' lida', posta cm discussão e, sem debate, appr·ovada, a 
ada da sessão anterior. ·. 

-
O Sr. i" Secreoorio declara que não ha expediente. 

. . 
O Sr. 2" Secretario pr·ocede tí. leitura elo suguinte 

PARECER 

N. 572-i9i2 

llcdacr;ii.o final tias cmc·ndas do Senado á JJJ;oposiçiJ;o da Cauuu•tt 
"11'. 250, lle .f.'J/2, (b:ando o. dcs}Je::.a do M·i'rt'ist.erio- tia V'iaça~ 
c 0/n·as l)ubUcas pm•a ,191 :J 

E' approvadti. a ·redacção, CJUC vae SOI' remottida Ú Ca~ 
.r.nm·a dos Deputados. 

ORDEM -DO DIA 

YoLaciio cm discussão uni.ca da emenda do Senado, :i pro
posi~'iio da Gamara dos Deputados, u. 03, do 10J2• auL9rizando 

. a concessão do sois mezcs do liccn(.la, com Lodos os venormontos, 
ao bacharel Manoel Durval, .iuiz federal na scccão :do Estado 
da Bahia; para tratamento de saude. · 

APIH'Ovada .. 
Votação ·cm 2" discussão da proposioão da Gamara· <los 

Deputados, n. 220, .cJo 1912, autorizando a. ooncossfLo de lioon~.a 
por um anno, com ordenado, a Elias Siznando Baptista, am_a ... 
nuense dos Correios do Estado do Amazonas. 

Approvada. . .. )',:. _,., u 

Vot.ar..ão em 3" diséU:ssão da proposioão da Caml)-ra dos 
Deputados, n. 12, de 1912, que releva a pena de oomm.rsso ~m 
que iüeorrcu o contribuinte do• montépio .dos funcclüna·rlOs 
lJUblicos Dr. João Pereira l.le Azevedo, !!)ara o i'im de seremC>~ ... 

•" < -, 

' . 

... 
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.suas J'illlus Dn. :\meliu e Po1·eia .Leopoldina de 1\wvedo 
Lit.las [t Jlf)J•c;epcão da pensão que lhes couber. · 

Approvuda, v~e see submetl.ida ú sanct•ão. 

adrnit-

Vota1;ão em 3" t.liscussão da proposição da Gamam dos 
Depu lados, n. 238, de H1'12, · au lodzando o Podm· Execu livo a 
al)l'iJ·, pelo l\linisterio ela Fazenda, v eredilo de 2. 400:000$, 
.·mpplenwnlar ;'l vm·ba n. 13- Imprensa Nacional e D'iario 
O(ficiál- do Ür(.'amento vigente, rmt·a attendor ao pagamento 
du pesou! amovível daqudle · csLabeloeimcnLo c pa·l'tl dcspezaa 
UU Jllttf.IJI.'Íl\J, •110 ·J)l'CSCTI[O IJXOl'!JÍCÍO. 

ApJH'Ova·cln, vac sot· submelticla ú sancr;ão. 
Yolal)ão cm discussão unica do véto do PL·cl'cil.o, n. ·10, du 

J !lU, ;i. resolução do Conselho l\Iunicipal que manda melho1·ar 
as condil,.'lics da aposentadoria ao D1'. Dama~u de Allmquorque 
Diuiz. . -

H.ejeilado, va1J sc·r · dtlvolvido uu P1·cfeilo. 
Vota1:ão cm 3" cl.iscussão ela proi)osição ·da Camat11 dos 

·nepulaclos, n. 252, de HH:!, que concede um anno de Jiceu~.:a, 
e um ul•do::nado, U{l insr,ccto•!' sanita rio Dr. · L,;iz Ara n.i o de 
A1·a;;iiu B ulcão. 

Approvaela. 
Votação em 2" cliscu~são da propos1çao {!a Caumra dos 

De puLados, n. 25ü, de HH2, qUe abre ao l\linisler·io da Viaç.ão 
o cl'i!dito especial de :31 ::30:3$5~ l, para indernni.zal' o enge
nlleh·o clJCl'c da commissão dos Bstudos da F.str·ada de Jl'OITO 
de lliquetc- Itajubú. · 

Approvnda. 

CllllfJl'l'O J)J' 7 i13 :088$1.02 A!J ~llNTS'l'EIUO DO IN'l'EIUO!l 

a• cliscussãci da proposição eh Gamara elos Deputado::~ 
n: 251, do -19:12, que nulot·iza abriL·, pelo 1\l.inisterio do rnte
l:ior, o credito supplcmcntar total ele 7,13 :!lSS$702, para, no cor
rente oxel.'C.icio, aLtcncler <i insul'l'icienc.ia elas verbas H", 15' 
e lô" ela lei orçamentaria vigente; · 

ApJH'ovada, vae ser submelticla ú sàncção. 

APOSBN'J'.WOBt,\ A l•'AVOil DE ALDEli.'!'O LIMA 0;\ FONSECA 

:1• discussão da pt·oposir;.üo ela Gamara Llos Deputado" 
n. 2-10, de :1912, que autoriza o Presidente da Hepublica a 

· aposentar Albe1'lo ·J~ima ·da l?onsccn, escrivão ela 5" Vara Cri.., 
mina! do Districlo Federal. · 

AJ',provncla, vne- ser submcttida ú snncção: 

cm:tm'O DI> 385 ;2.1.2$ .\Ó :MJNii:!'rEll!O DA I~AZENDA 

3• Ll iscussão da pl'oposição c!n Cnmara dos Depulatlo-; 
11'. 25:3, de 10 1:?, que nbr·c ao l\liui:;tel'io tla l"nxendu os credilos 
c::~v.cciucs dc,·-í·í2 :000$1-1.7, ouro, .c. de 385 :2-í2$, Lambem ouro1. 

• 

,·· . 
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par3; occorrer as dcspezas con1 a emissão e resgate dos bilholca 
realizados em Londres, em J !JlU, no valor de i: 2.000.000. . 

App!'OVada, VUO. SCI' SUbmoLLida á SUllCI}ÜO, . 

J,!t.;llNI)A A LU!Z l:iOI:lltAL 

_ ~·.• discussão da -pJ•oposi(.lão ela Gamam dos Dopulallos 
n. 250, de l!J12, concedendo Jiccn"a por· um anno, coni dous 
terços da diat·.ia, a J ... uiz Sobral, guÍu·da-clmves do 3" classe da 
Estrada de Ferro Central do Bmzil. 

Approvada. · 

.O Sr. Presidente- Nada mais liavcudo a LJ·aLal', vou le
vantar a sessão, eommunicanclo aos meus illuslt·e:; i::ollegas 
que, amanhã, ús 1 O horas dà mau hã, se J'ealizartl uma sessão 
exrtaordinaria para a qual d1:signo a seguinLe or·dem do dia: 

:3" discussão da Jll'oposi(iãO da Caumt·a du:s ·· De1!u Lados 
n_ . .:!20, de :1 !JJ2., ·autorizando a eoucessão de um· anuo cliJ I i
ccn(!a llOrn ordenado a Elias Siznanclo BapLista, . amanucil~o 
elos Correios do Amazonas;. · · 

3" discussão da TJI'oposicão da Camaf'a dos Deputados 
n .. 257, de 1912, que abre ao ~linister·io da Viação o credito es
pecial de 3·1 :303$5/d para indemnizar o engenheiro eheJ'c ela 
Commissão dos Estudos da Estz·ada de :c~crro ele Piquete a 
Ilajubtl Uncltâtla C'tn ordem. do dia sem. pa1'CC1.:1'); 

. !J" discussão da p«.·oposi,;iio (Ia ·Gamara dos Depu tallos 
n. 250, uo Hll2, que concede lieenr.)r\ eom diJUS Lm'(.IOS da diaria, 
pam tl'lltamento de sa(Jdc, a :Luiz Sol.ll'n!. guaJ·da-clmvcs de 
::l" «:lasse da Estmda de Fer'l'u Centeal du. Brazil (iucluhla cm 
orde·m. du dia sem parecc_r) • . · . 

Levanta-se a sessão ás JO horas c :!O i:ninulos. 

102" SESSIO, Eol\1. 3J DE DEZEMBRO. DE 1!H2 

( B;r.t·1·ao l'dina·l'ia) 

PflE.SIDENC!A DO Sll. P!NHJ>IIIO MACHADO, V!Cll-PUJ.ilSIDEN'J'J.Il 

A's .10 ltoi.·as da maullã, pecsentc.uumcJ·o l~gal, abt·e..;se a 
sessão .a cjuc concorrem os Srs. PinheiJ'O 1\lllwlmdo, J!'cl'l'eira 
Chilvcs, Amu.io Gtícs, Pcclt·o Hon;cs; :candiclo de Abreu, Gabl'icl -

_-Salgado, AJ:lhm·. Lemos, In.clio do~ Brazil, Jo~·j Euzebio,, Urbt~n.o'· 
San tos·, )\·tendes de. Almcz.da,, Pn·es . il!'er.rep·a; ::J!'ranc!sco Sa,· 
Ta:vares de Lyr.a, W~U):'edo!."·Leal;,. SigismuncJ.o . Gon~alvc~. 
Gon1)a!vcs Ferren·a, RJbezro.,dc Brzto, Rayrnundo •. de l\in•anda, _ 
Gui.Ihet'me 9ampos, .Oliveir;a Yalladão, Lt:ii.:J, V!anna! , Ber~ar- . 
dino . MonteJL•o, . Momz l!~I'Cil'C, Lou.renoo , •• Baptista\ ] ranCJsco 
l'ortella, . Nilo Pecanlla, Sá F.t'eire, Augusto de . J'asconcenos1 

.. 
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Alcindo Guan~bara, Bueno de Paiva, J!,eliciano · Penna, Leo
poldo de Bulhoes, B11az Abrantes, A. Azere.do Gand•roso Mar
ques, Felippe Schinidt, Hercilio Luz, .Abdon' Baptista e· Vi-
ctorino Montei-ro ( 40) • · 

Deixam de comparecer com causa justificada os Srs. Sil
verio Nery,. Jionathas Pedrosa, Lauro ·sodré, Ribeiro Gonl)al
ves, Gervas1o ~assas, 'J:ltornuz Accioly, ·Antonio ·de Souza, 
Cunha .Pedi·osa, ll:pitacio l)cssou,. Gomes Ribeiro, Coelho e 
Campos, José Marccllino, rtuy Bm·bos·a·, Bernardo Monteiro, 
Alflredo Ellis, PL·ancisco Glycerio, Campos Salles, Gonzaga 
Jayme, Metello, José Murtinho e Alencar Guimarães (21) •. 

E' lida, posta em discussão e, sem debate, approv•ada a 
acta da sessão anterior. 

' 
O Sr. :t.• Secretario dá conta do seguinte 

Ol'í'icios: 
Um do Sr. 1 •. Secretario da Gamara dos Deputados, com

municando ter aquella Gamara approvado umas· e recusado 
outras das emend•as do Senado ás proposições que fixam a 
despeza dos Ministerios da Pazenda, da Marinha, da Guerra, 
do Interior, do· Exterior, para o exercício futuro e do da 
Receita Geral da: Republica para :1013. - Inteirado. 

Outro de mesma procedencia, conimunicando ter aquella 
Gamara negado ·o seu assentimento a di~ersas emenda~ do 
Senado á proposicão n. 251, de 1912, que fixa a despeza do 
Ministerio da .Viacão e Obras l)ublicas pa.ra 1913. - A' Com
missão de Finanças. · 

o Sr. 2• Secretario declara que não ha pare~eres. · 

O Sr. Alcintro Guanabara - Sr. · preside~ te, dizem os 
jornaes de hoje que, em viagem de volta ra reas·sumir o seu 
post::J de consul do Brnzil .em Genova, fa)leceu inopjnadame~

. te, u. bordo, ô nosso respeitavel compatriota Sr .. Ji:Jao Antomo 
· llodrigues Martins. · 

Não é precisQ""'rememorar neste moJ11Cnto "~. vida deste 
velho e devotado· servidor da Patr::.: . 

o SR. FRANCisco SÁ - uin d:Js mais dignos e leites ser-
vidores da Pa:tria. · 

o SR . .ALarNno Gu,\N~BARA -· Muito moco ainda, arreba
tado pelo n.rdor de seu patri;otismo, comb:lt.eu nos .ca~lll~os po 
Paraguay,' pela honra e pelo nome da b-andeira brazile1ra.Ferto 
~wTsioneiro gemeu durante -cinco annos . sob _os :ferros do t.y
ranno. .Libertado e de retorno· á Patrm fo1 des1gnado pam 

· exercer 6 -cargó de consur brazileiro em Genova. 
Eu ,quero dar ao Senado o meu • testemunho, certo da 

que será. corrobo~ado por -todos aque!les que o conhecer-am 
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sob·e :1 mudo bl'illlnnte o patriotico po1· que desemJ!enllnva n15 suas June~:ões. · . , . . 
_No momeul.o. em q~e, no J'im de uma longa carreira do 

servJ(!OS, sem Let· J'el!ebJdo do· Governo de seu paiz nenbunH\ 
t.lemçlllstra(:ão espeei·nl de n.pt·er;o em que devia ter tido esses 
sei'VJ(:os; Iio momento em que deseng·nna.do e desilludido en
r:otli.J•a uma morl.e inr\.;;peJ•ncla a bot"do, venlio· n.cdh· no Seitndo, 
I.'OiliO o ull.imo eongolo fl<lJ.'a Lodos• aquollüs quu .bem sur·vu111 
;í. .Patl'ia o IJOIIIO e~pueinl liOiliL'Uag,~m a usi.1J ::;uu s•.w\'idoJ.•, :l 
r:onsagTlli.'ÍÍO do 11111 vol.u du [HJY.·ar·. ·po.r· ::;ua lllUl"te iufausia, 
(Muito IJI!'m; uwito bum.) 

AJ 1 pr·ovado UtJnu im•~mentu. 

Diseussão uniea dns r.omeudas .do ~enadu· :J'u.iuil.adoas pula 
Caltuu·a :"l fll'opo~içiio n. ~ilO, de :l.fli~. que rixa a despu:r.a-do 
1\liui::;Lerio da Vinçíio e Obt•as J.luiJlil:.n::; para Hll3. · 

O Sr_.· Presidente· - Vau-se votar a emetHln .. 

N. 1 

Ao urt: J", vel'ba 2" - Cor·reios: 
Su:.:!_pt:imido o augmenlo do 54:97~$. para S'J.•atif'iear;iio 

d•J Hl .ojo 1nos J'unccionurios d[t agencia c~pecjnl. ele Santos. 

O Sr. Francisco Sá - Esta emenda, que n Gamara rc
.i•Jitou, •i aqunlla que suppl'ime a gratiriear;ão ele ~O ojo aos 
·~rnprcga.dos cJ.a Agencia Bspecinl do Correio de SanLos. Nem 
a disposição· volacla pelo Sena'clo, nem a disposir;ão· votada 
;pela Ci:nnnra teeín um ::ilcnnce tal ·que determine qualquer des
necôl'd.o. Por isso, ncho que elevemos, manLcr a deliberação 
da ·Camat•a, rejeitando a emenda elo Senado. : 

E' rejeiLada. a tlmenda. ' 
O Sr. Presidente- Emenda -n. !J, do Senado, rc,ieituda 

pela Gamara: 
«Em vez de augmentada de ·100 :000$, diga-se augmenLada 

de 50 :000$000., · . 

O Sr. ·Francisco Sá-S1·. Presidente, a Commissão opina 
pela ncceitação do voto da Cnmara. 

_E' re,ieitndn a emendn. 
I 

O Sr. Presidente-Emenda n. :10-gat·anLia :(]e .iur·os-
SUJ)J)l'imam-se as palavras d'icariçlo o capital, etc;»~. c ...... 

O Sr. Francisco Sá- Sr. Presidente, eu tive ·voto diver
gente, vo~ei pela manutenção da emenda; mas n· Commissão · 
teve :v.ot.o CO!)trari o. • · 

' " 
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, O .sr_~ Urbano. Santos (pala ordemj - Sr·. Pr·usidonLu, n 
C.omm1ssao do Fmanç,as Lorriou. conhecimento dessa. cnwada 
dt~ Car!lnt·a, p~Ja qual ella concede l'avores á Estrada de l?erro 
VICLorm .. a Mm'!'S·. Essa estrada solicitou do Governo favores 
para o ,:J!m de 1 a%er· uns LanLos •Set·v ÍIIOS inclusive a elcctrifi~ 
cat;;ão de suas 1 inllas. • ' · 

O Sn . .MuNI;-. FnElllE - E' o essenciu.J. 

, O Sn. Urm.1No SANTos - A Commissiio de J~imu11;.as .do 
::Senado enten.deu de alguma fórma dar· lhe esses :favores ..• 

O Sn. A, Azmuwo - J~uormes, ! 

O Sn. UnBANO ,SAN•ros - •.. mas· ele modo que não impor·
tassem em grande onus para o ~rhesour·o. Então encontrou uma 
formula, que, a seu ver·, concilia todos os interesses. · 

· O Sn. A. A;r,Etumo - Po1:C] uo e-sses favores ~ão onOI'IIII~S ! 
São 3~ mil contos dado:s de mão JJei.iadu. . 

O 811-. UmMNo SAN'I'OS - Y. J~x. considera esses :/'avores 
exL~·aor·d_inario;;, l\Jas vu o sr,naúo que ainda mais extmordi-
narJOs sao os que a Gamara propo;r,. . 

.Pat·a conciliár os interesses do T!Josouro eom r,s da com.:. 
panhia, n Commissão acllou a :seguiuLe l'or·mula: a· companhia 
gosa ac~ualmente da garantia de juros elo G •J• ouro sobre o ca
pital, offei:Livamente cmpt·egado e acceito pelo Governo, de 
::12 m ii e tantos contos de l'Ms; a Com missão J)l'OJ)ÚO o seguinte 
- em vez. do Thesouro :f.icat· ··sobrecarregado dessa garantia 
de ;juros-de ü "!"ouro, sobre um eapital de 32 mil contos, res
gata essa garantia do ,iuros, emitt.indo t.itulos de 4 "I" de juros 
e 112 "I" ele amor~ização. Assim ficarít o Thesourn diminuído 
do onus de 1 112 % llObre o capital de 32 mil contos e por sua 
vez a· companhia ·da posso dos ti tu los emittidos d.a importancia 
de 32 mil contos. · · · 

De posse desse enorme favor podor:i :fa;r,er a clocLril'ien
ção Cle suas Jinltas e todos os mais serviç.os ú sua custa, sem 
onu.s algum para o. 'l'l1osom·o. llor sua vez, no contracto, o 
Governo exige em troca desses favores e, como obrigaoão, o do 
fazer por sua conta todos esse3 sei·viço.,. 

Que quer a Gamara ? 
Não quer• i:slo, mas sobrocal·regar o '!'besouro tle. um 

modo oxtraordinario, concedendo a essa companhia, além d<:!s 
juros do ü "!",.ouro. sobre um capital do 32 mil contes, mu15 
n· ~aran~ia de· Juros ele G •J•, ouro, sobre um cnpital ele 52. mil 
contos. 

A Comm issão de Finanças não te,ve em vis la por emba
rà~~os a um servi~;.o que considera util {t região servida pela 
Companhia Victoria a lllinas; mas con:s.idm~a que o favor or:t 
outot""ado pela Gamara a essa companhia, nao por un~a er~enda. 
faculf~tf.iva ao Governo, mas por uma emenda _taxatiY<.l, c por 
cternuis exLr:wrdinurio c h:·~Jivo no8 col're:; IHt!Jiwo~. 

···. 

. '· 

.. : 

. ··, 

.. 
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E' deste assumpto que o Senado vae tomar conhecimento 
ou sustentando o voto da Cam~ra, ou mantendo o seu propriÓ 
voto. _ , · ,,. . i" · · .• , ''.:./ 

· E' mantida a emenda do Senado.· · ·' ·' ..:. .. •.J .... .:
1'"'""'" 

E' ~unciada a discussã~ da emenda mandando supprimir 
o art. 2. · · .. - ... , ,. ,, ... ;, ...... , 

l • ' ~I_., .-!..,,-:J_I~~ 

. .o Sr: Francisc~ Sá.-:- Sr. Présidente,' o Senado havia 
reJeltado as ~res. dlSPOSlQocls 9uc. ~;ons~avam do. projecto da 
C~~ara; a pr1meu·a _gue se. 1·eíere á reforma· da Secretaria do 
Mllllsterio da Viacão, a· segunda da. Repartição Geral dos Te
legraphos e a terceira da Fiscalização da· City lmprovements, 
porque a Commissão entendeu que essas medidas não eram ;re
clamadas como· necessidàde de administracãõ. A insistencia do 
v.oto da Camara denota ·.que se trata de uma nece'ssidade .de ad
Illinistracão, razão . por que o ·Senado deve çoncordar com o 
voto· da Camara. · ,. · ·. · · · 

·E' rejeitada a emenda do Senado. 
E' rejeitada a emenda do Senado ao art. 3.0 

E' rejeitada a emenda dó Sénado. ao n: 18, art. 5,0 

E' annunciada a discussão da ·emenda ao n. 6. . _ 

O Sr. Francisco Sá·- Sr. Presidente, a emenaa do Senado 
. ·mandava supprimir .a disposicão do projecto da Gamara que 

autoriza a: construccão de um pequeno ramal da rêde mineira 
passando pela villaEioy Meira. Penso que, se. tratando de uma 
medida de pequena monta, o . Senado fará bem votando do 
accôrdo ccím o voto da Camar2 . 

. ·E' rejeitada a emenda. _ . 
E' rejeitada a emenda do Senado. ·. 

o sr. Presid~nte(Art. 10)-·· ·s~pprima-se. · · 
O Sr. Francisco Sá- Sr. Presidente, A Commissão opina 

· para que seja •rej eitada a emenda do Senado~ que autoriza o ·. 
Governo a entrar. eni accôrdo com os Estados para a constru-. 
ccão .de estradas de ferro .. ·:.:. · · ··. · ' · 

o SR. PRESIDENTE_. . Os senhores que· approvam a emenda 
queiram levantar,;.se. · "· ~ 

Foi rejeitada. 
Ao àrtJ. 11-·· Suppri-ma-se. ~ 

· O Sr~ ~Francisco Sá- Sr. Presidente, ·o artigo do pró.iecto 
que a emenda manda supfPil'imir refere-se á concessão a Car
neiro & Irmão .de uma estrada de ferro que partindo de Ubc
rabinha vae a uma estação· de· aguas gazosns.' '· · - ~ 

O Senado prqpo)l; á reJeição por causa da de~ignacão,, çn
t.rol.anLo ·como nao se· trata dc ... onus nenhum, nao havora m
convcniÓnLe cm manter a clispos'ícão da Gamara, ficando !liPCnas · 
como uma autorização que· o· (<overno usará ou· não .. 

,•:. 
·-·.·· 

.- .... 

'· 

'; 
.í 
i 
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O SR. PRESIDENTE - Os senhores que approvam esta 
.emenda, queiram levantar-se. 

Foi rejeitada. 
Ao art. 12-Supprima-se. 

O Sr. Francisco Sá - Sr. Presidente, o contracto da Com
panhia Viaoão Bahiana autorizava a encampação da Central 
Oeste; o prazo caducou, . ficando sem . effeito a concessão. 

O Senado que não. concede nem a liquidação e é contra as 
encamf,!acões, apresentou essa emenda, cuja manutenção é 
convemente. · . 1· 

O SR. PRESIDJmTE - Os senhores que approvam esta 
emenda queiram levantar-se. 

Foi approvada. . 
Ao art. 14, «Em vez de 1. 500 conto~. diga-se : 500 contos~ . 

. O Sr.' Francisco Sá- A Commissão de Fina~ças do Se-
nado propoz a reducção pará 500 contos da verba de ·1. 500 
para a construcr-ão de estradas para automoveis. Como se trata. 
de uma simples autorização e é medida util, não ha inconve-
niente em acceitar o voto da Gamara. . .. 

. O SR. PRESIDENTE-. Os senhores que approvam a emenda . 
querram levantar-se. 

Foi rej eita:da. 
Ao art. 15- Supprima-se. .-. 
·O Sr. Francisco Sá-· Sr. ·Presidente, o que houve no votb 

nnterior do Senado foi a restituição do regímen adoptado !Pela 
Gamara, para autorizar a construcoão de casas para Telegra
phbs e Correios. A. Camara. adoptou o :systema de rupolices· e o 
Senado mandou abrir credito. Não ha inconveniente em se 
acceitar o voto da Camara .. 

O SR. · PRESIDENTE·-·· Os senhores que a.pprovam . esta 
. emenda, queiram levantar-se. 

Foi rejeitada. 
Ao art. 22 -. Su![)prima...:se. 

· O Sr. Francisco Sá-· Sr. .Presidente, o que o Senado 
supprimiu foi a autorizar-ão de 4,00 contos, pa.ra construir. uma 
linha telegraphica. especial para. S. Paulo. A linha te!egra
phica. ao longo da Estra.da. de Ferro Centra.! do Bra.zil e a que · 
se eslende pela costa . são sufficientes. Assim o· Senado . deve 
manter esta· emenda. · -

O 'RR .. PRESIDENTE - Os senhores que approvam esta 
emend-a queiram Ievantar-s'e. 
• Foi approvada. · 

Ao. art.'; 23.- Supp.rima-se. 

O Sr. Francisco Sá- Sr. Presidente', o artigo mandava 
súpprimir .a autorização para a subvenção a diversas campa-

' ' .,'·.: 

' -"'~~ 
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nhins de navegação; é assun:ipto apenas de interesse regional. 
Penso que deve ser recusada n emenda do Senado. 

O Sn. PallSII)EN'm - Os senhores que approvnm esta 
emenda queiram levantar-se. 

l~o i rej citada. 
O Sn. Pm~smEN'l'E- Esl;;t em discussão a. emenda n. 30. 

O Sr. Francisco Sá- Sr. Presidente, a Com missão man-
tem o seu vot.o· a favor da emenda. Não concorda que sejam 
unifOJ·nies os prnws indeterminados, segundo votou a Gamara. 

· Foi re.ieitacla a emenda. · 
O Sn .. PRESIOEN'l'E- Est.tl em discussão a emenda n. 3J.. 

O Sr .. Francisco Sá-Sr. Presidente, n. clisposiç\ltO que se 
lmvia mandado supprimir é a que autorir.a a moclit'icação ela·· 
linha ela Centr·al, entro Pinclamonhangaba e Taubaté, passando 
vor Tf'emombé. . . 

Como se trata ele pequeno disponclio e attendendo ao prin
cipio ·que estamos adoptando de manter· o mais possível as 
doliber·a()ües da· Camarn, a Commissão é ele pareeer que seja 
rejeitada a emenda elo Senado. • 

Poi rejeitada a emend::tl 
o Slt. Pm~SJDim'I'E-Está em discussão a emenda n. 32. 

O Sr. Francisco Sá-Sr. Presidente, a Gamara dos Depu-
tados su1prn·imiu a emenda elo Senado. Não vejo rar.ão para se 
man Ler a insistencia com que temos procurado estar de accõrdo 
com o voto da CamaJ.·a. As clisposii}Ões votadas pelo Senado são 
muit.o salutares e 1Penso que elle deve manter o seu vol.o. " 

E' mantida a emenda. · 
O Sn. Pm~sTDENTJi:- Esl.ú em clJ'scussão a enienda n. 33. 

O Sr. F.t'ancisco Sá- Se. Presidente,- o Senado tinha a 
int.ençií.o de sllbstHuh· o credito de 200 contos aut.orizaclo pela. 
Camaea para se riroeedeJ' a uma obra .iú inicincln, que é. a eon
stJ·ucf;ão do pot·to elo 1\fnranllãoi. 

Ponso que deve ser manUcla a delihernc.iío do Senado, sendo 
approvacla a emenda que a Gamara rr.ieif.ou. 

}'o i nmwovndn :n emondn .. 
o· Sn .. PrmsmrtN'I'g -ERI.:t' em discussiío a. emenda n. 37. 

O Sr. Francisco Sá-;:;,.. i'Pesidcnte, . trata-se -do ínle-
J;e~se · immei.lial.o elo Esl.ndo de Pel'nambuco, mas que tambem 
inLe1.·essa do ecrl.n f6rma a rücle :fedoJ•al. Pon;;o que niío ha mo-
tiyo paPa se m!!P.I:OI'· o vol.o rln Rr•narlo. · · 
· 11o.ir•ilarla .. · 

O. Sr. Presidente - Esl:í 0m clison::isão n rmenda n. 30. 
(' 

O Sr. Francisco Sá - SP. -rresicl'enl.e, o Senado, levado 
prdo espil'ilo rir rr~onomin, hnvin ·rejeitndo a emenda dn. C:n:>· 

.1' 

.. , ,· .,,\, 

• 
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nwt·a, ma~ eowo ~~J lt·ntn ck i11Lr!ressn naeionnl e de set'\'ir n 'tuna 
l'l!fl'iilo mui Lo almndonacln, pn I'UL'e-nw que do v o '''~1.· l.'c•jeitncl:t 
a omonda do Senndo. ·· 

J~' rrJj>:i·lada. 

O Sr. Presidente - Emenda no al'l ... t3. 

O Sr. Francisco Sá - A emenja que n Cnmnra mnndou . 
suppl'irnit· 1í a que aul.ot·iza. a subven~\ãO ele 100 conl.o,;;. para 
limpeza ele l'ios. Trata-se de simples aul.orização e ele uma 
clospeza diminul.n. A Commissão esl.ú ele ar:cõrclo com o voto 
ela Cnmtu·a. 

E' re,iteHnda. 

O Sr. Presidente -Emenda no arL. .H. 

O Sr. Francisco Sá - Essn emenda ,; a que manda sup
primit· a aul.orizar;ão ela Camara para limpeza elo rio Capi
IJet·iJJe, determinando qui'? essas obras se.iam feitas pelo porto 

,de llecife. Penso que eleve ser mantido o voLo elo Senado. 
E' mantida. · 

O Sr. Presidente - Emenda ao ar L 18. 

O Sr. Francisco Sá - E•ssa emenda é ·a que manda sup
pz·imit·. a autorização· ela Cama1·a que manda grntil'iear eom 
10 "I" -todos os funeeionados ·do l\Iin is~erio ela Viação na re
giiio do Amazonas. Trata-se de· uma desper.a impOl'tante e 
pouco .iüstif'icavel, ai.Lendendo a que esses funccionarios .i:í 
toem vencimento.~ elevados, pot· eonsidet·açito :is condições 
daquella zona. Não ha, portanto, motivo pm.·n o vol.o da Cn
tnam: deYe ser ma,ntido o voto do Senndo . 

. E' mantida a emenda. 

O· Sr. Presidente - Emenda n. 17. 

O Sr. Francisco Sá - Sr: Presidem te, a enwnda que a c a.:. 
mnra re,ieHou :f'oi de iniciativa do Senado, por proposta do 
Se. ·Mel.ello, autorizando a clespcza eom umr. obra . .i:í n.utm·i
%acln ao tempo em que eu era l\Iinist.r·o ela Vinç.ito - n con
sl.t·uccão· de umn ponte na. Estrada 'de Fm•t•o Noroeste do Bra
~.il par·a substil.uit· o .serviço rle f••rry-IJnats: penso CfllC rleve 
i'l:·r· nmnl.ido o voto do Srmaclo. · 

· E' mnnticl;:t n emenda. 

O Sr .. Presidente - Emenda no nrt. 50. 

O Sr. Francisco Sá -Sr'. Presidente, a emenda que n Ca-
<>mam ro'.ie.il.ou o] o suhs·l.itnl.ivo prop0st.o pelo o Senado :'í gn

J•anl.ia di:· ,imos da l!:.sf.t•nda de Fel'l'O Virtorin n .Mina:'~; de>~dr 
C]t~e o Senado rr•.ieiLou a gnr·antin rle .itm:is deve mnnlm· o S/)ll. 
substi1.11t.ivo.· 

B' mantida n •'meúda. 

.. ·, ... 
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.. 
O Sr. Presidente - Emenda ao art. 52. 

o Sr. Francisco Sá.- A disp01sicão que a ·Gamara re
jeitou foi apresentada ú Commissão ele .Finanças por proposta 
à o Sr. Ministro ua Viaoão, que communicou pretender reali
zar a revisão da: rllde de esgotos desta Capital,. propondo as 
medidas que julga necessarias para isso, medidas entre as 
quaes· figura a modificação, vantagens e onus •do contracto. 
A suppressão feita pela Gamara inutiliza todas essas modil'i,.. 
cacões. . 

E' mantida a emen<:la. 
E' encerrada sem debate a discussão da emenda ao 

art. 55, sendo dada como re,i.e·itada. . . 
!B-''· ... ······· .·· .. ··' •. 

O Sr. A. Azeredo (pela ordem) requer verificação de vo-
.tação. 

O Sr. Francisco Sá--. Sr. Presidente, deante do voto dado 
já pela Commissão de Fi.Uanóas e peló ·Senado e da classe de 
emendas que autoriza o EstadO. de. S. Paulo ou quem maiores 
vantagens offereoer a constt;uir um. nove porto em Santos, 
não me pm:ecif. necessaria qualquer explicação .. Entretanto, 
como se· pede em aparte . o meu voto· e .se me informa que a 
representação paulista;. na outrn:. Casa· do ·. Congresso, concor
dou cm: acceital' a 1e'll}enda, eu . d'ecJ.::u:o que, mantendo o meu 
voto favoravel a esta, deixo ao ·criterio d'O ·Senado deliberar o 

· que ,iulgar melhor entre o meu voto e o voto. da .camara .. 
. E' ann~nciada a di~,?ussão da emenda aos ris. 5 e 6. 

i.· i: , ,,1·; :, '. ''• . 

. O Sr. Leopoldo de Bulhões --: Sr. PI'!esidente, trãta-se de 
uma estrada de ferro de penetração, considerada eminente
manta estrategica •e• incluída no plano gerar de viaoão mandado 
elaborar pelo Governo .Provi.sorio. .. . . . 

· Virite anno~. luta~ os pela: honstrucção ·dessa estr~da,· e só 
uo Governo do Sr .. Rodrigues Alves, sendo Ministrá da Viação o 
Sr. Lauro .Müller,. ella foi decretada. Esta estrada ·Vae de Ara:.. 
guary a Goyaz, passando por Catalão, com·uma· extensão de 500 
kilometro~. Assumindo o Goyerno o Sr. Affonso .Penna, s .. Ex.· 
rmltendeu dever reformar .. esse ··contracto, .'passando · a· li
nlJas de Araguary .a Formiga com um percurso· de· mil kilo
me•tros. Mais. tarde, foi-ainda mudada -CISsa linha, de; S~ Pedro 
r, "raguary e Uberaba. com um percurso de ·.300' kilometros, 
o '· que veiu sobrecarregar com. mais ·1. 500 .kilome'tros a 
construir em tres annos e meio. Este prazo refere-se ao 

. traçado antigo; era impossível á companhia cumprir o can-
tr.acto.. H a um trabalho para declar:ar a. c·aducidade· .dessa· 
obra, que intereSSia; não só ao Estado de' Goy•az, mas. tambem !1!' . 
tord:O o inte·r~or do paiz - ·unico favor ·que até ag0r.a a Repu
·hlica. fez ao interior elo pa.iz .. · E': natural, portanto, que, como 
representante do Estado ele Goyaz, eu trate de atalhar este 
golpe. · · 

-· .. ;.- . .. 

. ·.• 
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O Senado. comprehenderá o alcance deste melhoramento 
e não recusará, de certo, o seu voto á medida proposta pel:a 
Commissão de.Financas, pois a emenda é da commissão. 

O Sr.·· Urbano Santos'_ No estudo rapido · que a Com
missão de Finanças. fez das emendas devolvidas pel:a: outra Casa 
do Congresso opinou, ainda· ha pouco, por sua maioria, que 
não haveria inconveniente em que se approvasse o voto da Ca
. mara eliminando essa· disposição inserida no areamento da 
Viaçao. Assim deliberou a maioria. da ·Commissão. não por
que tivesse em. vista crenr embaraços á execução dessa. obra, 
-sem duvida, necessaria, porque trata-se de uma estrada de pe
netração e que muito vem servir ao progresso do paiz. . Não 
acredito que a politicagem teriha forcas sufficientes para af
fastar o Governo do cumprimento. de seu dever, de deliberar 
serenamente com parcialidade, com zelo, com . interesse, 
sobre todas as questões que cm~endam com o progresso do paiz, 
como é essa estrada: de ferro. O Governo autorizado pela lei, 
póde prorogar prazos ... 

O Sa. FRANarsi::o SA- Não apoiado, · 
O· Sn ... URBANO. SAN'ros -· ... para a execução das obras 

confiadas: a; essa estrada: de ferro, e, naturalmente, aproveitará 
. essa faculda'de · para obter ·certas vantagens ao. interesse pu
blico, que, por ven*,ura, possrum· ter escapado na confecção do 
primeiro contracto. Foi este o pensamento da Commissão. 
·De posse dessa autorização; o Governo naturalmente reveria o 
contracto dessa companhia e si houvesse alguma cousa que pu
desse interessar o·. publico,. elle ·naturalmente o conseguiria. O 

. intuito da maioria da Commissão, quando entendeu que não 
devia fazer questão 'dessa ·proposta a· que a Gamara negou seu 
voto, não·.foi concordar com aquelles que querem embaraçar 
a execução desse serviço, que a Commissão entende ser de 

· grande necessidade para o progresso do paiz; 
· Seu intuito foi simplesmente deixar a· questão nas mãos 
dei Governo para que elle pudesse obter vantagens favoraveis 
ao publico: A Commissão não podia ·pretender crear embara-· 
oos a uma· obra necessaria ao progresso· do paiz·. 

· Era o que tinha a dizer. . '· . 

· O Sr. Pires Ferreira - Sr. Presidente pedi . a palavra
apenas para obter do. illustre Senador por GÕyaz .uma:. informa
ção : si ao tempo· do Governo dó Sr. iAtffonso Penna .foi proro-
gado o prazo . · . ; . .. . 

O SR. LEoPOLDO DE Bor~HÕES ·-· Absolutamente. O prazo 
ficou o primitivo,. de 3 112 annos ... 

· O· SR. PIRES FERREIRA·- Si o prazo ficou o mesmo com 
3xcesso de exigencia. si a autorização é para o Governo conce
der ou não, nessr. occasião o Governo exigirá da companhia o 
que o nobre Senador pede neste momento : vantagens para 
o publico. · · · 

· :Vdto a favor. 

... 

'· ·~s:~ 
•.,~j .... , 
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· O Sr. Leopoldo. de Bulhões- Agradeço mui lo no l10nrndo 
Senndor pelo Maranhão o auxilio que me -.wubn do trnzet·, por
nu e esl.ou certo ele que as suas palavrns nüo conlrurim·ão o voto 

, que osf.ou pedindo ao Senado. 
Diz S. J~x., que podemos deixar a cargo do Govomo l'O

solveL' a questão ela prorognção e que nessa ocensião so podori'L 
exigir oul.rns vnnl.ngens em J'avOl' do inter·esse publico. 

· St·. Pt·esidenl.e. a Estrada de ]!'erro ele Goyaz em cn'da no
vnçüo que Lem l.ido o seu co·nU:ncl.o tem '~ido serviços, ü certo, 
a reàlizar; mas tem eludo somJlJ:e grandes vantagens ao 'rhe
som·o. 

·A primitiva. concessão do Sr. Lauro Müller era de G 0 /", 

ouro. O Sr. ·Calmon..recluziu ele G pm·n ii "i" c em vez de ser cm 
ou1·o foram em Lil.ulos. 

No Govet·no elo Sr. Nilo Pe(;.anha, cu exigi da companhia 
que esses til,ulos fossem de ~. ol". . 

Sr .. Presidente as cliJ:ficuldacles a vencer no caminho de 
Goyaz são Lão grnnaes que a Mogyana, tendo esta concessão, a 
deixou caducar. Duas ou tres l.enta!l,ivas houve, como lem
JJI·a o nobre Senador, concedendo 7 "1". Nem assim a Mogyana 
quiz romcr a serra. · 

A estrncla Leve pela novação Aff0nso Pcnna, a obrigação de 
vencer a serra cm clous pontos. Venceu-as gastando talvez 
~00 contos por l\ilomc~ro. tendo de lutar coni grandes cli:ffi
culclaclcs para obter da ·CcniJrnl c Oüste ele Minas os trilhos para 
proseguir os trabalhos. 

E' nesla situnçü.o que se vem ainda exigir novos sncri-
ficios ? 

Peço ao Senado que autorize a pr'orogaçüo do contrncto. 
O SR.. A. AzlmJ;;oo - E o Relator como votou ? 
O Slt .. Frt:\NCJsco S,\.- Votei de accôrdo com n. prorogação 

c continuo a votar. -
O Sn. T~l>OPowo on: Bur.Hõn:s - Tenho concluído. (Mn-ito 

bcrn: rnu:ito bem..) . 
E" mantida •a emenda. 

o Sr. Presidente - Estú em 'discussão a emenda n. 57. 
E' mantida· •a emenda. ' 

o Sr. Presidente·-. Emenda sobre a prorogação elo prazo 
pnra n conclusão das obras da Esl.rncla de Fer1~0 Victoria n 
l\Iinas. ' 

O Sr. Muniz Freire (11ela ordc·m) - Sã.o· duns palavras 
apenas, Sr. .Presidcnl.c. ll:ssa minha emenda. na ela _,tem . de 
cómmum com a emenda do Senado, que acaba dç,.~se.l~. manf.lcla 
por clous terços. Eu não .conheço cm todos o~"s~us termos f• 
emenda da Gamara: ma I t1ve tempo ele ler nos .Jornaes esta 
emenda. Dei, TJOl'l)m, o meu. voto con Lrario ao da C o mm issão 
do Senado, pelo seguinte: o que nos interes.sa no Esl.nclo rrun 
eu l'cpresent.o é que se fnçn. a elcctri ficac.ão dessa linha o o 

. . ,. 

•-'-,' 
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resgato autorizado pela r.ommissão póde trazer muitas vanta
gens a9s IH'Opl'ietal'ios da est1·açla, ma.s 1~ão para o Estado, por
que feito o 1·esgate a comp::mlua esta I tvre do o nus ele fazer 11 
electrifica~~ão, ' 

O Sn. FnAN'crsco K\ - Ao r:ontral'io, a autoriz::wão exigci 
a elet!1trificaoão. • · 

O Sn. JlluNrz Famm~ - Lá chegarei. Sr·. Pr·esidente a: 
electril'ica~~ão dessa estmcla representa uma das obras m'ais 
gr·andiosns que se tem :f'eiLo em <Lodo o paiz; essa estrada será 
a maior estrada electrificada elo mundo inteiro. 

Essa ·estrada ,iá se acha com -l.OO kilometros de trafego, 
fnltando-lhc apenas WO pam chegar ao seu ponto terminal. 

A necessidade ela electrificaoão dessa estrada reside em: 
uma outra necessidade: a de explorar-se o minerio d'e fel'f'o 
que existo •em grande ahundancia na sua zona terminal. 

O decreto a que se refere a minha emenda é o que esta
heiece prazo para esse serviço, e a minha emenda manda pro-
rogar esse prazo por mais dous annos. · 

Esse decreto que foi expedido ao tempo elo Governo elo 
Sr. Nilo Peçanha é ele 31 de janeiro de 1010, o que quer dizer 
que faltam apenas 30 dias para que aquelle contracto incida 
em caducidade. 

Note-se que a companhia não tcrtí, no caso, nenhuma ga-. 
rantia, pois que se sustenta apenas com o transporte elo mi-. 
nerio. · · 

· Que a minha emenda representa um alto serviço ao paiz, 
prova-o o facto de, electrificada essa estrada, ser a primeira 
br·azileira e a maior do mundo em tonelagem kilometrica.. 

Eu, pois, peço ao Senado que sustente 11 sun emend'a, vo
tando pelo modo por que fez hontem. 

O Sr. A. Azeredo -SI'. PresiclonLc, quando enf.t·ei no Sc
n'aclo trazia o proposHo d•3 votar contra a emenda do honrado 
Senador. 

Mas, quero dar uma prova de meu acatamento c respeit~ 
tí.s decisões da Gamara. Como sabe V .. Ex., a Gamara se em

. pcnhou Jortcmen te nessa questão . da Estrada do Ferro Dia
mantina e l\J.inas e, por isso, não posso comprehend'er como 
recusou essa emenda; qunndo sabia que o pra:w caclucari:t 
para o mmo, em janeiro, creio, e que ella iria parar ús mãos 
elo Governo não podendo proseguir nos seus trabalhos. 

·Em ho~enagem ao honrado Senador c ao i Ilustre Presi
dente do Estado do Minas, que me tclegraphou; voto pela 
emenda: · ' 

O Sr. Presidente - Si ninguem mais. pede a palaYl·fl, cm-
c~rro a discussão. . 

V ao se proceder á votação .. 
Os senhores que a.pprovam a emenda, queiram levantar-se. 
Foi n.pprovada. · 

~ ' .. ,, ' 

', . 
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Vem ú Mesa e é lida a seguinte 

DECLARAÓÃO 

Declaramos ter votado contra a autorização concedida ao 
Governo, de rever e modificar as taxas de esgoto.· 

Sala das sessões, 31 de. dezembro de-:1.912.- Sá Freire.
Auuustõ de V asconcellos .- Alcindo Guanabara. 

ORDEM DO DIA 

LICENÇA AO DR. LUIZ BULCÃO 

3" discussão da proposição da Camara dos Deputados . 
n. 220, de 1912, que concede um anno de licenr.a, com ordenado, 
a Jr.Jias Sisnando Baptista, amanuense dos Corréios ·do Amazonas. 

Approvada, vae ser submettida á sanc!)ão. 

CREDITO DE 31:303$541 AO MJNISTERIO DA VIAÇÃO 
• ' • - • • • ' o • • • 

3• discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. 250, de 1912; que abre ao Ministerio da Viação o credito es- · 
pecial de 31 :303$541, para indemnizar o engenheiro chefe da 
Gommissão dos Estudos da Estrada de Ferro de Piquete a 

. Ttajubá~ · ·· ·· ·· ··. · '- ·· -- .. 
Approvada, vae ser submettida a· sancção .. 

LICENÇA• A LUIZ SOBRAL . 

3• discussão da proposição da· Cainara dos ·Deputados. 
n. 249, de 1912, que concede Jicrmr,.a ccím dcius t.err,.os da diaria, 
para tratamento de. saude, a Luiz Sobral, guarda chav•es de 
3• classe da Estrllid'a de Ferro Centrar do Brazil. 

Approvada, vae ser submettida á sancção ·' 

O Sr. Presidente .. -· Nada mais ha a tratar. · .. 
Conforme ficou as;:entado entre as Mesas das duas Casas 

do Congresso, effectuar-se-ha hoje, á 1 hora da tarde, no edi
fício do Senadc, a sessão solemne de encerramento da primeira· 
sessão da oitava legislatura, o que se vae communicar ao Go-
verno. . . .. . .. . . · , 
· · Convido og Srs. Senadores a comparecerem a. essa solemni'
cjade. e .suspendo a sessão pelo. tempo nec!'lssario para se lavr!!-r 
a respectiva acta que, na·.f6rma do. Regrmento, .deve ser hOJe 

mesmo approvada com qualquer numero. 
Suspende-se a sessão .. 
A's H 1!2 horas reabre-se a sess!io. ' _. . , 

. ><:_,, . 

E' lida e posta em. discussão. :i presente acta. 
Levanta-se a sessão ás H· hora~ é 40 minutos. 

'·•"' 
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CONGRESSO N.ACIONAL 

:.-,1'" 

Sessão solemne de encerramento da i• sessão ordinaria da s• 
legislatura do Congresso Nacional, da. Repul:Jlica dos Esta.:. 
dos Unidos do :Brazil. · ·. . · 

PRESIDENCIA DO SR. PINHEIRO MACI-!ADO, VICE-PRESIDENTE DO 
·sENADO 

A's 2 horas da tarde do dia 31 de dezembro de i9i2, reuni
dos no recinto do edifício do Senado os Srs. Senadores e Depu

. Lados, tomam assento ú mes•a os Srs .. Senadores Pinheiro Ma
chado, Vice-Presidente do Senado ; l!"erreira Chaves,· 1." Se
cretario do Senado; Simeão Leal, i" Secr.etario da Gamara dos 
Deputados.; Candido de Abreu, 4• Secretario do Senado, e Dias 
de Barros, servindo de Secretario. 

o Sr. Presidente :...:_ Está.aberta a sessão. 
Srs. Membros do Çongresso Nacional. Obedecendo ao pre·

scripto no nosso Regimento Commum, cumpro o dever do 
fazer-vos uma breve .resenha dos trabalhos do Congresso Na
cional durante a sessão legisla:tiva que hoj.e se encerra. 

. .. Sendo ella a primeira de . uma nova legislatura, a cada . 
uma das Oamaras cabia, antes do mais, a tarefa de effectuar o -
reconhecimento de seus novos membros. . · 

Senado· e Camara, pois, apenas ·iniciadas, ·a 27 e 28 de 
abril, as sessões preparatorias, · entraram no estudo e julga
mento das eleições ·que · f:e'·, haviam realisado a 30 de. janeiro, 
de 1!3 dos Senadcres'.e de todos os Deputados. 

I,;ogo que se installou a sessão legisl•ativa, ambas as Casas 
procederam á eleição de suas Commissões permanentes, o que 
~i to deram começo aos ·seus trabalhos· ordinarios~ Mais uma 

· vez precisaram prorogar a sessão legislativa por quatro 
mczes, afim de poderem levar a termo a votação das leis orca
montarias· e .de · outra:s que as necessidades ·da admiuistracão 
e.• o interesse publico reclamavam; • · · · · · 

· . 

·, ':~ 
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Ao aar por terminada a sua -lal'efa no coí·r·ente •annn o 
Congt·csso deixa, como 1'eli~mente sempre tem acontecido.' ó 
.Podet• Executivo itrmaclo das leis ele meios nas quacs o Sem{do 
ainda que com grande csfoJ·ço, poude collaborar, não lhe sueco..' 
denciC! o que .ÍÍL pot· vcr.es Jament.nvelmente acontecüra : ficar 
adstrwto a referendar sem exame o que {•.m materia de· orca-

' mento, lhe era enviado· pelo outro I"iuno' do Poder Legisl.ntivo. 
Sensíveis pc1:das soi'I'reram o Senado c a Camarri, no e01·..: 

ror do anno, Jlelo :l'allecimento de alguns de seus rnernbr:o::; : 
os Deputados .fos1l l\hu·inno e João ele Siqueil:a e os Senacloves 

-: Alvat·o Machado e Cassiano do Nascimento. 
A todas, porém, sobreleva a que experimentou. o pai/. in

teiro e que ferindo :fundamente o Smmdo o IH'ivou do convi
vío com o seu vcmernnr.lo viee-pefl::~iclentc,· o immortal patri
arelw. da dcmocrneia br.·ar.ileir·n, Qu intino Boenyuvn, cuja me
moria se1·:i sempJ·c~ olJjecto d~> ai'J'ectuoso cu! Lo nos corn~~ões 
ue todos. os Nlpu!JlieaJJOS, claquelles que o eonhec·eram e Jlw 
aeomrnmharam a :w:ão de p .. ·opngandista. e depo·is ele im[Jlan
tado o actual regirnen, e. Lambem elos que, através da his oria, 
venham a conlwcel'-llw a J'igul'a gnrndiosn inclelcvelmo'n'l•e 
gnwacla nas pag·iluls ela Yicln republ iearl'a de nossa paL!·ia. 

A 25 de 'Ubl'il e a 22. de outubro, os S!'s. Lauro Müllel' e 
Castr.·o .Pinto, renundaram ao mandato ue Senador,· o primeiro 
por Santa Cntharina, o .segundo pela .Pm:ahyba, em consequen
uia ele lwverem assumido, aquelle o exercido elo cargo de mi
nistro das Rcla(:.ões Extci·iOI'es, este o do de governador de 
·seu Estado. 

Para preencherem ns vagas CJue se abl'iram po1· effoito 
dessas duns renuncias e do fallecimen to daquelle I:ireclaro 
JJI·azileiro, :foram eleitos c reconlwciclo& Senadores os Srs. 
Abdon Baptista,· Epitacio Pessoa• e· ];'rU:ncisco Porte lia. · 

Na Cnmm•a, aléril dns duas vagas abertas pelo í'alleci
monto dos Depu Lados cüjos· nomes acima citámos, mais tres 
se v01.·ificaram por terem' os SJ"s. · Abdon Bap'Lista e ];'J·nncisco 
Portel! a ·rcnuilciaclo no mandato ·de Deputado pa~·a descmpe
n h arem o de Senador c riot· haver.· o St·. ,Trineu Machado, qu/~1 
1'õra eleito pelo Districto Federal e pol' Minas Gern:es, optado 
pela ca'cleil'a ele representante elo 3" dis'Lricto deste Es'l.ndo. . 

Jlrcencheram essas vagas os Sr·s. Cunha llabello, eleito 
por PerJiambuco, l\l'oreit~J Gu irnarães por• SeJ•gip.e·,, Gustavo 
Jl.ichard por Santa Catll'al'ina, Jlamiro Braga pelo ll10 d·e' Ja
neiro e Pereira,.Braga pelo Districto J;'ed~:r:aL . _ . .• 

O Senado celebrou durante o armo 01to sessoes secretas . 
a H. ele maio, .a 1, ü e 27 de junho, a 23 de agosto, a 23 e 28 
do outubro c a .12 do novembro.. . · 

N e lias approvou a nomeação do Senadot• Camps>s::~salles 
·p::-.ra mini;stro plenipotenciario na Argez;tina; r~l]'I_Oçues,;' p~o-. 
mocões e nomeações de membros elo Corpo :p1plomatiCo , a 
convenção ele arbitramento com a Italia, a. Grecm, o _Ur~g';laY e 
Pnraguay ; referendou a nomeação do D1·. Enéas Galvao c n~ . 
dos Srs. l'cur·o Affonso · 1\Iibiolli e SobasWí.o. -de L[!ccrua pat·~ · 

,.·., 

".'' 
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ministros do Sup!•emo •rriJJunal l•'edet·al e u conven~ão com
plementar do tratado de limites corn a Jlepublicu Argentina. 

Pal'a adoantamento. e eonclusão elos knballws Ol'f;amenta
rios a Gamam dós Deputados teve necessidade de celebrar oito 
·,;;ess'õcs extrao!·dinal'Ía'J e o Senado lambem sete, tendo este 
rr!alisaelo J85 sessões ordinarias o a Gamara 187. 

Du,·anLe n sessão el'csciclo numero ele Jll'Ojccto:; teve anela
monto nas duas Casas do Cong!'esso. 

Dcnll'ü ellus fienr·nm ultimnclo;; 200, tornando-se J•o,,olu
':•i••s lrgislnUva~, Lnndo sido enviados :r StHICIJÜO vela UalllllJ'a 
(ifi ·~ JH!IO í:knndo HO. A sole clollns o S1·. lJrcsiclenlr! du Jte
JIUIJI ien oppo% vrJto . 

• 11•!111 elos quo ol'r;am a receita e Jixum a despe%a paí·a o 
exrweicio vindouro, não poucos se contam, ele real importanei:l, 
t•ntre aquclles netos legislativos, entendendo com oa mais vivos 
.i nf.e1:esses do paiz. J)el'f,encem a esse Illlnlel'O os que autoriza
l'<m1 a abertura cl e credito a destinados a cobrit· clespczas ori
undas, na maiol'ia, do desenvolvimtmto do pai% em os difl'e
J'c•ntes ramos de sua activielaclc, ereelitos cu,ia cifi'U só com mais 
vagm· so poclm·ú obter, por isso que grande parte elelles foi 
volacJ.a nas ultimas sessões ela Gamara e do Senado. 

Em se tratando doa trabalhos do Congresso na sessão deste 
anno, não devo deixaL· de pôr em relevo o adeanLumento que 
teve a eJabo1·ação elo Cocligo Civil. Declicanelo-sc com affin~.:o 
.ao eneargo · qurJ Jhe eol'ria, o do clal' pareei' I.' soJ)l'O o proj-ecto 
crue a Gamara votúw em .1002, a ·commissilo Especial do Se
nado se entregou, dusde o anno passado, a um estudo attento 
o constante da ma teria· vaslissima que o mesmo projecto 
abrange c eonseguiu concluir a sua tarefo, por mnncira que o · 
Senado poude pronimeiar-se clel'initivnmentc sobr·c ellc, int.rc•
cfu%indo no J,rabalho da Gamara gnmclc nume·;·o ele mocli.ficn'
cões acc~ca das quaes lhe r.umpre agora manriestar-sc. 

E', pois, legitima a crença, que aqui externo, ele. CJIW fJIIl 
])!·ove pra%0 serú uma realidade a codil'icaf'.ão do direito eivi! 
bl'nzil oiro. · · · • 

Concluindo, com a accentuação de tão auspicioso fado, 
· r~sta summal'issima resenha. elos tJ•abalhos legislnt.ivos elo eor
rcnt.e anno, L~mllo a hon!'a ele vos dirigir, Srs. l\Iembros do Gon
gJ·esso Nacional, as minhas re.spcitosas saudaç!Ões c decluro 
eneorrnda a 1" sessão ordinnrin da s• lcgisl~tura. 

J ... evanta-se a sessão . 

. ,. 
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SENADO· FEDERAL 

APPENDICE 

Redacção final das .emendas do Senado á propos1çao n. 97~ 
de .1912, fixando a despeza do Ministerio da Fazenda nara 
o exercici:o de 1913 . · · 

Ao art. 1", n. ?-Amortização dos EmpresUmos Internos: · 
· Em vez de 12.595:590$,·diga-se 19.677:590$, augmentada 

de 7. 080:000$ para o resgate do emprestimo de 1897. 

Ao art. 1", n. 5-Inactivos, pensionistas,· etc.: 
. ' - . ' . . 

· Supprimam-se as consignações: b, «.Magistrados em dispo
nibilidade~; c, « Serventuarios do culto catholico ~; d. « Refor
mados• de Bombeiros~; e, «Reformados da. Brigada Policial~; 
{, « Refot·mados da Guerra:.; a, « Reformados·· da Marinha~. 

· · J1at'a · serem restabelecidas. as mesmas -consignações nos orça-
mentos a que pertencem, do Interior, da Guerra. e da Marinha.' 

Ao art. J•, n. 6- Thesimro Na·cional: 
·Em. vez de a8 :1 •• esm•i'PtÚrarios, diga-se 4Ó. 
Em vez de · 42 2"" escripturarios, diga-se 50. 
Em vez de 48 a•• escripturarios, diga-se 50. 
Em vez de a6 4"' escripturarios, .diga-se .iQ •.. 
Em vez de cinco fieis de pagador, diga-se 'lO. 
Officiaes da Procuradorià G'eral, em . vez· de dous diga-se 

tres. . 
Caixa .de Conversão-· Verba 10•. 
«Reduzida de 2:000$, a consignação ·de 8 :úOO$ para illu

minacão. 
Accrescente~se :.-'«Transporte e. guarda .de valores, 'réi<; 

2:000$000.~ . 

• 

Ao 'art. 'i", n; 10'-· Caixa de Amortizacão: 
Em vez de cinco 1•• escripturarios, diga-se sete. 
Em vez de ·cinco 2•• escripturarios, diga-se sete. 
'Em .vez de >Cinco a·• escripturarios, diga-se sete . 
Em vez de quatro 4"" escripturar.ios, diga-se seis . 
Em vez de quatro ajudantes de .corretor, .diga-se cinco . 
.. ~o art. 11•, n,- H .-Casa da Moeda: 
Fieis de thesoureiro,.. em vez. de c!:O:tis diga:-se tl,'es. 
~.m ~ 
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Ao arL. :l.", n. · 12-· Imprensá Nacional e' Diarià ·altic{àl: 

SubstHua-se pelo seguinLe: 

Imprensa Nacional 
·. 

Pessoal 

1 director ........... . 
. i secreLario ......... . 
·i · chefe de seccão .... . 
4 1 •• ·escripturarios .. . 
S 12'" d 'to · \ ' l s . :· .......... . 

10 3"". ditos .......... . 
Hi 4"" ditos . ·; ........ . 
.1 thesoureiro (1 :200$ 
· para .quebras) ..... . 
1 fiel .. ·. · ............ . 

1.1 auxiliar (di;uia 8$);. · 
1 almoxarife ... : . .... 

-·1 :l'iel · ..•....•....•.•.. 
·1 apontador geral .... : · 
·1 ajudante ..... ; ..... . 

:1 ar.chivista bibliotheca-
: rio ............. · . 
. 1 ajudante •.•...... .'. 
1 porteiro ... · ..... _ ... . 
1 mandador ......... . 
~ guardas-portões . . . . . · 
·L continuas . ~ ......... . 

45 serventes (diaria de 
t 4$) ..•........... 

· " Inspectoria technicà 

·1 inspector teclmico-..•. 
1 ajudante . (na Im-

. . ··prensa) .......•. 
2 encar~egados do ar

·chivo . de modelos. 

Revistio 

1 cl1efe .............. -. 
·1 ajudante ; .•. ; ..... . 

H revisor·es, sendo dous 
de machina ..•..• , 

12 .c.onr~:r::entes ,-••.••.•. • •• ·~ 

'· ; 

Ordenado Grntificacüo. · Vencimento Total 

GG6$tl6G 33:3$33/t . 
3:33$334 1·GG$66G 
400$000' 200$000 
3:3:3$:334 16G$G6G 
2GG$GGG 13:3$334 
200$000 100$000 
:166$'MG 83$334 

400$000 200$000 
200$000 100$000 

-
400$000. '200$000 
233$•334 1Hi$666 
233$333' . 116$667. 

·200$000 1100$000 

200$000 100$000 
166$666 82$334 . 
200$000 100$000. 
200$000 '100$000 
166$666 . 83$334 

. 133$334 '66$666 

• - -

400$000 200$000 . 

333$334 166$666 . 

200$000 :100$000 

.. , 

12:000$000 
G:000$000 
7:200$000 

2!t: 000$000 
38':4.00$000 
36:0.00$000 
48:000$000 

. 8:400$000 
3:600$000 
2:920$000 
7':200$000 
4:200$000 
lt :200$000 
3.;600$000. 

3:600$000 
3:000$000 
3;600$000 
3:600$000 
6:000$000. 
!);600$000 

65:700$000 

7.:200$000 

6:000$000 
' . 

7:200$00Ô 

.200$000 
200$000' 

~ ~!)~ ·, 

:L 00$000 '• . 3 :600$000 
100$000 . 3:600$000. 

21
6'0$000. 

160$000 
100$000 
80$000 

'· 

.5o :400$00o 
34:560~000 
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OJ't'iclna de comp'osição 
,, 

i mestre .............. 283$334 
1 coutra-:-mestl'e ....... 2·13$33!! 
8 chefes de turma ..... 200$000 
8 ajudantes (diaria de 

9$) ............. 
9~ -<> operarias de 1" classe, 

diaria -de 8$500 ... 
9~ operarias de 2• classe, ~o 

diaria de 7$500: .. 
30 operarias de a· -classe, 

diaria de 6$0'0.0 ... 
35 jornaleiros tarefistas 

diaria de 5$00Ct .. 
10 aprendizes de i" 'classe, 

diaria de 3$000 ... 
15 aprendizes de 2• classe, 

diaria de 2$000 ... 
:. 2 tiradores de provas, 

diaria de 7$000 ... 
,1 ajudante, di a da de 

5$000 .. ~ ........ . . 
Cpmposição (secção 

senhoras) 
de 

.. 
:1 ajudante, diaria de 

9$000 •.•..•..... 
:10 operarias de /1.'' classe, 

diaria de 7$500 •.. 
JO operarias de 2• classe, 

diaria de 6$500 ..• --
1 O operarias de 3" classe, 

diaria de 5$•500 ... 
30 jornaleiras tarefistas, 

diaria de 5$00.0 .•. -· 
'L aprendizes de :l • classe, 

diaria de 3$000 ... 
4 aprendizes de 2" classe, 

:~· · diaria de 2$000 .•. .-· 
1 tirador de provas, dia-

diaria dê 7$000 ..• 

Linotypia 

i mccauico, d i a r i a de · 
9$000- .......•..• 

• -1 a.uxiliares do mecani
co, diaria ·de 5$000 
. . . ' ... , .. 

. ,• 

141$'666 
106$666 
100$000 

-

-

.. 
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5:100$000 
3:840$000 

28:800$000 

26:280$000 

77:562$500 

68:437$500 

65:700$000 

63:875$000 

10:950$000 

:10:950$000 

5:110$000 

1:825$000 

' 

3:285$000 

27:375$009 

23:725$000 

20:075$00.0 

54:000$000 

. 4:380$009 

'2 :920$000 

2:555$000 

3:285$000 

7:300$000 

·> 

:~li 

' 

' .~ 

. >, 

" 

. - ,, " 

• 

. •' 
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ti r·aclor ele provas, cl ia-
ria do 7$000. . . • . . 2:555$000 

Os ope!'adores são ti-
rados do quadro da 

· officina de compo
sioão. 

· 0{ {icina de ·i:-rn1)1'1JSSáO 

1 mestre·· ............ . 
'i conLTa-mesLre ..... . 
3 eh of'es de turma .... . 
4 ajudantes, diaria de 

!J$000 ......•...... 
i8 operarios ele i" classe, 

·diaria elo 8$000 ... 
211 opet·ar i os de 2" •Classe, 

diaria. de 7$0/()0 ... 
·.18 operados de a• -classe, 

diaria de 6$000 ..• 
i8 operados do 4" ·classe, 

diaria do 5$000 ... 
12 aprendizes de i" classe, 

cliaria ãe 3$000 ... 
15 aprendizes de 2" classe, 

dia ria de 2$000 .•. 
i engradador, diaria de 

' 8$000 .......•.... 
2 engmdadol'es, diaria de 

7$000 .......... . 
2 engradaclores, diaria de. 

'. . 5$000 ..•........ 
2 cortadores de papel, 

diaria de 7$000 .. 
1 molhaclór ele p a p e I , 

diaria de 7$000 ..• 
:1 contadot• de e d i cão, 

diaria de 6$000 ..• 
!1 auxiliares · do conta

. dor, diaria de· 5$000 
2 lavadores de . fôrma, 

di ar i a de 5$000 ..• 
2 fundidores de r o 1 o, 

diaria de 5$0001 ..• 
i encarregado da pren

sa hydraulica, dia
ria <I e 5$000 ..... 

Impressão lithogra1Jhica 

233$334 
2:13$334 
200$000 

-
-· 

·1 :16$666 
106$666 
'100$000 

i mestre . . . . • . . . . . . . . 233$333 ii6$667 
;.f ajudante ••••..•••• , ·200$000 100$000'· 

' -1 :200$000 
3:8-\0$000 

i0:800$000 

i3: 140$000 

52:560$000 

78:120$000 

39:420$000 

32:850$000 

. 13 : 14.0~$000 

10:050$000 

2:920$000 

6:510$000 

3:650$000 

6 :Sii0$000 

3:225$000 

2:190$000 

7:300$000 

3:650$000 

3:650$000 

I 1 :825$000 

• I; 

!i :200$00'0 
3:600$000 

t .. 

.. 
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2 operar i os de i • classe, 
diaria de 10$000 ... 7:300$000 

ii operarias de 2" .classe 
di ar ia de 8$000 .. : 14:600$000 

5 operarias de ·3· classe, 
diaria de 7$000 ... - ,!2 :77.5$000 

. G marginadores, diaria 
de 5$000 ......... 10:950$000 

1 im1wessor numerador, 
dia ria de 7$000 ..• 2:555$000 

n apr·endizes de 1" classe 
diaria de 3$000 .. : ,..- G:570$000 

· 7 aprendizes de 2" classe; 
diaria de 2$000 ..• 5 :1'10$000 

R aprendizes de 3• elas-
se, diaria -de 1$000 2:920$000 

3 limpadores de pedra, 
diaria de 6$000 ..• ;-- G:570$000 

1. conLador de edição, 
diaria de G$000 ... 2:190$000 

·J cortadO!' de papel, dia-
ria de 6$000 ...... 2:190$000 

SlmVJÇOS ACCESSORIOS 
(HOl\f.lmS) .- . 

Encadernaçiio e brochu1'a 

1 mestre · ............. 233$334 . 116$666 4:200$000 
1 eonfJr·a-mest.re ...... 200$000 100$000( 3:60'0$000 

·s ·chefes de turma ...... 200$000 100$000 10:800$000 
3 aJudantes, diaria de 

9$000 ...... ' .... - 9:855$000 
H.i operarias de i n classe, 

diaria de 8$000 ... 43:800$000 
20 operarias de 2" classe, 

· · diaria de 7$000 •.. 51 :1!00$000 
20 operarias de 3" classe, 

diaria de 6$000 ... 43:800$000 
1.2 operarias de 4" classe, 

diaria de 5$000 ... 21:900$000 
ao tarefistas, diaria de 

5$000 ........... 5ft :750$000 
8 aprendizes de 1" classe, 

diaria de 3$000 .•. 8:760$000 

• 1 .'f ;tprenqizes de 2• classe, 
• dia ria de 2$000 ... ·10 :220$000' 

3 douradores, <liaria de 
• D·$000 ' ..•..•...... 9:855$000 

2 ·auxiliares de dourador, 
dia ria de 8$000 ... - 5:840$000 

' .· ( 

I'• 
•-'1 . 

",, 
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1 encarregado de depo-
sito de :folha,. diaria. 
de 8$'000 ....•..• 2:920$000 

1 contador de :folha, dia-
ria ele 7$000 ..•..• - 2:555$000 

!:l auxiliares, cliaria ·de 
D$000 .•.....•... - 4:380$000 

Bncàdej•naçlio - S(!cção 
. das senhoras 

i O oprarias de :1. • classe, 
diaria de 7$000 ... 25:550$000 

iG. ôperarias de 2" ·classe, 
· diaria de G$000 ... - 35:040$000 

20 operarias de 3" classe, 
diaria de 5$000 ... 36:5{)0$000 

20 operarias de 4" ·classe, 
diaria de 4$000 .•. 29:200$000 

10 aprendizes de :1." classe, 
. · díaria de 2$000 .•. - 7:300$000 

:15 tarefistas, di a r i a de 
3$000 •.•.•.•••.• 38:325$000 

Stm·eotypia e 
plastia 

ualvano-

1. chefe . ............. 200$000 :1.00$000 3:600$000 
1 ajudante ..••••.. · •.. _ :1.60$000 80$000 .. 2:880$000 
1 operaria de :1. • classe, 

diaria de 8$000 .•.• 2:920$000 
2 operarias de 2• classe, 

5 :110$o'OO · diaria de 7$000 ... -3 operarias de 3" relasse, 
diaria de 6$000 ... 6:570$000 

2 aprendizes de 11.• classe, 
• · diaria de 3$000 ..• 2:190$000 

4 aprendizes de 2• classe,. 
diaria de 2$000 ... 2:920$000 

Officina de oravura 

1 ·mestre ' - 233$334 ' :116$666 4:200$000 ............. 
3 gravadores Iithogra-

phos de t:f.• ·classe, 
c.om a diaria de ,, 
13$000 ........... 14 :235$000 ,, 

1 gravador de 2• classe, • 
diaria de H$000 .•. -- 4 :o1~:$ooo 

1 gravador de 3" classe, .. 
diaria de 10$000 ..• . _.-.. .. (''/ 3:650$000 -· 

• 

. ' ,,, ',, 
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1 aprendiz de 1• classe, 
· · dia ria de 3$000 •.. 1:095$000 

2 aprendizes de 2• ~~lasse, 
diaría de 2$000 ..• ~ 1:.160$000 

J gravador xilograpllú de 
1• ~lasse, com a 
diaría. de D$000 • •• 3:285$000 

J gravador xilographo de 
2• classe, com a 
dia ria de 7$000 ..• 2:555$000 

2 gravadores xi!ographos 
· de 3• classe, com a 

diaria de 6$000 ... 4:380$000 
· 2 aprendizes de 2• classe, 

com a diaria de 
2$000 ........... - 1:~60$000 

2 operadores (photogra-
vura) , d i a r i a de 
12$000 ....•..... 8:760$000 

1 ajudante de 1" classe, 
diaria · de 8$090 ..• 2:920$000 

2 ditos de 2• tClasse, dia- ' 
ria de 6$000. ·~ ... - - 4:380$000 

1 phototypista, diaria de 
' .. 

8$000 ...••....•. 2:920$000 
1 aprendiz de 1• oC!asse, 

diaria de 3$000 ... "" 1:095$000 
2. ditos de 2• classe, dia-

ria de 2$000 .•.... - 1:460$000 

O fficina de pa~ttação· 

1 mestre .............. 200$000 .. .:1.'00$000 3:600$000 ..· .... 

1 ajudante ..... ' ...... :1.60$000· 80$000 2:880$000 
3 operarias de 1• classe, 

diaria de 8$000 ... 8:760$000 
5 ditos de 2" ·classe, ·dia-

ria de 7$000 ...... 12:775$000 
7 ditos de 3" classe, -dia-

'ria de 6$000 ...... - 15:330$000 
lt apr.eridizes de i • classe, 

dia ria de 3$000: . • - .4:380$000 
8 ditos de 2• classe, ·dia-

ria de 2$000 ..... ~ 5:840$000 
2 passadores de ·papel, 

diaria de 6$000 ... 4:380$000 
• • · · Of(ic1:na de fundição 

1 mestre ............. 233$33/~ 116$666 4:200$000 
1 g,judante ........... 200$000 1100$000 3:600$000 
·í · 01jcrarios de 1. • classe, 

. diaria de 8$000 •.• 11:680$000 

. : 



712 

5 ditos de 2" classe, dia-
ria de 7$000 ...... . 

J .1 di los de 3" classe, dia
ria de 6$000; ..... 

ri aprendizes de 1• classe, 
diarin de 3$000 ... 

ri di tos de 2• classe, dia
ria de 2$000 ..•.. 

E.lectriC'idade e rnotores 

1 chefe ............... · 
1. a.iudante, di a ri a de 

10$000 .....••... 
2 electricistas de 1• IC!as

se, diaria de ·8$000 
3 ditos de 2" classe, dia

ria de 7$000 •..... 
· 6 ·encarregados de mo

tores, d i a r i a. de 
5$000 ...•...••.. 

2 aprendizes, diaria de 
3$000 ......•....• 

Of(iciiia de ?'C1Jaros rle 
machinas 

1 ·~C11efe ....••....•... 
1 a,iuâante .......... . 
1 a,iustador de 1 n classe, 

diaria de 9$000 ... 
2 ditos de 2• classe dia

ria de 7$000 .....• 
2 ditos de 3" classe, dia

ria de 6$000 ••••. 
1 official,torneiro, dia

ria de 8$000 ..... 
1 official-ferreiro, diaria. 

de 8$000 ....... . 
2 aJudantes de ferreiro, 

dia ria de •6$000 ... 
·2 aprendizes, diaria de 

3$000 .......... . 
1 malhador. · cliaria de 

5$000 ......... .. 
2 pedreiros, cliaria de 

6$000 ...•....... 
J a.iudante de malhador, 

diaria de /1$000 •... 
1 amolador; diaria de 

6$000 .......... . 
2 carpiJJ t.eiros, diaria de 

8$000 ..... ' ..... 

-,- ·,. 
. '' ~ ' -

200$000 . 1 00$000 

-
.-

-~ 

200$000- 100$000 
180$000 !l0$000 . . . 

··-· 

12:775$000 

30:660$000 

tí:475$000 

3:650$000 

3:600$000 

3:650$000 

5:840$000 

7:665$000 

10:950$000 

2: HJOljlOOO 

3:600$000 
3:2~0$000 

3:285$000 

5 :1110$000 

4.:380$000 

2:920$000 

2 :9~0$000 

4:380$000 

2:1!10$000 

1 :8·25$000 

4:380$().00 
• •• 1 : ·160$0•00 

2 :·J ~0$000 

;5 :840$000 

,. 
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Em}lerlição da. Imprensa 

· 1 cl1efe ............. . 
1 ajudante .......... . 
:3 expedidores, diaria de 

8$000 .......... . 
3 conferentes de volu

mes. d i a r i a de · 
7$000 •..•....... 

3 entregadores de volu
mes, d i a r i a de 
5$000 ..... o •. o •••• 

2 r:hau.(fcu.rs -com a dia
ria de 10$000 ..... 

Total O O O I O O o I O 

APPENJ)ICF. 

.:!UU$000 
1G0$000 

.100$000 
80$000 

« Diario Official » 

.713 

... 
• 

3:000$()00 
2:880$0'00 

8:7G0$000 

7:0G5$000 

5:475$qoo 

7:300$000 

2.110 :895$00"0 

Categorin Ordenado . Grntifiençi!ó Vencimento Total 

.A erlacçiio 

1 reda!Ctor-ehefe . . . ... . 400$000 200$000 
3 J'edactoreg •.. . . . . . . . . 2GG$GOG 133$334 

1I:Íl! 

Inspectm•ia teclm:ica 

1 ajudante elo inspector 
technico no Dia.rio 
O{ficial • • . • • • . • • • 333!jl334 · rl<66!jl6ô6 

1 auxiliar, com a diaria 
de 8$000 ••...... 

Revisão 

1. ·cl1efe .............. . 
·1 aJudante .......... . 

12 revisores .......... . 
·e conferentes ........ . 

2 contadores de linha 
e n c a r e g aclos elo 
mappa ......... . 

ü retrancas .......... . 

Of!idna. rle compos·içüo 
• • 

1 <Cllefe-paginadO!' ..... 
2 ajudantes do pagina

.•• dor, sendo um en
carregado da lino-
typia . , ....... . 

233$334 
"·"'"$""3 ---'-' -""" 200$000 
160$000. 

200$000 
160$000 

233$33-1 

222$223 

... 

110$000 . 
. 11H$11i 

100$000 
80$000 

f00$000 
80$000' 

116$660 

li ii$111 

7:200$000 
ioí:-100$000 

6:000$000 

2:920$000 

4.:2ü0$000 
4:000$000 

43 :200$000 
34:500$000 

7:200$000 
17:280$000 

4:200$000 

8:000$000 

' . •' 
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i 

2 auxiliares da pagina
o ü o, d i a r i a do 
1·0$000 •..•..•••• 

3 p I a n t o n is tas com a 
diaria de 10$000 .• 

2 tiradores de provas 
com a diaria de 
8$000 ..••...•... 

· 3 :vigias com a diaria de 
8$()00 ••.•.....•• 

•1 guarda-typos eom a 
·diarin. de 10$000 .. 

4 ajudantes com a diaria 
de 8$000 •. ~· ..... 

ComP.ositores tarefistas a 
8$, sendo 30 efd'e
ctivos e conforme a 
necessidade do ser
vic.o serão admitti
dos supplentes •.. 

'Linotypia 

1 ajudante ........... 
1 mecanico, diaria de 

10$000 ........... 
3 auxiliares com a dia-

ria de 5$000 . • ·: •.• · 

Officina de impressão 

1 cltefe ............. , 
1 ajudante ........... ' 

APPENDJCE 

200$0ô'ô' 

233$334 
222$223 

2 operarias de 1• classe, 
com a d i a r i a de · 
8$000 •.•..••.•.• 

6 operarios de 2• classe, 
. com a d i a r i a de 
7$000 ............ 

2 ongradadores com a 
diaria de 7$000 .•. 

·Officina de stereotypia 

1 1C.l1efe : • ••.•...•. · ..•. 233$334 
1 ajudante ........... 9•)9$""'3 ,w,.;.., ;..,,.., 

',,., 

.,c. 

• 

" 

100$000 

-.. ' " 

116$666 
111$1"11'. 

:UG$666 
. i11$U1 

7:300$000 

10:950$000 

5:680$000 

8:520$000 

3:650$000 

11:680$000 

287:600$000 

3:600$000 

3:650$000 

5:475$000 

4:200$000 
.4:000$000 

5:840$000 

15:330$000 

4:380$000 
,, 

,, 
4:200$000 
4:000$000 

" 



\ 

• 

- . 
12 stereotypistas com n 
· · dia:ria de 7$000 ... _ 

2 caldeaclorcs com a dia-
ria de 5$000 ..... . 

E.T-JJedü;úo ( comp1·ehen-
dendo a douM(Jem, cos
t·t~ta, apamr;IJ.o e d·istti
bnü;úo) 

1 chefe .............. . 
il ajudante · ......... .. 

:1·0 auxiliares, diaria de 
7$000' .......... . 

:J.C dobradores, diaria de 
6$000 ...•....... 

5 entregadores, diaria de 
4$000 .......... . 

4 carregadores, diariu de 
4$000 •.......... 

Electricidade 

2 electricistas de ,:1.• clas
se, com a . dia de 
8$000 ....... ~ ... 

2 electricistas de 2• clas
se, com · a dia de 
7$000 ••.......•. 

Portaria 

1 ajudante do porteiro. 
" t' ~ con rnuos .......... . 

15 serventes, com a dia
ria de 4$000 .....• 

Sestas, serões e serviços 
· extraordinarios · .. 

·,Gratificações addiooionaes 
~· por excesso âe an

nos de .serviço ar
tigo· :1.3 · do regula 
monto vigente .. ·. 

• • 

APPP.NO!C::P. 

233$331t 
999<1:993 ---'ll-"""' 

1113$66G 
111$1"1:1. 

7-Hi 

30:660$000 

3:650$000 
Í I 

4:200$000 
4:000$000 

25:550$000 

21.: 900$qoo 

7:300$00.0 

5:840$000 

$ 

5:840$000 

5::1.10$000 

200$000 100$000 3:600$000 
:1.33$334 66$666 4:800$000 

21:900$000 

:1.00:000$000 

. .·- 25 :000$000 

2.983:727$600 . 
Ao art. 1•, n. 17.- Delegacias Fiscaes- augmentada no 

pessoak de ...... , sendo ·182:570$ para a creação de mais uma 
. · delegacia fiscal. !)O Territorio do Acre com o pessoal e venci-
. mentos da seguinte tabella: · · 

.• 
( 

I 

,·.· 
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• 

,-'. 

1 delegado fiscal ••••••••••••••••••••••••••.••.••••••••••••••••••••••••••••• 
f contado r • ............... ".. ......................................................... . 
1 procurador ·fiscal. ..•......•. _ ............................................. . 
3 pri1ne_iros escri1•turnrio~t .................. .-•.•.. • •... · ... • ..... •. • • • • • • • • • • • • • 
5 ·segundos ditos ••••••••••••••••••••••••••••••• · •••••••••••••••••••••••••• •. 
1 Lbcsourei:o-pnF.a.dor, 6J0$ pnra 'Juebras .•.•.•. ....................... • ...•.• 
f fieJ .....••..•....•..•......•.......•.•.....•....•••....•••.••••.•••.•.•••. 
1 porteiro .................................................................. . 
i continuo .•••. ~ ........................................................... ~ ...... . 

-
-I:S00$000 
·1:000$000 

• 3:2!0$000 
2:600$000 
-l:OeOOO 
2:600 000 
2:40 000 
1:300$030 

. 
. . Gratiiicação addicional de 5J % a todo o pesso3l. ..••••••.••••••••••••••••••• 

t ser\•entes a 1S03 1nensaes .................................................... . 
--

)!aterio.I : 
Ktped•ente, ncquiskão e encaderna~ão de li nos,- papel" outros artigos ..... 
llove1s, cotop~a. e con.certos.· .. ........................ : . ....................• 

IJh·e"sns despezas : 
Jlluminaçiio ............. : ..................................... , ••••••••.•• : •. . 

1 
Publica~ões de oditnes ..... · ................................................ · 
.. \sstgnaturns do Diario .OOiciol •.••. . : ....................................... I 
Servito .telegrapbiro ................................. ,, • • . .. . • . . • .. .. .. • • • . • -
Acondlctouamento do remessa do scJios e nurm~rano . ....................... . 
Despezas jndicJaes .......... · .............................................. . 
. <\gua, asseio, etc ............................ ............ _ .................. . 

A14gnel de casa ......... ; .............................................. .. 
Despezns pllra a lnslnlla•;ão .......................... • .................... . 

• ., 

' 

-·- •-

I 

GHATJl."lC.-\ÇÃO ITOT.\L DE C.-\D.\ 
EMPREGO 

9:600$000 
3:00:JSOOJ 
3:•!00$000 
2:700~:Nl 
e:wos oo 
3:400 000 
2:4008000 
t:9JO*OOJ 
1:2J0$0JO 

--

9:600$000 
8:100$·•00 
7:000300:1 
5:9JOS•I()O 
5:ooos•JOJ 
ll:UOJiOJ() 
5:()(>0$000 
4:300$()0J 
2:50llg•JOJ 

--

6:000$00) 
t:OOO~OOJ 

S;OJ"~$0JJ 

12:0Ji)$000 
2J:000$000 

TOTAL 

9:000$0JO 
S:40J$0:lú 
7:000$000 
17:7~000 
l!5:C00$00J 
8:000$000 
.5:0J()$0JJ 
4:300$·)00 
:!:500$000 

&7:500~000 

~3:i50S;OJO 
t::t~$0ao 

135:570$000 

47:000$000 

182.:570$000 

-..J ...,_ 
~ 

> .., .., 
~ z 
E 
o 
l'l 
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. 
e.. . pat•a alteuder ú dcspeza com ó augmeuto . do se;;uint.r~ 
pessoal nas aba.ixo indicadas: 

S. Paulo 

2 l "' cscriplurarios ............ . 
2 2°11 es0ripturarios ............ . 
1 au escripturario .............. . 

· -1 4 o escripturario .. ~ ............ . 
:L fiel de thesoureiro .......... . 

· :L fiel pam o armazem de col'is-pos-
t a·tt::v • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • 

:LO serventes para o serviço de col·is
postau:c a :L 30$000 mensaes ... 

Gratific:acão addicional de 50 o/o •• 

ill'inas Gemes 

:L :L" esc:ripturario .............. . 
. ·1 2"· escdplurario ............. . 
. :L 3" escripturario .............. . 
.1 -í" escriptural'io .............. . 
. :L. fiel de thesoureiro .......... . 

Venciiüentoil 

4:800$000 
4:000$000 
2:400$000 
2:000$000' 
2 ;!!00$000 

2:400$000 

.......... 

............. 

Vencimentos 

4:800$000 
4:000$000 
2:.400$000 
2:000$000 
2:400$000 

1 fiel para o_ armazem de colis-pos- . 
2:4.00$000 tattx ......................• 

(r ratificação addicional de 50 % •• 
:15 . % o •••••• o •••••• o .• ••• ~ • o o • o •• 

. 2 ser·ventes para o servico de coU.s
postau:c a ::L30$000 meusaes., 

Baln:a 

1 1 • escripturario 
1. 2" esc.l'i!pturario 

. 1. 3" escripturario 
• ' 1 fi" escripturario: 

a 

o • o o ••• o ••••.•• 

o •• ••• ~ •••••••• 

-
.......... o ••••••. 

····••"•••······ 

Gratifil,:acão addicional de 50 of.· ,o ... 
• 

• 

Vencimentos 

ol:S00$000 
. 4 :000$000• 
2:4.00$000 · .. 
2.:000$000 

.. •. ~ ....... . 

9:600$000 
8:000$000 
2:4.00$000 
2:000$000 
2:400$000 

2:400$000 

15:600$000 

26:800$000 
13:400$000 

40:200$000 

. 4:800$000 
"-í :000$000 
2:400$000 
2:000$000 
2:400$000 

2:400$000 

13:600$000 

6:800$000 
2:040$000 

3:120$000 

22:1,-'10$0()0 

•l :800$000 
4:000$000 
2:400$000 
2:000$000 

13:200$000 
. 6:600$000 

19:800$000 

• 

·• 

' ' 
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Pernambtt'co 

i ~: escr~ptu!-'ar~o _: ............. . 
1.- . escriPturarw •.......... · .... . 
i 3" esoripturario .............. . 
i 4" escripturario •.............. 

Gratificação addicional de 50 o/c • •• 

Pà1'á · · 

1 i • escripturario .............. . 
1 2J• escriplurario . ... ! ...... •••.•••• 
i 3" esc,ri'ptura:rio ; ........ . f • •••• 
i 4" escripturario ............... . 
i fiel ele thesourciro .......... . 
i fiel para o armazem de colis-pos-

tau:c ..................... . 

Gratificac-ão de 50 % ........... .. 
Gratificação até 20 % ........ • ... . 

· Rio Grande do Sul 

2 i"' escripturarios ............ . 
2 2"" escripturaTios ............ . 
i 3" escripttirario ... ~ .........•. 
i ;.o • t . · 1 escr1p urar.1o ......... · ..... . . . . . . - . 

G!'aLificacão addicional de 50, % .•. 

... 

Alaaoas 

Vencimentos 

4:800$000 
4:000$000 
2 :1!00$000 
2:00ÇJ$OOO. 

.......... 
' 

Vencimentos 

4:800$000 
lt:000$000. 
2:~00$000 
2:000$000 
2:400$00Q 

2:400$000 

. . ' .......... .......... 

Voncimontos 

4:800$000 
4:000$000 
2 :1!00$000 
2:000$000 

.......... 

4:800$00(1 
4:00tl$f'Oi.l 
2:400$000 
2:000$000 

i3 :20•(}.$000 
6:600~000 

.i!J :800$000 

4:800$000 
4:000$000 
2 : lr00.$0.00 
2:000$000 
2:400$0'00 

2:400$000 

i 8 : 000$00(\ 
o·:ooo$ooo 
3:600$000 

30:600$000 

o :6ooooon 
8:000$000 
2:400$000 
2:000$000 

22:000$000 
:11:000$000 

33:000$000 ·--

2 1 °" escripturariOs .............. . 3:200$000 6:400$000 
2 :<i.00$000 4:800$000 •> 2 2•• escripturarios· •....•........ 

d•raLificàoão addicional- de 50 "'% ••• ' ..... • ..... 
. ----·-·· .... ~-

:;·. ·' ........ 

ç 
' 

.. -~., . . ""'"-: _, .. ... 
. 

"" ···~ . "• 

/1 ' ': 

,, .\J 

:1.1:200$000 
5:6,90$00.0 

:1.6:800$000 

~· .. 
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Ceará 

:L 1 • escripturario ............. . 
. 1 2• escripturario ... · .......... . 
1 a• escripLurario .............. . 
1 ~· , . L •. . 1 escnp urar w . , .............. . 

GraLiiicac:;ão addicional de 50 o/o • •• 

. illatto G1•osso 

1 1• escripLurario .............. . 
i 2• escripturario .............. . 

· 1 3" escripLural'io .............. . 
1 4" · escripturario .............. . 
1 1'iel de thesoureil'o .......... . 
1 fiel para o armazem de col'is-pos-

. tatt:c ...... ~ ...... · ........ . 

Gratificação addicioual de 50 o/o • •• 

Sa:nta Catlta1•irw 

2 1 OIS esc~'ipLurariOs ............. . 
2 2"" escripturarios ............. ; 

GraLificáoão a·ddieional de •50 o/o • •• 

1.. . ' ftt"· I : . 

Espú·ito Santo · 

:1 :1.
0 • • t . . . escr1p urar1o, .. • .• ,• ... • .. ; ... •·. 

1 . .,. . t .. · ~ escr1p urar1o ............ · .. -.. 

G r·atil'icac:;ão addicional de 50 % .. ,. 

Sergipe· 

... .. 
' .. 

. ·.· 
710 

-i:SOÜ'$000 4:800$000 
3:600$ooo ·a~ooo1ooo 
2:400$000. 2:400$000 

. z:ooo$ooo . 2·:ooo$OOD 

·.·-· ·-· ..... . 

4:800$000 
3:600$000 
2 ;!t00$000 
2:000$000 
2:400$000 

. 2:400$000 

.......... 

12:800$000 
. 6:1.00$000 

19:200$000 

4:800$000 
3:600$000 
2:400$000 
2:000$000 
·2 :400$000 

2:400$000 

17:600$000 
8:800$000 

26:400$000 

3:000$000 G:000$000 
2:000$000 4:000$000 

:1.0:000$000 
. • • • • • •• • . • 5; 000$000 

:1.5:000$000 

3:000$000 3:000$000 
2:000$000 2:000$000 

5:000$000 ............. 2:500$000 

7::500$000 

\ 1 ·1· c·scripturario .... ·............ 3:000$000 3:000$000 
• .. ·1 2• cscripturario .·.............. 2:000$000 2:000$000 

~ . . 

Gra~fiéação addicional . de. 50 % ..•. 
.. . ...... . ......... • . 5:000$000 

2:~00$000 

'J :·500$,QOO 

• • .. 
·. 

.c 

.· 

"• ·'· 
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Pal'ahyúa 

. J 1" osc:l'ipturario . . . . . . . . . . . . . . . 3:000$000 3:000$000 
1 2" esc:riptural'io . . . . . . . . . . . . . . . 2:000$000 2:000$000 

GraLificacão addicional de . 50 % •.• 

Rio Grande do Norte 

1. 1~ escripturario .............. . 
:1 2• cscripturario .............. . 

G I'atificação addicíonal de 50 o/o ••• 

Piauhy 

1 . ·1 o es-c.ripturario .............. . 
1 .2~~ escripturario ........... · . · · 

Gratii'ic.:ac:;ão áddicional de· 50 % ... 

Paraná 

:1 :1• esc:ripturario .............. . 
:1 2" escripturario ...... ~ ....... . 
1 3" escripturario ............... · 
1 <i" escrfpturario : . ............ . 
1 fiel de thesoureiro · ....... , . .-. 
1 fiel para o armazem de colis-pos-

talt:JJ ·~··· ~ •••••••.•.. ·-· •••• 

Gratificação addicional de· 5_0 · % ~ .. · 
2 .serve-ntes para o servico de colis

postaux a 07$500 mensaes .. 

1· 1." escri-píura.rio 
1 2" escripturario 
1 3" escripturario 
1 -i" escripturario 

Jfaranhiio 

••• o ••••••••••• 

o •••••••••••• o o 

••••••••• o ••••• ............... 

GraWica.cão addicional . de. 50 o/o.· • • 
l 

I: 

... '·' ....... . 

3:000$000 
2:000$000 

.......... 

·3:000$000 
2:000$000 

e o o e O e e I O 0, 

4:800$000 
3:600$000 
2:400$000 
2:000$000 
2: 400$000· 

2 :400$000; 

o o e I e o, e • o o 

. ........ . 

4:800$000 
3:600$000 
2.:~00$000 
2:000$000 

e • ,e I e O O e O ·Ol 

.. 
' .,,...,. 

5:000$000 
2:500$000 

7 :1500·$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 

4:800$000 
3:600$000 
2:400$000 
2:000$000 
2:400$000 

- 2:400$000 

:17:600$000 
8:800$000 

2:3.10$000 

'26:400$000 

. 4 :8Ó0$000 
3:600$000 
2:400$000 
2:000$000 

' 
:12:800$000 
. 6 :400$000 

.r. 

19:200$000 

/' ,, 
~-

' . 
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• 

tluw:;onas 

1 J" cser~pturar~o .............. . 
J 2" CSCl"JpLUI'Ul"lO .... , ....... , , . 
J 3" esc.r•iptm·ario .............. . 
J !J ... escr•iptural'io .............. . 
J J'icl ·ae thesoureiro ............ . 
11 fiel do armazem de r:oUs-:JJOstau:e 

GraLil'imi()ão addicional de 50 % .. 
•l ser·ventes para o servico de r:olis

postawc a 1 62$500• mensaes .. 

Goya:: 

J l" est:ripLUL·ario .............. . 
J 2" escl'ipturario .............. . 
J fiel de thesoureiro ........... . 

· J fiel do al'mazem .de· colis-postau:e 

GI'atil'icação acldicional de 50 o/o • •• 
i servente para o servico de colis

posta·t~:r. a 97$500 mensaes .. 

Ao art. J•, n. i 7- Alfandegas: 

5:!)00$000 
5:000$000 
3:000$000 
2:500$000 
3 :600$000 
3:600$000 

I O O 0 O O 0 I O O 

.......... 

3:000$000 
2:000$000 
2:000$000 
2:000$000 

.......... 

. ........ . 

. i21 

ij :000$000 
5:000$000 
3:000$000 
:!:500$000 
3:600$000 
3:600$000 

23 :600$000. 
11:800$000 

.7:800$000 

35:400$000 

3:000$000 
2:000$000 
2:000$000 
2:000$000 

------
9:000$000 
t.:500$000 

1:170$000 

13:500$000 

Hedija-sc assim a sub-consignação « acquisJcão, reparo e 
conservação, etc. » do material da Alfandega do Rio de. Ja-
neiro. · · 

.:\ocquisi~•fio, reparo e conservacão do mater·ial, comprehen
didos ·os .ordenados do respectivo pessoal dos reparos e con
servação, acquisicão do fardamento para o pessoal das capa
tazias e até 1 O: 000$ para o ·custeio de carros e automoveis •. 

R:io de Janeiro: 
Um a,iudante de guarda-mór, ordenado, 6 :.WO$; quotas, 12. 
Set·vico da barra, i :800$000. . . · .. 
Doi.ls. conferentes, ordenado,' 7 :200$; quotas, 16. 
Dous Ju• escripturarios, ordenado, 6:400$, quotas, 12. 
Dous 2"' escripturarios, ordenado, 4 :800$; quotas, 110. 

'· J O .3"" escripturarios, ordenado,. 3 :600$; quotas, oito. 
... ~ ·. JO ·í"' escriptm·arios, oz·denado, 2:.lQO$·; quotas, seis. 

··:. • Um fiel ·de th1esoureiro, ordenado, 3':000$; quotas, oito. 
Quebras, 1 :000$000. · · · · . · · 

. ~m vez de 2. DF quotas á razão de 0,97 %, ~obre a lotação 
de 7::.~QO :000$, d1ga-se 2.253 quotas na razao de 1,08 % 
sobre 72. ooo :poo~o.oo .. . . · .. , . · 

Vol. IX 46-

.. 

, '··', 
:., , . 
_,. ..• 

.. 

. ' .... 

. .c. 

~,· 

;. 

' .,·: 

• > 

. ... 

. ' -.~ 

'· 
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Alfandegas: 
Pará 

2 conferentes ....... . 
4 4•• escripturarios ... . 
1 fiel de thesoureiro .. 
-· 

APPENDICE 

Ordenado 

3:800$000 7:600$00D 
1:300$000 .. 5:200$000 
1 :600$000 . :1 :600$000 . 

Quo.tas 

18 X 2 = 35 
7 X 4 = 28 

8 

14:4.00$000 

Fies d~ armazem em :vez de- 14, diga.:.se- :13 ~ 

72 

Em :vez de: 

872 quotas na razão de :1,24 % sobre a lotação de 
17.000:000$000 ············'··· .•...... 2:10:800$000 

Diga-se na tabella. explicativa: 

944 ·quotas na razão de 1,34 % sobre a lo tacão de 
17.000:900$000 ........................ 227:800$000 

Z.1arnahyba 
Ordonaclo Quotas 

:1. .guarda-mór ............... : . .. . 2:400$000 12 

!Em vez de: 

1•12 quotas na J•azão de 2,24 % sobre a lo tacão de 
500:000$000 ••.•..•••..... ·•···•·•···•• 1:1:200$000 

Diga-se: 

124 quotas na razão de 2,48 % sobre alotacão.de 
500:000$000 ·······················r···· 12:400$000 
. •." . .(J .· . 

.Ordcnadp Quotas 

Natal ., 
·.r;~· 

1 guarda-mór· .•... :.··~···············: 2:400$000' 12 

Em :vez de: 

112 quotas na razão de 8,3 % sobre a lotação de 
100:090$000 .............. :}~·.· . . · .... · ..... . 

·.;} . 

Diga-se: 
(",;':': 

· . 8:300$000 c• "' . ' . ,, ,.,. 

1·2-í quotas na razão de 9,18·% sobre a lotacão de 
100 .·00-0$000 . ·.! . : . .. . .• ... •.• •.• •.•.•.• .. •.•.• ·-···· •.•.• •.•.• . 9:180.$.000 

• 

/; 
(.. 
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Recife 

()rdonndo I. Quotas 

2 .conferentes ........ 3:800$000 7:000$000 18 X 2= 30 
4. lo •• es '· t · 1:300$000 5:200$000 7 X 1\ = 28· ~ .CI.lp urar10s .... . , Jiejs de thesoureiro . 1:000$000 3:.200$000 8 X 2 = 1.0 -J l'iol de armazem para. 

o servico de col'is-
2JOs(.au.7: · ••.•••••• 2:G00$000 2:000$000 14 X 1 = 14 

18:000$000 !J!L 

Em vez de: 
,875 quotas na razão do 1,20 o/o sobre a lotação de 
· .16.000~000$00B .. ;; ............•.•..... 192:000$000 

. Disa~se: 
ÇJ69 quotas na. razão do 1,32 % sobre a lotação de 

:10.000:000$000 ........................ 211:200$000 

Amcajú 
Ordonad!> Quotas 

':t guarda-mór .: •..•.............. ; 2-:400$000 :12 

Em :vez de: 
112 quotas na. razão de 2,9 % sobre a lotaoão de 

300:000$000 .••.....•.. ...............• 8:700$000 

Diga-se: 
'124 quota.s na razão de 3,20 % sobre a lotação de 

300:00Q$000 ..•••...•..•.....••..••.••• 9:600$000 

. Bahia 

2 conferentes ....... . 
4 4."' escripturarios .... · 

. , ' 

Ordenndo . Quotas 

3 :800$000 7:600$000 18 X 2 = 3G 
1 :300$000 . 5 :200$000 7 X 4 = 28 __ , __ ..... 

112;':800$000 • 64 

•• Um :fiel ele thesourei·ro, ordenado, 1 :600$; quotas oito; 
- . , ~ Um fiel ele armazem para o serviço de colis JJOStaux. orde-

-nado, 2:600$; quotas '14.. 

, ...,._ Em.vez de: 
' ~ . . . 
. ~83 q\!otas na razão de 0,95 % sobre a lotação de 
r ~4.400;000$000 ........................ 133;000$000 

.. 

, 
•• 
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Diga-se: 
!Jü9 cjuotas na mzüo de 1 •• 8 % sobre a lotação de 

14.000;000$000 ........................ 252:000$000 

V·ic tor·ia 
.Ordenndo Q.uotns 

1 guarda-mór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 :000$000 
Em vez de: 

15 

13í quotas na razão de 6 % sobre. a lo tacão de 
250:000$000 . . .. . .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. 15 ;000$000 

Diga-se: 
HO quotas na razão de 6,7 % sobre a lotacão de 

250:000$000 .................•.....•..• 16:750$000 

Santos 

. 1. chefe de secr;ão a .... . 
8 ;r.onferentes a ........ . 
!t 1:" escripturarios a ... . 
/1 2fll' oscripturarios a ... . 

·10 3"' escripturarios a ... . 
:1.0 4"" escripturarios a ... . 

• 

Ordenndo 

-{j :000$ 
5:400$ 
IJ:800$ 

3:600$ 
3:000$ 
2:000$' 

Ci:OOO$ 
"3:200$' 
:1!1:200$ 

14:200$' 
30:000$ 
20:000$ 

124:400$ 

Quotns 

20 X 1 = 20. 
18 X· 8 = 144 

16 X 4 = 04 
14 X 4 = 56 
1.0 X 1.0 = 100 
8 X •JO = 80 

434 

· Um ajudante de guarda-mór, ordenado, 4 :000$; quotas, 14. 
Dous fieis de t.he:;oureiro, ordenado, 4.:800$, quotas, 20. . . ' ' . . 
Em vez de: 

1. 0!)8 quotas na razão de 0,8 % sobre a lotacão de · . 
' 35. 000:000$000 . ; ........... :.. .. .. . . 288:000$000 

Diga-se:· 
1. 5!10 quotas na razão de 1,00 % sobre a lotação 

· de 55. 000:000$000 .................... · 
· Da forca dos guardas: 

Em :ve7. d~;~: 

Guardas ................ . 
GJ•atificaoão annual de 200$ 

para fardamento ac 
()Ommandante, sargen~ 
tos e guardas ....... . 
Diga-se: 

GuardaR ................ . 
Gratificaoii.n annual de 200$ 

para fal'damento · ..... 

........... 

Soldo Grn.t. ndd. 

1. :920$ 1 ;968$ 120 t.Oõ :50,0$00'0 

. 25 ;200$06Qc1n 

1:920$ 185 71S:Wc1iooo ,, . 

37;000$000 

" 
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Material: 
Expediente: a:cqutSJ~\aO e encadernação de livros, papel, 

pennas e ou Lros artigos, augmentado de 10 :000$000. . , 
Acquisição, reparo e conset·vaoão do matet·ial, augmentado. 

de 1.8: t.00$000. 
Combustjvel e lubril'ic.anl~s, .28 ~000$000. 

Paranayuá 

Ordonndp 

1 conferente a ............. 3:000$ 3:000$ 
lt es01:ipturarios ·a . . . . . . . . . . 1 :GOO$ G :ltOO$ 

9 ;IL00$ 
:Em vez de: 

2-19 quotas na razão de 2,34 % sobre a lotat\ão de 

. Quotas .. 
15 X 1 = 15 

8 X -1 = 32 

1 . 500 :000$000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 :100$000 

Diga-se: 
2HG quotas na razão de 2,78 % sobre a lotação de 

1.500:000$000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 :700$000 
Augmentada de G :000$ a verba destinada ao expediente. 

S. Francisco 

1. guarda-mór ................... . 
Em vez ele: 

1.50 quotas na razão de 2,5 % so-
. · hre a lotar;fi.o de 550:000$000 

Diga-se:. 

102 .quotas .na razão de 2,7 % so
. bre a lotacão de 550:000$000 

1 guarda-mór ................... . 
·Em vez de: 

175 quotas na razão de 1,5 %: so
. brc a . I o ta ç ã o de ré is 

3.000:000$000 ....... · ... . 

Diga-se:· 
' . ::; 

:f87 quotas na razão de 1,6 % so
' .brc a I o t a c ã o de róis 

'.~. 000:000$000 ......•.... .. 

Ordenado 

3:000$ 

·13. 750:000$ 

Ordénniló · · 

14. 8GO :'000$ 
3:000$ 

45:000$ 

48:000$ 

. Quobns 

12 

. ' 

Quotas 

12 

Fiel de armazcm- cm vez de 1 :400$ diga-se 1: 6{)0$000. 

1': 

·: ·: 

' ...•. : 
' " 

. . . ·• ~.';1 .• 
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Corumbá 
Ordiinado Quotas 

:1.5 
H 

8 
s 

• Um conferente ..................... . 
TT :f." 'o t o . «....: m esor IP urnr1o .................. · 
Dous 2°' escripturarios o ••••••••••••••• 

Um l'iel de l.IJ1esoureiro ......•........• 

3:000$000 
2:1100$000 
:1.:500$000 
:1. :-1.00$000 

Dous serventes, a 6$ diaríos. · · 
Em vez de 249 quotas na razão de 4,5 o/o sobre a lotacão i:le 

1 .. -100:000$, (63 :000$), diga-se: quotas na razão de 6 o/o sobro 
o. a lotação de 1.-100: DOO$ (84 :000$000). 

Na consignação- Material-, onde se· diz: ·· 
Expediente: . . . 

· Acquisição e encadernação de livros, pennas c 
outros artigos ............................ . 

:Acquisição, reparo e •conservacão de material. .. 
Comlmstivcl c lubrificantes ..................• 

Diga-se: 
Expediente: 

~-\cqui.~ição e . cncadernacão. de livros, pennas e 
· · ·.outros artigos .................... · .....•. 

Acquisição, reparo e conscrvacão de· material .. . 
. · Comlmstivel e lubrificantes •........... , .... . 

.Da força dos guardas: 
Em vez de: 

3:000$000 
:1:800$000 
3:800$000. 

6:000$000 
6:500$000 
9 :000-'fiOOO 

24 guardas coiri 960$ de soldo e 9S:4$ 'de gratifi;_ 
·cacão. com o total d01 ....... 1 ....... ·~ .. : ... • 1\.6:656$000 

o . 

Diga-se: . 
-10 guardas com 960$ de orden~do e984$ de grati-

filcação ...........................•.....• : . ·77 :760$000 

Porto Alaare 

. Ordonndo . : Quotns 

-2 conferentes a ... ;~ ........ ·.·o3:S00$··7:6ÓO$ ·:t.sx2....:.3c. 
t, 4"' cscripturarios a . .. .. .. . . 1. :300$ o 5:200$ _ 7 x·4 = 28 

. o :1. fiel de thesoureiro ..... _ .... , 1 :600$ '1 :60'0$ 8 X :1.• = 8 

. :1.4 :400$: 72 
·Em.vez de: 

;c; 
.(·-' '_ . ..:::.· z:· 

500 quotas na razão de 1,5 % so- . 
· llrc a dotncão ·de .... · ..... 
Diga-:-se:. 

· · 572 quotas na razão de 1,71 % so
bre a lotação de .....•..... 

. '(., ,..._,;· 

.10.000:000$ 150:000:jlOfiO 
) . .. . . o/.-'· 

'. ,~···~ 

fiO. 000:000$ 171:000$000 

. ' •, 
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Flo1•ianopolis 

:1 fiel do thesoureiro ........... . 
·:L fiel de armazem .(Serviço de 

coUs postaux). · .•..••.••.• 

Em vez de: 

Ordcnadp 

2:600$000 

ll :600$000 

4:200$000 

Quótns 

727 

14 

8 

222 quotas na razão de ·5 %.sobre 
a lotação de.............. 700:00Ó$000 35:000$000 

Diga-se: 
244 quotas na razlio de 5,'W o/o so-

bre a lotação de......... ~ 700:000$000 38:430$000 
~·· . . Parahyba: 

Guarda-mó1· -. Serviço de barra ..............• · 1 :200$000 
J1l a1•anhão: 
Altere-se a razão ela quota de :l,3G % :para :l,!J.í % sobre 

a lotação da Alfandega do Maranhão, como determina o art. 102 
da lei n. 2. 544, de 4 ele janeiro do corrente anRo, :!'eiLa a 
cOl'l'espondente correcção no quantitativo da· tabclla. . · . 

Ao art; 1", n. 20-Emp,rcgados de repartioões c Jogares 
extinctos, eLe. : ·. . . · · .. · · · . . 

'"· ' 

Augmentaela de 5:981.$402, para ·pagamento dos venci:.. 
mentos do .fiel de armazem do Pará, Narciso Ferreira Borges; 
e diminui da de 5:400$, por. ter fallecido ó inspector da. The..:. 
soul'U'ria de ]'azcnda de l\iinas Geraes, Henrique A. Dias •CÓelho .. 

Ao art. :1 ", n. 2:1- Inspecção das repartições de Fazenda: . · 
Dím1nuida de 20:800$, ficando assim redigida: · . . .· .. 

Vencimento dos 10 inspeétores de fazenda: • 

Ordenado, 8:000$,. gratificação; 4:000$ •. : ..•.. ~ 120:000$000 . 
Diaria, ·a '12$ .aos m.esmos inspectores, quando em 

viagem, de accõrdo com o art;. :1:5, do regula-
mento .n. 9. 286 •.... •·· •....••. · ••• ' •.•••.. ·• · · 4.3 :200$000 . 

Auxiliar .. da Supez•intendencia · • . • . . . . . . . . . . . . . • G :000$000 .. 
li:xpediente ; .... · •...... ' .. ~ ................ , .. • :LO :000$000 
Itcduzida a yerba de ; ............ ; ... , . .. . .. . 20 :800·$000 · 

' Ao àrt .. 2•, n. 3 ,...- Supprima-se .. 
. · ~\.o mesmo· artigo, n .. 5.: . . . .·. . . 

' _), ; ' 1 '. 0 ,• • ' ' : ', , ~· • i' ' ' - , ' • , •' ' . ·. ' 

. . :A.ccrcsccntem-se depois da palavra «creditas l> as seguintes. 
'<üú a importançla de 2.000:000$, ouro~ .... ·. ·.· ·' . ·· 

• . ·• IJ ,mais como está. . . · 
Ao" art .. 2•, .n.;. 6 ,_ Su:PP,rima-se •.. 

. -~. 

: .i~~1~ 
.: :~: 

·, ' : -,,·_ :";'.' ~::;:; 
·. v·-·~" 

_ .. ' 

·>. 
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' . 
_ Ao urt. ti".:_ Substitua-se o- pel'iodo que se segue ú palavra 

- entl·eg_ues- pelo segui11tc: em- quatro prcsLar;.ões igiJues, 
adiantadas,_ no· oomcco-- dos mczes ele Janeiro, abril, julho c 

_-_-outubro, mediante .requisição ·competente, as quantias desti
nadas ao matel·ial das mesmas_·r·epru·ti,,;õcs, incluidas nu pr·esentc 
lei e integralmente as concedidas em creditas t:ofi:cer·neutcs ú 

·--- m'csrúa_verba-.Matcl'iaL' _. - _-. • ·- · - · 
_ - ·Ao a1·t. ou:- accrescente-se·depois ·das palavras-•conl'e
_r·entes _de-- dcsc.:n;rgu ---de 1" e .2" ·'classes, e substituam-se no 
pa~agrapho , umco as- palavr·as- nesses ca1·gos- pelas se-

-·gumtes : na 2" classe.· · · 
. '. Onde •Convier: accrescente-se: ' 

· 4: Os pagamentos .de subven!)ões de qualque1· natur·cza a 
associar;.ões ou institutos partic.:ulares, ·que já tenham recebido 

· out1·as em annos anteriorés, ficam sujeitos ao prévio exame, 
-instituído pelo Ministerio por onde correr a dcspeza, de appli
car;ão ·dada _ú ultima dessas subven!)õcs. » · 

' · Art. - mca o .PodcrJJ:xecutivo -autorizado a abrir -c.reditos 
especiacs até a jmportant:ia de 1 O. 000 :000$, para occorrcr ús 

- despezas ;iú l'citas c a fazer- com a construcção das villas pro--
. lotarias .Marechal Hermes c D. Or·sina da Ponscca. · -· · 
- - · J?ica crendo em Jlorto Velho um posto _fiscal, subordiüado 
á l\fcsa de Rendas ·de Santo Antonio. . - - _ 

· · _ Art. Nas_ futu·r·as ril;opostas de- or·camento, cada l\linis-
-__ te-l'io incltií11ú no computo da respectiva dcspcza a verba ncces-
- ·._ saria para 'pagamento do seu pessoal. inactivo, .f'igurando só-

mente no. ·do U\Iinistcrio da 1~azenda o que Jà1· privativo desse 
. l\Iinisterio; -comprehendida a rubrica- Pensionistas-'-- que 
será desdobrada por mini-sterios, . 
· Os Jogares . de conferentes ·c escripturaúos cr·eados: nas 

alfandegas, ·delegacias fiscaes e Caixa :de Amortização . serão 
preenchidos por acccssos ou remocão dos empregados de l?a
zcnda,. sendo os de primeira entrancia providos mediante con-
curso. · · . .. . . · . · . : · · 

.. . . Metade: das nomeações por. aoccsso SCI'Ú. ,.feita por anti
guidade. (Art: 30 da lei n. 2:083, de 30 de julho de 1909.) 

· O Governo fi·ca autorizado a entrar em accôrdo com o 
Estado do •I)araná para. transferir-li10 . o domínio . das terras 

. : adquiL·idas para estabelecimento de ·colonms c que por aban
donadas foram· pelo governo ·daquellc Estado aforadas, per

.. mutando por ... outras, cní área e valor iguacs aos daqU:cllas, e~n 
... zona ·que .:se. preste á localização de colonos oti 'ao._cstabclc~fi
mcnto :·de qualquer ·dos .serviços i'cdcracs que a Umao mantem 

· ·. no Estado. · -· . . . ... ·.· _ ·· . - . · . . . : . . . . . . 
. . .. . _Fica crcadà uma· circumscripção de 1'iscalizaçãq ~~ im- . 

postos de consumo no Rio Grande· do· Sul, com· a d1V1sao ela . 
oG• •cir·cumscripção.» .· . · . . .. · ·. · · . , 

· .. : : • 4: Fi.cam .creadas tres sub-delc'gacias subordi.riadà.s ao dei;..~- · 
· . , gado ficsa~ no Rio Grande do Sul, para .o·scrvico 'dcfisoolizaqil-;1 

··. das fron tc1ras do mesmo Estado,. -com. sé de em Bagé1 Quarab; .. ~ 
· c S. Bor,ja, 40:000$000. . · . · .. . .. · • · ·. ·•· .:;.;.~ · · 

O ·Governo ·expedirá· .D respectivo: regulamento.~> -~ • · .. -.. ' . . ' . . .. . ,- ··,y~~~f . '" .. ' .. ' . ' . ' .-
·:"--

ú[.::;r: 
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Fica incorp'orada aos vencime.í1tos .dos continuos, correios, 
auxiliares e -serventes·· do Ministerio d·a Fazenda: comprehen
didos os do Trib:unal de Contas, a gratificação de 30 % de que 
trata o n. V do art. 9•4 da lei n. 2.5tJ.IJ., de janeiro de 1912. 

E' fixado o vencimento dos ajudantes do· po,rteiro do 
Thesouro e do Ministerio da Fazenda em. 5 :400$; ·considerados 
dous terços de ordenado e um terço de gratificacão. 

Os títulos de 'inactividade serão expedidos .pelo 'Ministerio. 
da Fazenda e serão registrados pelo Tribunal de .Contas. .· . 

Na proposta de orçamento. para o exercício vindouro o 
Governo, si possível fOr, discriminará por ministerios a verba 
destinada ao pagamento de aposentados. 

Art. Os actuaes escreventes da Imprensa Nacional· e 
D·i.ario Of('ir:'i.al serão aproveitados por ordem de antiguidade e 
por merecimento coii1o escripturarios. As outras vagas serão 
preenchidas pelos auxiliares de escripta; metade por ordem de 

· antiguidade e metade por merecimento. · · . 
§ 1 ~" O Governo expedirá o regulamento dessas repartições 

'\\ dentro dos quadt·o~ e tabellas organizados ·nesta lei sem au-
gmento da des[leza votada. · 

\ · § 2. • A escripturaçfio ·das officinas será feita pelos escri-
; pturarios designados pel() direr:tor. 
j 
I 

I . 
i 
'· ,r ,,, 
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FIM DO NONO E ULTIMO VOLUMF: 

2H8-QI5 ·- Ri? de Janetro- Imprensa Nncioonl- lWI!I 
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