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PRESIDE~.CIA DO. SR. URD,U~O S,\~"TOS 1
- . I)

.

PRESIDill\"TE
.

a

Á' .. t hóra. da. tarde abt•o-so sessão; a quo concorrem os Srs. A·
Azarado,. Pedro Borges, ~Iotollo, Pereira Lobo, Lopes Gonçalves, Hogo
Montoir9, Silve!'io Nery, Indi() do Brasil, At·thur Lemos, Costa ·RQdrigccs, lllondes do Almeida, José Euzcbio, Abdias, Neves, .Pires Ferreira, Ribeiro Gonça.lva.~,Franci>co Sá, Thoma.r. Aooioly, João Lyra.,
· Epitacio l'o~soa, Walf,·odo Leal, Hosa o ,Silva., Dan tas Bat;mto, Araujo
· Gôes, Guilherme Campos, Luiz' Vianna, Miguel do Cnt•valho, Erico
Coelho, Paulo·de Frontin; Bueno do ·Paiva,' Bernardo Monteiro, Adolpho Gol'do, Eugenio Jardim, Gouzaga Jayme,. Leopoldo <lo Bul!Jõcs,
. José Murtinho, Xavier da Si!va,'Vidal Rataos, Rivadavia COr1·0a, Soa~
res dos. Santos• o Victol'ino Monteiro (40). . ·.
Deixam de eompnré~cr com causa justificada os Srs. Hercilio
Luz, Antonio da Souza, Eloy de Souza, Cunha Pedt•osa, Riboiro de
Britto, Raymundo do Mit·anda, ·Gomos Ribeiro, Siqucit•a de Menezes,
~uj Barbosa, Joilo Luir. A!ves; Lourenço Baptista, Irincui\Iacllado, ~~.. cmdo Guanabara, FranciSCO Sallcs, Rodrtgncs. Alves, Alfl·odo EllL.S,
· Alencar Guimarães o Generoso Uarqucs (lB). ..
.
·
E' lida, ·.posta em discussão e; sem ·debato, approvada a . act& da
sessão' anterior'
·' ~.
·.O· Sr.· i• Secretario dá 'Contn·do seguinte

: EXPEDIENTE·
'

· Telcgrammas dos Srs. Drs. Delphiin 1\!orei·ra, Presidente
do Estado do Minas, e Lcvindo Lopes, Presidente do senado
mineiro, agradecendo o do· Senado. enviando P,ezames pelo pns~amr.·nto do Sr. ·Dep_!ltado Cnr.l.os P.ci~oto ll)lllo•. - lnteiradu.
s.- V!JI. v ·
· t ·
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.\NNAES DO 'SENADO

. Offlcio do. Sr. Presidente do ·Estado · da Pat•ahyba, env~<mdo uma. relacão dos offtciues da . Guarda Nacional e. da!!'
pracas al1stadas, fornecid:i pelo commando supETior daquell~
Estado..·-~
- AcJ S1·. Senador EI'ico Coelho.·
• .. ·
.
~

'

'

O Sr. 2" Secretario declara que não ha pareceres.
E' lido e fica 'preenchendo o tridÜo regimental· o seguinte
·
·

.

PROJECTO

..

~

N. 16 -

1917
~

1_.-

O Congresso . Nacional decrf:La:
..
Art. i; • Fica considerada. de utilidade· publica a Asso' ciacão Commercial do Pio.uby, · cilm séde em TheresiDa.
·
. Art. 2.o Revogam-se as dispilsicõE'S . em oontrario.
Sala
das
sesslí&,
i de setembro de 1917'. ~ Abdias Neves:
,
'
' t..
•
t'

'

•

.
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'

J
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'

•

,
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O Sr. Lopes Gonçalves - Sr. Presidente•. teacionava hon- ·
tem, de_pois de íallar o autor do projecto n. 24. de, 1915, que
concede privilegio aos reservistas das sociedades de tiro, jus·
.. tificar o parecer elaborado pela Commissii.o ·àe Coastituigão .e ·
Diplomacia, da qual, em o anno passado, ua auseu.cia de um
dos seus emiD.e!il-tes membros, honrado Senador pelo· Paraná,;
o S1•. Alencal' Guimarães, fiz parte, tendo sido ll.elator desse
nu!smo parecer.
·
.
.
·
.·
.
Mas, como V. ~. e o Senado v'irain, a sessão foi quasi .
occupada com a discussão de um projecto relativo a· credito ·
:;upplementar, q".le se c.onsiderou avultadissimo, para paga~<:nlo de ajudas de ,custo a funccionarfOS removidos do lllinieteL'io do Exterior, ,L'epatriamento de patrícios e. mais outrás .
despczas, accentuando-se nessa discussão que, ,p9r · serem .
essas . despczas de caracter reservado,. o Senado não podia
tomar conhecimento das mesmas ·com inê!ividuacão o ola- ·
· reza. systema ao qual, seja dito de passagem, me oppoaho
ír:uucamente. como Senacror, porque' contraria o art S-i. L t,
.da Constituição,. que diz competir: ao Co·ngre;:~so Nacional Dió .
só de uma e outra' orçar a recetta e fixar ·a despeza, como
tomar as contas em cada exereicio tit1ance1ro. E essà dia- ·
·l:ussão se prolongou, 11 hora adeantou-~e, .e não . me foi pos· ·
sivel, por achar-me .bastante incommodãdo· em · minha saude,
acompanhar alé o fim ·o discurso do hom-ado e nobre ·Seaadot
peln Parahyba, meu prezado .amigo Sl'. ,Culilha Pedrosa.; .
. Entretanto,. devo dizer ao Senado. aproveitando esta occa· "· ·
siiio, que considel'O absurda a Lheoria. de as despezas re·
soi·vadas não cbcgarem especificadas ao conhecimento do Se·
Iilado, para. decidir sobre a sua procedeucia ou improcedencin.
sabido, como é, existir no nosso rtegiinento uma disposicão
1·
..:... o urt.. _94 - gue estabelece a necessida.r.le · das ~es
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Assim, pois, quando as despezas torem de olil'OOter
'

'

'

.~

'

.

.:;,..

s11cret.as.
reservado, das que não possam ser conhecidas da . publico.
,,qu.e ussJ~le aos nossos t!'abalhos~ .ás nossas deliberações, que
·.
sc,Jam tom:~dus, tambem. reserv.aaamente. por m~io de ·sessões .
sc~retas.
IVIas, em nenbum paiz do mumdo, qualquer que · ·
• SeJa o regimen, mbnal'chico, celiltr·alizado, temperado, p'Jl'a- . ·
memte democratico e'' federativo, como o nosso, com o predwamelilto da responaabilidade e o da separaçãa dos poderes,: é
· admissivel que' o' P.oder Executivo despendà qualquel' parcella
a titulo de servico reservado, sem que o Coll81'esso NullioiUIJ,
ou o Parlamento tel!lham. competencia e auto~idade para ·conhécer detalhadamente a somaia despendida e ·sua upplieagüo....
O que a· Legislatura não póde fazer, em se tratando de ser·
,.
t;. ,.
.Vi(lOS dessa natureza, é 'de!iber~l' em sessões publica~, a. bem
dlt ordem, tranquillidade, defesa e soberania do. pah., mas o&
documentos justificativos ou comprobatorids de taes despezas
•
dt~vem. vir ao" conh~oimento do Poder Legislativo, para que as
•
C(J'bltas•. de accõrdo com a Constltuioílo, sejam devidamente to·
. mudas, uma vez que a mesma não faz distinccão· alguma.
o
1

'

""
..~s )
v.l·Apo~"
""""".

'

·

·

. ' ·•·
.

~·

'· · ··' · .....:1··., ..;.\'·· ·

Tomalildo, pois, esta opportunidu.de, levanto, agora, o meu
proteHt{) a respeito do assumpto, que, por ter sido ho:etem dia·
eu tido por grande numero de competentes oradores, determi· ·
· · nou·me, · nessa oc~asião; ·deixar de oecup,ar ·a •attlliilçiW ~ Sanado com · a minha palavra incompetente (não. apozadOs) ,
com a minha palavm sem .lustre (não apo'lados), IDIUl, Clll Lado ·
·eas.o, sincera ·a girar em1 torno dQ preceito cxpreaso, fllBdA.
mental da nossa Constituiaã.o •. ·
. ·
. . .Pass!Wei . aS'OÍ'Il. a occupar-me, · ligeiramente, do. projecto
n. 24 Sr. Presidente.· . · ·
- ·"
.
· · Nós . não• ~tamoa (t!Ulllooionandó 'Iom . !Congresso .\Consti~
, . tuinte; estamos ;funccio1UIIldo em· Congresso · ordinario, e a.
disposição · do projecto n. 24 substitue positivamenf.íe o •
.
•
.art.· 73 da· Constituição .-da Republica.
Ora, si· nós não temos a íuncgão Q.e assembléa' constituinte, si 'não· estamos.·~~~ reformando, a Constituição, como _é
que se procura substituir a dispOSIOiio clnra, exp1·essa, ·~pil
sitiva; taxativa €' democratica • da COnstituig!lo Federal por
,,,~um di;srlos.itivll do :earacf.er particul!nris.ta. l(llle · tlcru;l. ifa...zendo .parte da nossa le.glslaçllo'l
·
., . · Vou. ler ao Senado o preceito do art, 73 da Constituigão
..e o dispositivo' do projecto que, bontem. foi discutido .o em
•
. C~lja UiS.CUSSÚO, peJOS motiVOS S!Ue já ~uz, llli~ pude (O~
J>arte..
. .... ,.. ·
;' .. ···-····--~·: _,,.··,·.·,,
·· Diz o projecto do nobre ·e honrado SoDador pelá Parahyba e'. outros. dignos membros desta .Casa: ·. ·
· «Fiêa assegurado aos reservistas ~ sociedudes de. tiro.
do paiz o direito de preferàn.cià, 'em egualdade 'de condJcões,
para, ..P,reenchnnento dos cargos publicas, re!lllvadns as preterenliiaa Já previStas• em le1.:.
.
; .I .. Jlue ·diZ. o art.•. 'J.S da Qo,nstituiQiat ·
,
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A~AES

DO SENADO

.0

••

'

'
) DisP'õe a.Gsim·:
«Os cargos 'PUblicas, civis ou militare~ são accessiveis
todos os brasileiros, observadas as .condiçocs de capacidade
t'Sp('cia!, q.ue i a~ lei cstatuir ... :.
..
Ora, Sr. Presidente, si a Constituição· dispõé• claramente
· 1:obre n.s condições do pre.enchimcnto o.u do provimento dos
c.argos publiccs civis ou militares, determinando como factor
dominante,. J .da «capacidade especiab, regulada por lei e
não a .circumstancia de pertencer ·o cidadão a esta ou úquella
classe social, coro.1 .3e prescreve no .projecfo, claro é. C!ue st:
trata de· um pr•incipio de ordem Sé·ral, .que não p6de nem
' .
deve· sE:'!' condnzido no terren.v particularista, desvirtuando-se
.., .. a.
sua ' impr!ssoalidade e procurando-se' firmar' privilegio a '
•• respeito
',
•de uma cl::tsse ...patr.iotica ·e brilhante, ·não ha du·.
.vida, mas qur não ~tem por fim collocar cm plano· inferior os
seus c0ncidrtdãos, os .demais aspirantes ás funccões publicas.
Não se está vendo, Sr·. Preidente, que é crile~io ·mera~
••
mente .subjectivo, criterio todo opinativo esse. de se diZE'!'
•- ·que, em r~nnldnde. de condi(;ões; serão 'pretferidos aquelles ·.~
que tivrorom ~ido reservistas do· tiro, para ·acccsso aos.· em- "'
pregos
publicas?.
,
, .
" •·. ,porventura,
n.ão será de ordem ·constilucionnl e 'não es:.. ·
.tará estab~·lerido e::pressumcntC' -na Conslituii'ÜO que o unico
requisito é ·o da cnpncidnrlo do cidadão,- coníormr:· as provas
de habilitacãn que· exhibir?
·
,;
.
.
Ora, St•,. Presidente, se não $Omos congresso constituinte; ..
se nosso rer,unen lflm por norma elimina.r e. condemnar todos
os privilu;.;ir:•<', não so ct~n1iú·ehonde que o projecto venha es·
tabeleco~ tal pre!'eT·encin, odiosa, de caracter !)Csso::tll Nü1> ·
quero,
n5o desejo qHe, mesmo de · longe, se il}lerprete . as ·
•
· nifnhas pn lnwas con:o dernohstràção de· animosidade' nos ,i o· ·
'
vens patrícios que ·sr,; dedlc:ün ús nossas sl)cicdndes do tiro,
porque. devo diznr ri:o Senado que meu unico filho .é volun·
tario do Bx~l'cil.o, is lo é,' futuro :reservista, d~vpndo tomar. ··
parto.
nas proxin:ns manobras de · ..outubro, · preparando-se
'
.pat·~· quando for preciso, defender :1 Patria e as insliluicões:
SR. SoAREs nos· SANTós·- v~ Ex. está estnb~l~cen.:lo.
'um mt:)inho de v~nto, porquanto. o projecto só ndmitte a pra- ,•·
!er•enc1a em egualclade de condrçõe8.
·
·
Jl •
,•.
.
'
•• .
.
' .•. '
.....
•
O SR. LOPES' GoNÇALVES-::.. Mas é is•so que· não se deve. ·
admittir, Sr: PPesidente; não·se .deve ::trmnr o poder .publico.
desse arhitr-io, do elusLei•i 0 da· iau'aldacla ·de cOndições, cxpre·s· ·
são muil.(l vaga, dependente ela sympathin ou anLipathb pes•
''
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.
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0 SR. SOABES. DOS SAN~'OS - E leis anterioi•es niió est5.·
beleceram .iá oul.ras "prcferencias ?
.
.

GONÇAÍ..VES .Sem duvida; mas, ent.rp• c!~
da mr.•>'rn a <.'lusse,, tendo semprr:J · t·es·uJ:u:lo ·,> critel'io da .

O SR. J.cPES

dadão~
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ímtisuidnde ·c do mereéimcnto, quer em relnoão ás· funcoões
civis, ·quer a respeito da carreira militai.
.
,
O. facto culminante é o seguinte: o individuq gup n!íó for.
rescrv1sla, 0nwn Lr:mdo-Hc cm egualcladc de eondlçoes com um
cidadão. desta classe, no" pleiteamento de um cargo publico,
fir.nr:í ~?ln situnç'i'io de inferio!'idade. · .
O SR. BuENo DE PAIVA - Por conslflquencia, o arbítrio .do
Executivo. será ·menor.
"
••
. . ,
•· ·
· o SR. LOPES GoNÇAr.;vr,:s - Portanto, digo eu.· o projecto
vem estabelecer que o êidactão reservista tem muilo maJs .
idoneidrirlc Jog-nl gue os qutros para. exercer cargos publicas.'
Isso é ou não e o' arbitrio? Isso é ou não é privilegio? . .
, . o· §n•. .A:noi.Puo Gonn 0 - O. art. 73 da Constituição não.
. se OPtJ08 a ISSO •. ,, .
.
.
· o sn. LOPEs GoNçALVEs - O art. 73 da Constituição. es- .
tabelm:e as· condições .,para provimento dos cargos ·publicas e
· essa disposição do prõjecto· vem revogar este artigo: E'· issl>
que é preciso assigrialar e este foi o intuito da Commissão
de Constituição ·e ·Diplomacia, que não tem, nem póde ter pre~
,vençã0 par:a ·com os jovens· que se exercitam na arte bellica,
·elemento suhsl.ancial p,ura o nosso progresso e manutenção
. da nossa· integridade.
.
Os argurnenLos apresentados pelo illustre Sr. · Senador
Cunha . Pedrosa não" teem paridade com · o· projecto.
. . .fi caso rla mngisLrahwa; cilada por S. ·Ex., é muito dif'f•J' rente. A''Jei n. 221, de 20 de no~embro de iS!J.i, complementar do decreto n. 848. de U de outubro de 1800, que orga. nizou a .[1.1st.·ica Fcdm·nl; c1·cou um eeJ•I.o cri teria para o· provimento dos cargos da Justit;a Fedet·al,· obediente n umv. rt>•gra traçada :na esphera da magistràtura · e . da. advocacia,
cla.~srs que já 'se nchum hnbilitadO:s· com diplomas scientificos gue lhes s,tí.o confcrid()s rielas.facl,lldades de direito e pelos
serv1i)os que ,Já te em prestado. ap pn1z. .
.
·
E ésse modo de prover a .magistratura terá· semelhança ,.
com o· que pretendo- o projecto·?
.
, .
.
' ·.
Absolutamente não.
·, O outro argumcntõ de S. Ex. é o que diz respeitei á pre!erencia que .. cm ·o unno passado, o Congresso estabeleceu,· n
f;avor dos substitutos federaes para prenchimenlo dos cargos
cl1.1 juizes fcdnrncs..
·.
·
. .. ,
. _Or;a, pergunto e1;1: çste c~so .tem alguma npnlogia com o
que pretende o· Pl'OJOC!o a respeito dos rcsorv1stns ?
. 'Absolutamente não. Porque, reservista _p6de ser qualquer cidnàãt>,. ~cja ou não diplomadO'; orriquant 0 que, para ser
magisf.rndo, é :preciso ter um. diploma sciontifico. dado pol'
. qualquer das faculdades .juriclicns do pair.. O que a lei n. 221
eslt~lH\)ece. é que entre os magistrados, no tempo dn monnrchia,
sc.inm preferidos, cm egmildnde de (]:Índicões, os juizes de di-.
I·cilo mais anl~~ós. e, ep.lre a clas~e. dos advogados, aquelles
~
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· que pela sua idoneidade tiverem prestn'do mafóres iiemcos
ao p'aiz.
.
-~ .
·
'
' ·· ' ·''I
. conseguintemente, o proJecto, estabelecendo ·que ·os reser- .
vistas terão preferencia aos cargos pubHcos, nada ofrerece d~ ! ._
semelhnn_r,a com.o~ requisitos decol'I'entes de capacidade. pr~'"'
fissional, de nab!htaçlto comproYada por um diploma sClentJ ...
fico, .
.. .
.
· O··SR. somt11s uo·e ..SÃNTos ~Ora esb(V •.Ex.· creanijo o
privilegio doR d!pl~mas. E'.. um circulo vicioso.
·
.
. o Sn. LOPES ao"NCAiws - N!l.o estOu dizendo isto; eetoii
·· dizendo que os.: argumeJ}to~;~.. apres~ntados pelo honrado Se•.
na dor pela Parabyba ·nlto te em 'connex~o alguma, com o caso
est!ltuidó neste proJecto; pol'(ftle, vara a mardstraf.ur.a, n!lo se
vaP procurar um Yei!!IO; prollUra..se um .cidad1io brasileiro que
tenha diploma de b2.2barel ,ou _doutor em direito, conferido por. ,_ •
qualquer dnR fnculdades .iurii:lieas do paiz e que tenha sido·
' ou magi~f.rndo nu advogado.
.
.
> • .•
·
O mesmo se deve di~~:er .quanto aos cargos de· ,iuizes re~
deraes ·que devem, de preferencfa, ser providos por seus
substitutos, ~id,ad!!Jos que, tambem, n!lo IJlodem ser !efgos; segundo o rAA'imen das nossns. lefs.
. · , _,.
Hn, pofs. um priVilegio, uma preferenein: em favor i:!os
res~rv!stn~. ·aos. empregos publfcos, nl'to dentro em sua classe,,
mas snpp Jantando todas ns classes socia~s. todos os demais
cMM!ios brasileiros, que, por sua edade ·ou outros motivos,
ni'ío perten~~m á reserva <!o; tiro. · • .
. · .,
\ '• I
•
. . q --~. .To.\:o. LYRA' - Mns a pref~-renoi~ não dispensa ·as
rlemnts condlel'iee. ' ·, ..
O SR. r:~PES GoKCALVES - Perd!Io. ll.." exactamente essa
e:rpressrio, que sel'lfnas m!l.os do Governo uma poderosà ·arma:'·
de fnvore~., r.lisc~fcionnria e arbitraria. <TU e eu· condemno.
O SR.' .TOÃO LYRA ~ O ~ve~o só pttderfl nr~fe~ir entre
_ os f111(1 P~t.iverem em e·gualdade de condi~ões. · _ ·
O SR. T.r3T>li:S .GoN'çAr,VE!! - lll pior ®e preferencla. em
eA-ualr.lndr de. corúTfcões ? Para ·estimular o amor da Pntria ?
MH~. n amnr i:! a Pntria é ttm sentimento· tão elevado. tão ruobre .•
e · snnfl-rlo-r qne dispensa as catnplasmas o!f!cines· e ns men- •. ·
tiras oonv~nc!onael!l.
.
,
·
'
·. Agorn. quanfJo aos. voinntnrfos do Parngnny ·:que, nor
Sllf!:f!'estão pntl'i<iUca do' rmperndor D. Ped-ro IT á Assembléa
, T.!ifrislntivn do Tmnerio, :vier.nm "'·· t.er prefere:ocia nó pr.ovimenfo aiO!! cn-rgoos de serv(lntuar!os da ,illsti!JIJ.. como ..tnbeltiães.
partidores, ef~., i'!.evo dfr.er que a lei· da 1\fonn,rehin vlsnvn.
m::c1t1sivnmente os voluntnrios que -i'lerrnmarnrn o seu son~e
om rll!fe~n dn Pit.tr!n o .i:l.mnfs nquelles que nunca se cnvolvn· '
ram no rumo rlns peYe,ins: fnVJor ou nrivileglo eon~ideradiY
sempr~' como rP.munerat:.lto das vlcissft.udes. e t.l'1!bnlhos da:
21lerrn.
'
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' · Tsto ,posto, sel.'it, - mesmo justo QUe os reservistas, que
nunca tiveram necessidade de combater em parte alguma, que
nunca entraram em luta, possam obter um privilegio egunl
ao dos veteranos do Paraguay, que se bateram nos camvos de
batalha ? · · .
·
' '· ~..;.J~
Entretanto,_ o nq~re autor_ ~o . projecto argum~nta com
este cnso que é. Inteiramente, (hf!erente, Nunca fo1 provido
como · serventnarlo de ,!ustlcn, no tempo da Mónnrchin, um
voluntnrio que n!lo tivesse estado ·na guerra. S6 depois da
campanha do Pa.raguay foi QUe elles receberam essa espec!e
· · rle gratidão da Patria.
.
Serão· reservistas todos os brasileiros 'I
Não. Entretanto a Constitúlcllo dlz que· os· empregos ;p\.'i·
·bllr.os ser!l.o · accessfveis a todos os. brasileiros cconforme as
condicões de capacfdad~. · .
,
.
O SR ..Jo)(o LYRA ~ O projecto estabelecP. mais nma condl~fíO. de capacidade,
·.
··
·
.
O SrC··t,oPEs GoNCALVI!lS - E' teso ·mesmo: o proJecto so
'estabelece uma preferencla c esta a favor dos rcseivlstas; nruo
cogita absolutamente das demais clasees .socfaes. ·
O Sn. JoXo. L~ ~ O proje.cto nt.tinge n todos os
J•eservi~tns, 'de tlilas as classes· sociaes. desde ·l'fUe, ·quanto aM
ontros rrquisitos -estejam em igualdade de cond!f)i'!es.
O SR. J.oPES GoNÇALVES -'Mas em egualdnde d~ condlçi5P.s, o reservista terá sempre a. preferencla.
..
·
Não é. s6 jsso, Sr. ·Presidente. ainda se nretende, .sem nc- , ..
cessidade. int.ernretar o nrt. ·s2 da Constltulcllo. .
·
!\ Commiss'iio, no cumprimllnto dos seus deveres. con. siderou in.nocua n providencia dn lettra 'b do art., 'f• ifo n11DL
.fecto. ·porque todos os· funccionarios s~o. reRponsnvcis. nela
. ·'falta de exncr,llo no cumprimento de ·sP.us dP.veres .. e ainda
mais, por n!!o · exercerem sobre· os seus subnlf.ernos n vigi. lnncin. e n fiscnllzaçllo ·neccssarins.
.· ,
.
/ · " iNiin::roe.m. p6de s'er ·. ipunido administ.rntivn. ,indicin.ría. mente. sem cru e se lhe assegurem todo~ os meios do defesa.
Não Clrn preciso; pois, a cre.aciio desse dispositivo no ·nro.iecto.
norque n :iudien!lfn do nccusndo· .est.li. prevista no nrt. 72 da
Consf.if.uioão. de modo claro e positivo.
·~
Foi em t.orno deste. principio que n r.ommls~iio do CoT!..... st.ituicão e Diplomnéln d~>u seu nnrerer. · considernnrlo o pro-. ' \ .
·· .iAot.o.. inconstitucional; :porque estabelece um privilegio .
. Fui o seu Relator ·e dovo .dizer qtlll sempre combnti todo
e qualquer privilegio pessoal, sejn em favor . do quem fôr.
so,in ·em beneficio de qualquer olnssP. dn fnmilio · hrnsjleira .. ·
~em descon'hecer. comf.udo; que ns so~-ieclndes do !.iro. renro,..
~entndn~ peln mocldnde. pOssnm prf1s!nr nss!g11n!nàos RP,rvl- .
qos no nosso pai7.,. contribuindo, com: efficnt;in: pnrn o ~melho;..
rrimcrutn das nossas oondlol!es mornos e physlons.
I
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Ora; n: 'Commiss!lo de . Constituição e Diplomncitr; enfeno<
· demdo que o .actual Congresso não é coristituint.e. nad·a mais
:fe~ que se oppor :1 substituiQão do art. 73 dn Constituicão,
que abre as .portas dos empregos publicas a todos 'os cidadão~.
observadas apenas M _condições de capacidade .'especial. .
O Sn. METET..Lo ~· Mas. essa prefere11cia .iá é Jei· do paiz.
lei n. L 860, de '' de j tmcil'o de :1908• que diz: «As praças
de pret, voluntar·ias ou· ·sorteadas, que tivé\J;em baixa· do serviço activo, serão empregadas, de preferencia (l outros, ~as
obras e officinas publicas, estradas de ferro .e quaesquer repartic·ões federaes.
·
· O Sn..LoPEs GONÇALV'Es-Então, ·se assim é, como pensa
Y. Ex. , 'para que esse projecto?
·
.
O Sn. METELLo - Sim,· 0 projecto· é inutil nesta parte.
porque já temos
lei a r,espéito
.. · :
.
: . .,
.
.
.
· O Sn. -LOPES GoNÇATNEs·- Sr. Presidente, eu ·me àguar,..
aarei para em 3• discussão discutir o assumpto. mais. demo,..
radamente, pedindo desculpa ao Senado ,Por teJ.;o fatigado. na
hOra do expediente.
·
.
:....
'
'
.
.
.
\
DIVERSOS SRS. SENADORES - Não apoiado: V, Ex:. foi
ouvido com a .maxima attenção.
.
·
· .
0 Sn .. LOPES- GoNÇALVES - Muíto obrigado a •V:V. EEx:. ·
Procurei o.perias Axplicnr a~ •minhas id~as sobre o assumpto
·e justificar o parec·er de que fui Relator. ·(Muito bem; mut!o ·
'
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·

.

.

O Sr: Adolpho Gordo. diz que a considerac'íio :<nie 1he merer.e o·· honrado Senndot• pelo Estadn do Amazonas ·e a circumstancia de ter sido o Relator do .parecer que ,provocou
.as observacõr:s de S. Ex.. obrigam-no a. dizer . algumas palavras.
· . ·
·· ·.
·
·· ·
O proJecto a que S. Ex. se referiu. dispõe· que fica assegurado nos reservistas das sociedades' de tiro do' pnlz '() di' rdto de prei'N'encia, em igunldnde .de condições, pnra o pre- \
E'llchime·nto dos cargos publicos, resalvadas ns preferencilis .
já provistas em lei. · ·
·
' ·
·
' ,· ·
· .·
· ·• Entende S. Ex. que ~ste :pr'ojccto fere de !frente o .
art. 73 da Constituir-ão poliLica que· disnõ!l que «Os cargos· ·
pnb!ico's civis, ou militares -~iio accessivcis · a . todos -os brasileiros observndas as condicões · de capacidade especial ·que a
1ei -t>stnluiu» ~
· . · . . . ·.
,
.
. . '. .
· 1\fns si c)S cargos publicas são. nccessivois. a. todos os bra-. • ·,
siiF.•iros, «Db~crvndas o.a ·;condi(iões cspcciries ..qtic a lei estatuir:t, é evidente que ,, nrt 73 da Conslituiciio dá no Pod~r
Legislativo ordinnrio competéncia para, eslnluir tudo quanto
,fo_r convonicntq..no interesse publico, em, relaÇão uo ncce.~so .,
dos cargos po h l1cos.
. .
.·
.
· ·. .
O orndor ·faz uma série · de considêrncões ·para- dEi- .
monstrnr:
·
· · ·
· · ·· · ..
.
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i•, · que 0 Poder Legialntivo ordinarlo não póde deixar
de ter compclencin pnrn .regulnmen lar . os preceitos constitucionacs e 2•, até onde vne ·a accão do poder regulnmen· ·
_ ·
.
• · : .
tador.
Tnmbem a Constitui cão assegura· e garante 11. 'liherdade
profissional; mnA, ·nem por isso, deixa o ·Poder ,Legislativo
vrdínarío de ter compelt!ncía para. estabelecer as condicões
d~~ habilítação para o cxcrcici o je certas profissões, tendo em
vi.ata •o 'interesse IJUblico. ' ·
.
·
. ·
Accrcsce que o. alludído projecto assegura nos reservistas
das sociedades de" tiro o direito 'de preferencia, cem igual- .
·dade de condições), e tal disposição não p6de ser consíde:•. rnda '·inconstitucional<, tanto mais lhavendo ·muitas · outr;as
leis, que cita, no mesmo sentido. (l'llu.ito bem;· muito bem.)
.
.
.
.
.
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ORDEM DO' DIA '
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o ·sr. ':Molpho GordCI (pela ordem) - Sr . .Prt>!lldent~.
peço verificacão da votacão. A Coinmissão de Justica e Legislação deu parecer favoravel á primeira· parte, isto. é•. á
,JeLI.ra ·a desse artig-0 e contrario á segunda parte, isto d,
. á Iettra b. ·
.
·
.
·
.
.. •
, . . .
· · P.eco tamhem a V. Ex. que submetta o artigo a votacão
, .· i f~i ~~ttras; em .P~~mei:? Jog-ar n Iettra o. c em ~e~~ndo, a,Iet. o Sr. Presidente· :... Isso é·. att.ribuicão d!i Mes.n. Eu já
submetti n vqt.ns o artigo, salvo a emen'dn da Commissão de ,
. .Tustiçn e Lc:;nslncão. que é supprcssivn da lcttra b. Vou apenas
. :groceder á verificncão_ da votncão ·
. ·
· Os ::;enhoras que votain contra o art. :1.• queiram levantar-se ~ .cpriservar-se de pé para. proceder-se. á .oo.ntagem.
;(Pausa,)

·

·

·

·

·

· Foi ·npprovnd0 o ·artigo. salvo a emenda da Commissúo.
·Os ~l'nhores ·que ·ap'provam a emenda ~ supprcssiva da
. lettra b dn Commissão de Juetíça e Legislação queiram lecantar..:se. (Pausa.. )
·
Foi npprovildO.
.
.
Os senhores que npprovnm o. art. 2• -queirnin levantar-se.
.,.;(P.'ausa.).. . ·

·'

·

. ..

..

.,

'

' ',~

..• '

·"'.-:,·v

· Fo1 approvada.
'
Votncão:·i. cm. 2~. discussão, do projecto• do Senado n. H,
.
de ·1917, determmnndo que os Ii:Hlmbros do Conselho Municipal do Districlô .Federal voncerüo, a titulo de subsidio, a

•
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. ·,
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· Votação, ,em 2• discussão, dÔ ,projecto do Senad0 n. 24, · ' .
de :1.9:1.5; concedendo favores aos. reservistaa das linhas de
tiro d~ paiz. · ·
· ·Rejeitado. '
.
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quan~ia

de 18:000$, pagos em pre~cões men.~aes de
1.:500$, não lhes sendo permittido perceberem qualqu~r outr.a
Romma,. a titulo de repreRentàl}ão ·.
Apprpvado. • ·
·
·

'

·.'o sr:· Paulo de Frontin. (~ela ordem) requer e o SP·naõo
concede, dispeJ?Sa do intersUCJ«?, para que o projecto figure
na ?rd~nl âo dm da' sessão s~!Dt~. \
·
.

.

I.

. ' ,.

.

·:
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. PEN'SÃO Á VlUYA DO .Da, CARLOS CARNEIRO DE MENDONÇA,
'
..
"'
'

·· .Continua cão da 2' discussão da proposdção da Camara dos·,
'Deputados n. 191 de 1!H 1, concedendo á viuva e fllhos me-- ·
nores do Dv. Car1os:*Carneiro de 'Mendonça a pensão' rnpnsal
_de 500$. repartidamente. ·
.
Approvãda.
· . . . , ~~~ ,., . - ... , , . . :.:... ~.... .:., :

•

.

.

- O Sr ..Miguel de Carvalho .(pela ordem) requer ·e o Sc>nado
con1cede, displ"nsa do .intersticio para que a p~oposiçlto possa
figurar na ordem do dia . da sessão seguinte.·
"
COMMJli\CI~ DA 'BABJA

ASSO!iliAÇÃO··
·discussão da proposição
~

.·

.

'

2'
da Camara dos ·Deputados
n·. 112, de 1915, · que;manda .conceder, á titulo diflniüvo egratuito, á Associação• Commercial da Bahia; os terrt>nos
accrescidos, contíguos- ao seu actual edi1lcio e dá outras providencias. ·
·
·
•
E' appJ•ovado 0 seguinte
.l

.\

'

. I.

..

.
,

SUBSTITUTIVO,:

. . '
Congresso Nacional . decreta:
,
. Artigo uni co. São transferidos. a titulo· definitivo e gra..
tuito. ao r!omini~ da Ass!>:ciacão Conrme:ccial ~.Ba~ia; ·os
terrenos nc.crescJdos. ·cont•guos ao seu actual . ed•ficlo, noil .-.
termos d11 decreto n. 10.450, de; 18 de setembro dé i913, e do
accOrdo lavrado no 'Ministerio da Via~o e Obras' Publicas;
de 10 de outubrll do mesmo anno, transferindo, por sua vez .
e D!LS mesmas condicões, a Associaóão á Companhia. Ce~sio:
narJn das Obrns, do Porto o dominio da. área do seu terreno
. que fOr necessaria pnra 0 . aliphamento d:í •avenida ·do cáe~;
revogadas as disposic.ões em contrario. : . · . •

·o

D

,.

· O· Sr.: Presidente '

I

Fi cn prejudicada a proposição.
,_
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•
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.
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'

, . ·O Sr .. Lutz V1nnna (pela ordem) requer e o·: Senado- con. cede, dispensa .do interstício .para que o substitutivo ap:orovado possa entrar na ordem do dia da sessão seguinte.
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2• discussão dà ·p~oposioão da Camnra dos D~'J1Utadus
. n.. 76, de 1!117, que autori~a- a. restituição ~a. quantia de
.· 2:511$732 ao Sr. Joaquim Sllverio de Azevedo PimenU>I. dP. positario publico, · aposentado, · relevada qualquer ·prt>scrip~ão
. _,,em que tiver
incorrido'
o seu· direito.. ·
·
1''
'
Approvada,
•
.;._..
.
.,
~
.
O Sr. Mendes de Almeida- (pela ordem).-requer e o tle' nado· concede, dispensa do interstício afim ·de poder entra~
na ordem do ,dia d'a · sessão seguinte .a proposição votada.
''
.
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· CRRPITO PARA PAOAMEN'l'O
AO DR. JOAO LOPES :!>tACHADO·
'
.

2• . discussão da proposição da Camara dos .De-rmtadC's

. n. 77, de 1917 'que abre,. :Pelo Ministerio da Justiçn e No- '

gocios Interiorés, o credito especial de 5:573$333, para p:,. s-arnento de vencimentos ao .Sr. Dr. João Lopes Mar.hndo,
inspector'''de ·saude.do porto do Rio de Janeiro. ·
,
Approvada .

. .'! ·O Sr. Lopes Gonçalvé's (pelll ordem) NJquer e o SPn!ldtl 1
concede, -dispensa do intersticio para que a proposiÇão approvnda
possa
figurar. na ordem do dia da sessão ·seguinte.\
r
. .
O Sr: Presidente - Nada mais bavendo a tratar, vou ·le..;
vantar. a sessão. :
· .
..
,.. · .
·· Designo para .ordem do dia da seguinte:
1.• dis.cussão do pro,; ecto do Senado n. 15, de 1917. con:..
siderando institui cão d& utilidade· 'publica as Assuciacões
.Commerciaes dos ESJtaílos da Parahyba e do Pará (do Sr. E1li~ .

taéio Pessoa:-e,outros S'l's. Senado'l'es);
.

'

'

· '

,;

'

'

•'

discussão do projecto do Senado n. H, dE> 19i7, de.terminando que os I!Jcmbros da Conselho Municipal do nistri.cto Federal vencerão, a titulo · de subsidio, a. quantia · de
18:000$, pagos em pre-stações mcnsa~s. de 1 :500$._ não· lhe~
sendo permittido perceberem qua)Ql.ler outra somma,. a titulo
de reP.r~sentacão: (com parecer favoravel d~ CommiRsfío dl!

· ;r
\

3~

Constituu;ão e ·Dlplomacia) ; , ; ·

,'

• ·

.

'

3• discussão ·da proposição da .Çamara dos DPputndos
'il. f91, de 1911, · concedendo á viuva e filhos menures df'
Dr. Carlos Cnrnmro de 1\!endonoa a pensão· mensal de 500$000.
'repartidamente (com pa'l'eceres favoraveú. da Commis.~ão dr:
.

Fznanças) ; · .

.. . .

·

..

,

I

''

,•

......

.·

'i

·

3~ discussão do J?ro.ie~to do Senado n. u. de 1915, qlle
manda cunc'eder, a tltuló definitivo e gratuito, á· As~"ciacilo
commercial da Bahin, os terrenos acorescidos, contignos af!
seu actual edificio e dá outras providencias (da Comm.issãc
· dt~ Justiça e Legislaçllo e parece'!' favoravel da de Finanças) ;
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3' discussão oa proposicão da éamnra dos D~putadosn. 76, do 1917; que autoriza n,_ restituição da quantia de ' /
2 :511$732 ao Sr. Joaquim Silvcrio de Azevedo P.imentoL rle- ·
positario ,PubV.co, aP.osonto.do, . r~leyada qualquer presrripção
.em . que tiVer mcorr1do o seu direito (com piN'ecer favorapel

da Commissão de Finanças) ;

.,

·

.

s•

discussão dh . proposição da Gamara dos. DeputadOS< :_;_, .
de. 1917; que abre, pelo Ministerio da· Justica e Nc- . .
gocios Interiores, o credito e~pecial de' 5 :573$333, · p~ra pa-, . •
gnme_pto de ,ven.(!imentoe ao Sr. Dr. João Lopes 1\!achad.,,·,
inspector de saude .do porto do Rio de Janeiro (com '!la~ece.r ,

n.

•.
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77,

favoravel clia Commlssii.O de Finanças).

•,

.
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Levanta-se',a sessão
ás 2 horae e 30' ·minutos.
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9-i-• SESSÃO, EM 3 DE SETEMBRO DE 19i7 ;·

.

'

~

PRESlDENCL\ DO SR.. URBANO S,\NTOS, PRESIDENTE',
I

,

.'

.

..
.

:o\' i hora 'da tarde abre-se a sessão a que ~qncó~r-em os Srs~· P;e-,

....

••

dro Borges, Metello, Pereira Lobo, 1ndio ·do Jkasil, · AJ'thur Lemos·;
Costa Rodrigues, Mendes de· Almeicla, ·.José Eusabio, Pit•es Fm·t·oira;
-rhomaz Accioly,, Jollo Lyra, Dan tas Barreto, Raym\Jnclo de Miran- .. ··
da, Guilherme Campos, ~rico · Coo lho, Paulo ··do Frontin, Btle·
no de Paiva, Adolpho Gordo., All'reclo Ellis, Eugenio .Td.rdim,. Gonzaga
,Taymo; Lcopolrlo elo Dulhões, José MurtiJ1ho, Xavier da Silva, Alencar
quimat•lics; Soares dos Santos c Victqrino Monteiro (27.)
.
'
. . Deixam de. comparecer com cri. usa justificada os Srs·: A. Azoredo,
Ilercilio Luz, topos Gonçalves·,. Hego Monteiro, Silvaria Nory,
Abdias Novos,. Ribcit·o Gonçalves, Franc-isco Sá, Antonio de $ouza,
E!oy de Souza, Cnnhn Poaroim, Epitnclo Pessôa, Warft•odo Leal, Hosa ' '.
e Silva, flibciro de BriLto, Araujo Góos,. Gon1es Hibeiro; Siqueit•a ·'Qe
Menezes, Huy Bat'bosa, Luiz Vian'na; .loi\o Luiz Alves, Miguol do Cnr:;
valho, Louroriço, Baptista, ' lrincu Mnchaclo, Alcindo Guanabara, ·
Rodrigues, Alves, Gonoroso Marques, Vida! R<~ mos o. Hivadavia Cor~ ·
rêa (31).
·
·
'
'
· Wlida, posta cm discussão ·e,' sqm 'debate, approvada a.acta da
..
.,
scssllo anterwr.
·

'

.

1

,O Sr. t• Secretario dll. conta~ do .seguinte
·.
'
EXPEDIENTE

. ' '

Offlcio do Sr. Ministro da Juslica e• Negocies InteriDrE'S,
n ,monsa~om com que o .Sr. Prr,~idepte da Re- .
publtca .rcsllluc daus aos oulograpbos. da rcsolliCaO do Con- · · ~·
gi·esso Nacional, publicada, que·. pro roga a sessão até o dia ? :. · · ' · ·
trnn~miltind9
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de outubro do corrente anno.,r- :Archivo-se um dos auto.· g~aphos o rem.etla-se 0 outL'o á. Cnmara.
Telegrammas :
I
b'a Junta ~priradora d~ Bahia, participando a termina·
· ção ·dos sem trt!bolhos e quo ~xpcqiu ·diploma de Senador ao
. • '8r. Dr. J. J . ._Seabra.
- A' .Commissão
de Podcre·s. • ....·.
• o;.
' .
. . .Da Mesa ·dO: Camara dos- Deputados de llfinas Geraes;
agradecendo o telegran'ima de pczam~·s ·do Senado pelo paõsamento do' Sr. Carlos Peixoto.· - Inteirado. .
· ·
.
. . . -.
.. .
'3
, 9 Sr. 2• Secre~ario declàro.
que-. não ha. par~ceres.
. .. .
.
'

..
'

'

.

.

O Sr. Bu.eno de Paiva (') -Sr. Prcsidentt•, tenho a ·honra
de apresentar a .V. Ex.,· para que, depois de ouvida a nobre
· ·e illustrada Commissão. do Policia, seja ~ubmeltiaa á. con. sideracão do Senado, uma .indicacão .modificando .alguns dispositivos do Regimento interno dcsl':i. Casa.
·
. , . Eõtes dispositivos são os seguintes: "
·
. ' , : Pl'imeiro. Art. ÜO:
• Fica. substiluicl.o o .art. :uo do Regimento Interno do
Senado ·pel0 . seguinte: «Os ·projectos de iniciàtivá dos Sena. dorés serão · immcdihtamenle lidos e submellidos ao apoia~
mento, ·e, ·si apoiados por cirico. ou mais. Senadores, serão
logo em;indos tí Commissão de· Constituição. Indepilnd~rão de
. apoiamenlo ·quando trouxerem a ::tssignatura du cinco . ou
mais Senadores~. ·
"·
.
. · ··
O art. 109 .dispõe o seguinte: «0 Senador que quizt.T or~
'·fer~:cer u'm pro,iecto~ fal~o-ha ·na o'ccasião \lpportunn, ex• :pondo sur'nmari nmenl.e o seu obj cc to o utilidade, depois do
que t1 m:md:m\ á Mesa~.
,·
.
. · · , O art.: 110 diz ainda: «no fim do trcs dias, cm que Ilcarâ
sobre- .ru mesa·. ·para poder ser examinado,. o p'rojcclo será submt.tlido '·a iit)oiamcnto, c, ~oindo por cinco Senadores, irtí a
imprimir· para entrar na ordem dos trabalhos... Si, . pol,'ém,
quando.'apre.>enludo trouxer a ussignalura do .cinco ou mais
'Senadores, ii:á ·Jog0 a .imprimir),
· · '
·
· A modiflcacão, como V. Ex. e o Senado voem, consiste
em ·que seja·ouyida a' Commissão de Consliltiição, antes que
· seja o p1:ojectu submetLido á ·primeira discussão. '
.. Sab'em ainda V; Ex. e o $enado que.· este SCl tem· :visto
em serios;. embaracos para, ~m segunda . ou terceira disrussão; dpr sr.u voto ·a· projectos ·sobre cuj;n. comlilucionalidude elle .iá considerou com a votação cm• primeiro·. turno, e
't:~ue,1no erntanto, tiverain, depois do ser ouvida a respt·cttva·
.'Commissão,. a pccha de insconstilucionaes.
.
-- Como S'e .sabe, éSS\l primitiva votacão não tem tal signi-.
fi<Íacão; temos aqui adoptado o expcdi~nte de sempre votar'
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(• )' Es~e discurso· niio ,_foL~·e\risio pelo orador.
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em primeira discussão todos \Js projeotos apresenl.[tcfos, .sendu

Jsto considerndn uma prova de consideracão para com oeus
aprescntanfe:s. C,reio que melhl?r ~será que os. vz:otectos desd_e
Jogo sejam ·enviados á Comzn~ssa9 d~ Cl?nStltutçao, que _estudará esse· ponto. E' essa~ a mmba pr1m,!l1ra oemenda, e·,· cama
consequenciu, a su:Ppress~o do art. H i. • ·
•
açt: Hi diz:
·
·.~-"
.
• cNo decürs0 .dos tres doias. entre a ,apresentação e o apoiamenta o· propon·ente poderá retirai-o, e assim se decl~~:ra~á ..,na
~cta,,
·
· ..
·
.
·
· ' .·1 ··1' ' .,,····!--·
•• q .. l
u.
• •
" Desdi} qú~ e_sse pro.iecto. n~())ica s~bre a Mesa. e vae _descn;
Jogo á comm1ssao de Constitmcao, cre10 que. será uma mutilidadé essa disposcão ·dp ar L; 1:11. · .. · ·
• · ·:
· .
. Tambem, Sr; 1Pres1dente. pr9ponho que se suppr1mam as
palavras «Utilidade el>, do art. 160.
. •. · . . · .
·
·
· O ·arL. 160 determina que em primeira .discussão os pro-·
.iectos s~rão estudados sob o seu aspecto de utili~adç ·e c~Jnsti
tucionahclade. Deve" ser apenas quanto á constitucJOnahdade, .
porque sua utilidade é justamente o que deve .ser estudado na' ·
primeira dislcussã<>. !!inda. que se deva suppor que tçds.;p~o~,
jecto apresentado seJa utli, 'e só nas suas subsequentes dJscussões, se~nda. e, terceira, se poderá verificar t11mbem $.e' • .,
elle não convem .por outros motivos.
·
,.
..
. . E' est~ o primeir.o ponto da minha indicação. O' sesnndo
é o seguinte :
. ..
· · _.- <'. ... · . , , '
·«Depois do art. 142, accrescente-se :. Nenhuma emenda
será acceitít ·em plenario ou encaminhada pelas Commissõr~s
que estudarem os projectos de lei annua. sem que seus autores, Senadores ou Commi·&sões, a tenham justificad'o verbal- , ·
mente ou por escripto. . . . ·
· -'' ,
'
··
Paragrapho unico. As Commissões não emittirão parecer
sobre as emendas ·que lhes forem apresentadas" som que sejam préviamente publicadas,
com as respectivás' . justifica·.
..
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do Regimentõ· ·aispõe.,
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·

· '

'

1• ... ·I

.;

,l>: r•'

J

.. -··· . .

. Sr.· Pt•esident.e, o art . .i42
Sumte:.
· «Não··!!.· permittido. apresentar aos pro,iectos'Ú Ieis.aÍmua~
ome11das com çaracter .de _proposioõe.s. pr~ncipaes. que.,'devem
scgu1r os tramttes dos proJectos de leL Sao consideradas taos
as e.m~nclns q~e cream, reformam ou ,extinguem ser.vicos e repartJçocs pubhcas, convertem em ordenado parte ou ·toda a
gratifica!)ão estabelecida e:rp leis ospeciaes, l'!!VOgt\m leis de ou- ..
tra nat1,1reza ou ma~dam v1gora~ as já. !'~vogadas. Exceptuamse. porem, _as que tiverem por ftm reduzir ou supprimír. des,PJzas publtcas, quando .propDs!as ou acceitiis pelas Commis-.
soes ·que tlStudarem os respectivos projectos••,, . ·
·
· · V: Ex: :sabe,, ~r. Presi~ente. que a interpretaeão dada a
esse dispositivo reglDlental,"áté .<,JUe V. Ex.•.• lhe desse I!Dva. to i
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· qu~~ as ,CommissÕes que estudam· os projectçtr de .. lei aním~
pod1am~apresentar emendas, que er!lm acceitas s~m a~tender
a esse dispositivo do art: i42 e muito II)enos á dlspoSICã? da
ultima alinea. Ex., interpretando o Regi!Dento, ~~o. a~ce!Lo11, '
nem as emendas apresentadas em plenarH~ por IniCiativa de ·
qualqúer Senador, nem as que vinham por intermedio das
Commissões E V. Ex. recorda-se que. o anno passado 0 Senado
resolveu modificar esse dispositivo, sendo . essa ultima alinen
.do art. U2 substituida pelo. seguinte.·
·
cExCeptuam-se as emendas que forem pr.opostas ou encaminhadas pelas respectivas Commissõeu.
· ,
·
Supprlmlu-se, ·pOrtanto,' a· excepelio do dispositiyo.
·
· · ~ Commlssllo de Finàneas;. como qualquer outra, não po. daria limitar-se a. essa excepção de diminuir ou supprimü·
\ '.despezas. ·Elia póde apresentar ou encaminhar emendas sobre .
·~ 9.llalquer assumpto, embora incidindo na disposicã.o do artigO 142.
. . .' '
:·
•
· A Commisslio de· Finanças podia. perfeitamente. tomar a
·. iniciativa de só encaminhar -aquellas que estivessem dentt•tl .
· doNimit'és do art. 1.42. Entretanto, tem deliberado mais· li. · beralmente, acceitand0 todas as. emendas· <i.ue lhe eram apre., sentadas e que logravam parecer favoravell.\ e as encaminhavn.
· ao Senado. • '
. .
· · . ' ·
.
De ·sorte que; · Sr : Presidente, a disposiÇão do art. 142
estli .revogada. Nãll quero,. como V. Ex. e o Senado veem,
. modificar 1essa resolulliio tomada pelo Seaado no auno pro. ximo passado. Mas n~ ·é novidnde para o Senado que os
membl'OS da Commissito de_:Finaacas, como qualquer Senador,
.'- t.eem smce1·a di1.!iic1!ldade, aquelles .para darem parecer e e:;tes ..Para votarem a'!l· emendas que são apresentadas á ultima
t.ora. Temos- tido, infelizmente,. necessidade de· estudar os oroamentoF nos ultimos dias de. sessão, e .muitas emendas são
apresentadas e ficam . sem parecer pela impossibilidade cm
· que se acha o Relator de' estudai-as. De modo que, ou elle
dá· um parecer sem • ter tido o devido tempo para es~udar a
srneadn. t• o Senadr> vota sem saber o que está votando, ou
nada se. resolve· sobre um assumpto que póde. ser ·util.
. 'iA! minha emenda 'não cerceia a liberdade dos Srs. Sonuâo:es; não mo~ifioa, propriamente, a d'isposicíl:o regimental
enstente .. Acce1ta qualquer· emenaa ·apresentada pela Commissllo ou· apreseatada pelos Srs. Senadore~. :.ras pede q•;e
essas emendas ·sejam jnstificadas verbalmente .em pleMrio,
ou
1 por • e~cripto1 c que a propria Commissão nfio apresento
emendM . ~em Jusf.ificnl-as ' .. préviamente, sendo . que essus
emendas, antP.s de-. tert>m parecer da Commissllo ·serão publ Pendas· para conhecimeDto de todo o· Senado.
.
Nisso consiste a. modificacã'o. Creio qne nenhum mal ad. vem para os nossot trabalhos ·e nem vou pel'l.urbar o con.· ~unto do nosso esttmsvol e estimado~Regimento. Apemas fa' cilita. O que pl'OJioaho é faCilitar. a dis~ssão, e a votacão das
leia. .a111luu..
··
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E' iHso o que e_ll quet'i:l dizer· para justificar· ligeirlllllenté
1!. indic:ação que · tenho a honra •de ·submcLtel' a Mesa, .esperando, quando e!la vier á discussão, dizer alguma::. c'opsn, · si
porventu1>a necessaria. (Muito bem; muito bem.)
. Vt.!m á .ll!esa, é lida,' apoiada
enviada á ·Commi$são de
Policia a. .~eguinte ·
· '• ·

e

•

INDICAOÃO
'

...

,N. 2 .

...

1917, ,

'Ficn. substituido ·O art. 1'10 do Regimento Interno do
pelo seguinte: .
. · Art; · Os proj.~ct"s de iniciativa dos Senadores serão immedíato.m~;nte lidos o submettidos .. a apoinmento; o, si. apoia-:,t
. dos po~ cinco ou· m11.is Scvador9s . serão logo enviados á Com- · ·
missão de Constituição. Independerão de apoiamento, si trou;;.
:xerem .quando aprt·s~:D.tudos a. assignatura ·do cinco ou mais
SonadON:s.
·
.. ·
·
.
·;~
Fica supprinii~ô o art. :l'11.
~- '" . · ·
.. ·S]lppzima~-se as, palavrás «uthidade e? do .art. 160. · · ·
D()pOis {!O nrlt. 1_42, accrcscente-;;e: ' '
'
Art.. Nenhuin/ t'ffi'~nda será. accei ta· no plcnaÍ'io ou encaminllnTI:t pr.Jas 8omm;•sões que estudarem os projectos de
leis" amlun~ sein que set'S autores, Senadores ou Commissões,
a tenham ,iustif.icado verbalmente" ou por cscripto;
,
Pat•ugrapho unicCI. .As Col)lm-issões não cmittírão parecer
sobre as emendas QUE' lbe forem apresentadas sem que. se~am pre\·!amente 'publ icruins com as l'Cspectivas justificações.
Sala das sessões, 3 dt~ setembro
1917 .-Bueno de Paiva.
' . ·'
..
\
Senad.:~

•

de

'

'

'

'

. •,

ASSOC!JIÇÕES COMMÍi:RCIAES .DA PAAAII'l.'llA .E DO PARÁ

•'

'

1• discussão do

'

.

'

•

'

••
ORDE!\f DO DIA . ,

.

'

.

'

"

•

'

p~o,iccto dó Senado n. 15, de 1917, curi-~

siderando instituição •de .utilidade publica as As.~odações
.Commerciaes. c!os Est'ndos da Pnrabyba e do Pará.
Adiada a votação.
·
:. •

•

.

'

,11

SVllSID!O ·,nos INTENDE'NTES MUNICIPAES

3• discussão do projecto do· Senado n .· H i .de i!H 7, determinando que os membro& da Conselho 1\Iunicipal do Prstricto Federal vencerã"o, a titulo de ,subsidio, ,a· quantia de .
: :1.~:000$, pagos em prestações !llensacs -de. 1:500$, niítJ lhes .' ·
'
.
'

'

,.

'

•
•

'i

.

fi

8JlSH,lO E)! 3 DE SJl'l'llMIJHO IJJl .101'7
'.

sondo poemHLido purccbur.em qtiulquer outm summu, ~ LiLulo
de l cprosenbt(:ãu. ·

Adiada a vo.Luofio.
PfuN,StlO ,\OS lUilDJllllVS

J):)

JJll. CMlf.OS C. DE ~IENDONÇA

3• discussão da proposição da ·camara dos. Dt!pUL::u.lós.
n. :191, de 19H, concedendo ÍL viuva c Jiltws men .. l'es d''
Dr. Carlos Carnerro de Menti onça a pens•ão mensal de 5ll0$000,

r·eparti damente.
Vem á mesa e 6 lida a .seguinte ·
llMENDA

ArLigo unico -· Onde se diz: «á viuva c 1'ilhos mcnoresn,
.diga-se: «tt
viuv.a e filha unica' solteira»
..
'.
'
'
Sala das sessões,' 3 c!e set.embro de HH '7. ....! Victorino
1\Lonf.oiro, Presidente. - Erico Coelho. - Francisco Sá. L. de Bulhõcs. -João
Lyra.
.
.
· . Vem á i\losa. é lida •. apoiw.la .e posLa coujuntarw:mtu em
diseussãQ cOUI a ' proposioão
a ·seguinte
.
.
. EMENDA
Aeorescen,f.c-s~:

•

Ar~.
Aos i'unocionarios da Direr;lOJ•ia Gc!'al ele Sa.ude
Publicu. no Districto J'cde.raL serú 'con.tilclo Clll dobro. o tempo
qué seJ.•viram entro 5 de janeiro d.e .t!l01.. dalu do dcet•clo lc~
gislativo que reorganizou os sct•viços da Suude, e :H do do~:embro de '1008. daLa ou1 que foi dccbl'acla cxliucl.a a feiJJ·e
amare lia na Capi l,al Federal.,
Sala. das sessões, 3 ·do setem!Jc.o de :1917. - Pires Fer..:
rreiru.· /
.

O Sr. Presidente
SL'l'

A discus'são {iea. ~uspuusa uJi111 · dtl

ouvidiL n Commissão ele JTinuuçu.s.·sObt·e esLa rJJJJcncla.
.': . ,i.i:JSOCJI\I)ÃO
.

. ...

CO:MMllflCfM, JJA 13AHIA

.

. s• discussão do proJecto do Senado n.

1:1, de .1916, que
ma.nda cunceder, a titulo. definitivo e ·gratuito,. 1í. As::;<1cinçfío
·Commorcial da Bahia, os terrenos accrescidos contigues au
' sOtí actunl eclii'icio. e dá olibrlis providencias.
Adiada
a vof.açüo.
.
..
OHilP\'1'0 PAIU PAGAMEN:ro AO SH. AY.llV.Jmn JliM
.

J(;:-l'l'lli~

1

• 3• discussão da proposicllc da Gamara· dos Drpulndos

n.: 76, do 1917, que autoz:iza. .n I·estituioão da quantia de
.. 2

S •. - :Vol •. ,V,

•.
.'

'(

.'

.

'

18

..

2:511$732 ao Sr. Joaquim Silverio de Azevedo Pimentel. deposital1io publico, apos,entado, relevada qualquer pr.esr.ripcão
on1 que ttvcJ: incol'L'ido o seu direito.
Adiada a vo tacão.
' '

a•

CRED!1'0 PAliA PAGAMENTO AO DR ••TOÃO MACHADO
'

discussão da proposição .da Camara dos Deputados
n. 77, 'de :1917, que abre,· pelo Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, o credito especial de 5 :57a$aaa, p!lra . pagamento de· vencimentos ao Sr. Dr. João Lopes Maobadu,
inspector de saude do porto do Rio de .Janeiro.
·.
Adiada a votação.

o Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou lf.ivantar a sessão.
.
.
.
.
'
Desig110 para ordem do dia da seguinte:
Votação, em :1' discussão, do projecto do Senado n. :1.5,
de 19:17, considerando instituição de utilidade publica 1as AB·sociações qommerciaes dos Estados . da P.arabyba e do Pará ·
.(do Sr. Epttacio Pessoa e outros Sra. Senadores) ;

.

votação, em· 3• discussão, do projecto do Senado n. 1.1,.
de :l9:l7, determinanc;lo que os merilb~os do Conselho Municipal do Districto Federal vencerão, a titulo de subsidio,. a
quantia de 18:000$, .P~gos em prestações mensaes de 1 :500$,
não lhes sendo perm1ti1do perceberem qualquer outra ·somma
a titulo· de representação (com parecer (avor!lvel da. Com;-

•.

. missão de Constituição c Diplomacia) ;

· ·

:

· Votação, em a• discussão, do projecto do Senado n. :lf,'
. de 1916, que manda conceder, a titulo definitivo e gratuito,
á ABsociação Commerc'ial da: Bahia, os terrenos accrescidc.s
contíguos ao seu . actual ediflcio e d!á outràs providenciaR
(da Çommissão de Justiça e Legislação e parecer tavoravel du
·

.fle Ftnanças) ;

Votação, em a• discussão, da proposição da Camnra dns
.. Deputados n. 76,. de 1917 que auwriza a restituição da
quantia. de 2 :511$7a2 ao Sr. Joaquim Silvaria de . Azevedo
Pimentel, depositaria publico, aposentado, relevada qt<:llqu<•r:
.prescripcão em que. tiver incQrrldo seu direito (com parece~ .
tavoravel da. Oo.mm1ssilo de Fmanç>as) ;

.

Votação, em a• discussão, da proposição da Cama~a· do8
Deputados n. 77, de 1917, qúe abre peJo Ministerio da Ju:~tio;;a.
e .N egocios Interiores o credito especial de 5: 573$aas, para
pagamento de vencimentos ao Sr. Dr. João Lopes Machado,
inspector de saude do porto do Rio de Janeiro (com parece~

tavoravel da Oommissão de Finanças).

..
. _.

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 5 minutos.
-~·

'·

1

'

,

i
•

\

I

SESSÃO EM -i Dll SE'l'EMBRO D~

HJ17

{9

o;;• SESSÃO, EM 4: DE SETE~InRO DE {017
l'RESlDENClA DO Sll. Vll!l.\NO

' A'
r;-

'
SANTOS,

POES!Dii~'J'l~

i hora da tardo .abro-se a sessão, a que concorrem os Srs.

'

A. Ar.eredo, Pedro Borges, i\letello, Pereira Lobo, Lopes Gonçalves,
Si! veria Ncry, Indio do Bt·asil, Mondes do Ahneida, .José En~ebio,

Abdias Neves, Pires Ferreira, Francisco Sá, Thomaz Accioly, ,João
Lyra, Epitacio Pessoa, D:wtas Barreto, Guilherme Campos, Luiz Vianua, i\liguel do. Caryalho, Erice Coelho,. Paulo de Frontin, Bueno de
Paiva, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis,. Eugenio Jardim, José i\lurtinho,
Vida! Ramos, Rivadavia Corrêa o Soares dos Santos (29),
Deixam de comparecer com causa. justificada os Srs. Hercilio
Luz, Rego 1\IonteiL·o, Arthur Lemos, Costa Rodrigues, R.ibeiro Gonçalves, Antonio de Souza, Eloy de Souza, Cunha Pedrosa, Walfredo Loa.l,
Rosa e Sílva, Ribeiro do Britio, ArauJo Góos, Haymundo do Miranda, ,
Gomes Ribeiro, Siqueira de Menezes, Ruy Barbosa, João Luiz Alves,
Lourenço Baptista, Irineu Machado, A! cindo Guanabara, Francisco
Sallos, Bernardo 1\lonteiro, Rodrigues Alves, Gonzaga Jayme, Leopoldo
do Bulhões, Xavier da Silva, Aloucar /Guimarães, Generoso Marques o
Victorino l\lontch·o (20)'. ,
·
··
E' lida, posta em discus:;ão o, sem debate, approvada a acta da
sessão anterior.
O Sr. :r.• Secretario dá conta do seguinte.

.

":"

,''

.·:'...

'•

·:.:

..... ·:.·
'·,'..
,I'!

. i· • i··
,· ·..~

.

'

. :·:,
.

·

.· .. , •::.·
·. '':· '' ~
. ··~·}
.'· . ', }..

EXPEDIENTE·

Offtcios:
. Do Sr. Cunha Pereira, :r.• Secretario da Camara dos Depu.
tactos de Minas Geraes, enviando, por cópia, a , indica!}ão
n.- U, approvada em .sessão de 31 _·de agosto, pedindo. dotacão no orçamento para o ·fim, de ser ooncluida a· construcoão
do ramal de Buenopolis a Montes Carlos e Tremedal, da (Es~
trada de Ferro Central do Brasil. - A' Commissão · de Finanças. ·
·
De S. E: D; João Nery e· outros, convidando o Senado
para assistir ao desfilar dos Collegios Salesianos d~' Campinas, Lorena E' Nitheroy, na. campo de S. Christovão, no dia
7 de setembro. - Inteirf!:dO,
·.
.
.,
Telegrammp. do Sr. Presidente do ~~tacto . do Espiritq,
Santo commumcando ter passado 0 e;xeroul!o do cargo ao seu· ·
substituto legal, por ter de ausentar-se .do Estado. - ln-.
teirado. -·
Do Sr. Vice-Presidente do Espirito . Santo communicando
ter assumido o exercício do ·cargo de presidente do Estado,
11a ausência do Sr. Bernardino Monteiro. - Inteirado~
10 SR. 2" .SECRETARIO declara ~e não. ha .pareceres.__

·

'J-'.il

..
..·

'

'

'·

' .'

o· Sr. J~ão Lyra '"'"" S·1:. Prasidm\l.c, na sessão Llc .sabbado,
(]Uaut.lo oravu •) bonrado Senador ]5elo Amazona~ Sr. Lopes
Gons;alves, 1ivo occasiãó tle dar alguns apartes que foram
pubhcndos mcompletvs uns, notav·elmente· alterados outros,
e !!final todos e!les ·éorut'usos e inteiramente incompl·ehensi·'' BIS.

.

'

'·

.

.

·

.

· . ·

Reclaniei perante o cl1efe do serviço tachygraphico do
Senado que· me informou lct· enviado .ú ·Imprensa. Nacional
.as cort·eccões necessarias; entretanto, hoje, o "Dinrio Offiniab. repetiu a publicação do discursü do nosso honrado col,Jeg;l sem· que nenhuma dessas correcções houvesse sido· feita.
Portanto eu aproveito' a hora do expediente para que
clinstem da acta dos nossoa trabalhos essas corcec~oes.
. . Dizia S. .E~. que o mesmo se deve dizer ',quanto aos
cargos de .iuize·s d'ederaes que devem, de preferencia, ser
providos. por. sEus substitutos, cidadãos que, t.ambem, .não
,
podem ser leigos, segundo o regímen das nossas ·leis, quando
. ·o. aparleeí: %Mas !.l preferencia não dispensa as demais condições~.
.
·
.
· S. E~. ·respondeu: - q:Perdão, E' exactamente essa exJ)l'cssão, que ~e.rá nas mão;; do Governo· uma poderosa amJa
de favores, discricionaria e arbitraria, que eu .condemoo».
Observei em novo aparte: - «< Governo só poderá pt•e •.
ferir entre os {JUe estiverem em igualdade de condições,! .
,
i\-fais tarde, o nobre Senador, a,' quem me venho -ret'e-.
'rindo, dizia: - . «Entretnntv a Constituição diz' que os empregos ftltlblicos'· ·serão · accllssiv\eis a todo.s os hrasi,leiro&
conforme as condições de capacidade:&. .
.
Interrompi.o com o seguinte aparte: - «0 projecto es. tabelece mais uma condição de capacidade,.
.
Responclen S. Ex.: -. ~E' ·isso mesmo; o pr<>,iecto só estabelece uma prei'ereucia ·e esla O: favor dos rosE•rvistas; não
cogita absolutamente das dem:iis classes sociaes).
·.
. Repliquei deste modo: -· «0. projecto attinge a todos. os
reservistas de todas· as .classes soc1aes, desde que, quanto ao~:~
outros t•g•q.uisitos, estejam em igualdade de condições».
·
.Eram c,;;sas as consideraoõE•s que tinha que fnzet· com d .
intuito ele vel-as flgurar nos «Annaes> do Congresso. . ·. ·
O Sr. Epitaclo. Pessoa ...:. Sr. Pr·osidenltl. pct,io n. V. Ex.
qut:J l'acJa consignat• na acla do nossos trabalhos de ho,ie que
-· deixei de eamparecer hontem á sessão de Codigo Commercial
por estar pe1•suadido .de que esta sessão se realizaria · ás 3
'horas da ., arde, conforme foi annunciado pelos jornaes.
, . \Pouco depois das 2 horas dtt tarde encaminhava-me eu pura
:· 0 edificio do Senado quando fui informado de que a Commissão levantara sua sessão.·
' ·
·
:O .Sr. Presidente - Será inserida em .acta 'a declaraoão
de V. Ex.·
·
, . .
.·
•
'
· O Sr. Adolpho Gordo --' St· .· l?residcnlr!, ou elevo uma
cxplicaçrta ao meu nobre amigo, illustre. Senador pelo Estado
da Parahyba.
.
·
''

-

~'

'

..
SESSÃO EM

•t Dll SETElltBnO DE 1917

Lopes Go~çalves -Sr.' ·Prcsldenlc. Lambem faço·
parte da Commissão E'special do Codigo Commercia!. Deixei
de comparecer á. reunião. de bont.em, não pelo equivoeo da
hora. · ,nas porque . me achava bastante incommodado do
. saude.
· ·
·
Peço n V; Ex. far.er constar da. acta o que acabo d.e,
nffirmar.
'
O

.
uõ.~s,

..

l:'

d~.

.

para ns qunes não ha numero, vou levantar a sessão.
. Designo para ordem, do ,dia· da seguinte: . . ,
Vulaoão, cm 1" discussão, do projecto do Senado n. 15;
de 1917, considerando insutuicão. de utilidade ·publica ns Asoor:tnoõos Commerciaes dos Estados da Parahyba e do Pnrá
(do Sr. Epüacio Pessoa e outros Srs. SenadOJ•es); .
Votação, cm .s• discussão, do pro,iecto do Senado n. H~
d.e 191.7, deler·minando que .os membros do Conselho Munici''pal do Dislricto Federal vencerão, a titulo de &ub~idio, a
IJUant.ia de 18:,000$; pagos em prestacões mensaes dr. ·I :500$;
não lhes sendo perm1ttido perceberem qualquer outra somma
a titulo de repr.esentaoão (com pareéer fa·voravel da Com.
mi,ç,ç!i,O 'rle Om1stitu.ição e mplomXJ.cia.); .

.

' ·

,

VoLnoilo, em 3• discussão, do pro.iec.to do Sonnrio n. 1 t; ·
ele 1916, qtw mnnda conceder, n ttt.ulo definitivo c g-ratuito,
i't Associn(!iio Commcrcinl ela Bahia:. os Lerrenos nccrt>scic!os,
'
.
'

\

·~

:

,'.

. .....
.. ·-

.

;

·

·

..
.

'
'

~ '.
,,, ,.

:.-...'

.'

'·'· ,'

>·

'•'
•• '' _,_ ~1-.

.

,:J"~-

.. ''

.' !'.,v•:

·..

ORDElVI DO DIA

O Sr. Presidente·- Cunstando a ordem do dia de votn-

..

,,,

,

Sr.

O Sr. Presidente.- Constará do acta a declaracão
V. Ex.

'

.

Os membros da Commissão ·Especial ' incumbida · de dnt•
parecer ~oln·•J o pro,iecto de Codig0 commet•cial; 0 rganizada
pelo Sr. Dr·. Inglez qe So'uza, foram convidados para uma
reunifto que se devcr1a · effectuar hontem 'ás 2 horas dn
tarde, segundo uma publicação feita. no .«Diario do . Con·gr•esso ·,, A publicação está concebida nos seguintes termos:
, , ~são, convidados os membros desta commissão a se reunirem am1tnhã, segunda-feira. ás 2 horas da tarde, para discutir• o relatorio parcial elo St•. Senador Epitacio Pessoa, re ...
.lativos a lei «preliminar) e os arts. 1 a 96 do projecto,,
. Rouniram-'·se os membros dessa Commissão, liontem ás
2, 112 horas da tarde, e com 0 a reunião tinha por fim . a
discussão do parecer do eminente Sr. Senador Epitacio Pessoa, sobre a lei '[)r'eliminm· e sobre os a:rts; ·1 , a. 96 do pro,iecto, e estava S ,.. Ex .. ausente, a Commissão, quer em consideração a S, ·Ex. como em conslderl4)ão · ao digno P.residente drr mesma Commissão, que tambem não compareceu
por achar..:se enfermo. resolveu adiar a mesma reunião. ·'
Foi o que se deu. ·
·

.: ... l
;,:·:~::.
,_'1'1•>

.·.. ,.'.
-.
' .•.

''

"·,;.,
•''l'

.

.

:ANNAES DO SIINADO

contíguos ao' seu actual ediftcio e dá outras i;irc;.videncl!is

,(da Commissão de Justiça e Leuislação e parecer fav.oravel da.
àe Finanças) ; .
· ·
.
.
. .

.

Votaoão, em 3" discussão, da proposição· da Cam!ll'a dos
Deputados 'n. 76, de 1917, que autoriza a .trestituioão da
quantia de 2:511$732 ao Sr. Joaquim Silverio de Azev~do
Pimentel, depositaria publico, aposentado, relevada qualqu('r.
prescripoão em que tiver incorrido seu direito (com parece7' tavoravel da Commissão d'e -Finanças) ;

·.

Votacãà, em 3' discussão, da proposicão da Camara dos
Deputados n. 77,. de 1917, que abre pelo l,\linisterio da Justiça
e· Negocias Interior-es, ·o credito esQecial de·· 5:573$333, para
pagamento de véncimentos ao Sr. Dr. João Lopes Mach::~,do,
mspector · de s•aude ·do porto do Rio de Janeiro (com parecen favoravel da Commissão de Finanças) ;

··

3• discussão' do pro,jecto do, Senado n; 24. de '!.9:15, con. cedendo favores aos reservistas das linhas · 4e tiro do paiz

'(com p·areceres: contrario da Com missão de Constituirão· c
Diplomacia; tavoravel. da de Marinha e Guerra, e emenda d'l
de Justzça e Leuislação, id approvada).
I

Lévanta-se a sessão ás 2 horas.

··--96" SESSAO EM 5 DE SETEMBRO _DE :!9:!7 •

•

',.. ' L

PRESIDENCL\ DO SR. URBANO- 'SANTOS,

l'RES!Dl!Nl'E

A' :! hora da tarde abre-se a sessão,- n que concorrem os Srs. A.
Azeredo, Pedro Borges, Metollo, Lopes Gonçalves, Rego 1\fonteiro,
Sylverio Nery, Iildio do Brasil; Costa Hodrigues, Mondes de Almeida,
José Eusebio, Pires-Ferreira, Ribeiro Gonçah•es, Francisco Sá,· Thomaz
Accioly ..To1lo Lyra, Eloy de Sonza, Epitacio Pessoa, Dan tas Ba'!'reto,
Araujo Góes, Rnymunclo do Miranda, Guilherme Campos, Luiz Vinnna,
llfiguel de Carvalho, Erico Coelho, Paulo rio Frontin, Buano de Paiva,
. Bernar,do Monteiro, Adolpho Gordo, Alfredo. Ellis, Eugenio Jardim, ·
· Gonzaga Jayme, Leopoldo de Bulhõcs, José Murtinho, Xavier da Silva,
Alencar· Guimarães, Rivadavia Cot•rêa, Soareg dos Snntos e,. Victo. rino Monteiro (38). · . · ·
. ~
.·
·
· Deixam de comparecer com causa jnstJficada os Srs. Hercilio
Luz, Pereira Lobo, Art.hur Lemos, Abdias Neves, Antonio de Souza,
Cunha Pedrosa, vValfredo Leal, Rosa e Siln1., Ribeiro. do Britto,
Gomes Ribeiro, Siqueira de Menezes, Ruy Bm·bosa, Joi'i.o Luiz . Alves,
Lourenço Baptista, Irineu Machado, Alciurlo Guanabara, 'Ft•ancisco
Sanes, Rodrigues Alves, Generoso Marquos oVida! Hnmos (20). .
· · E' lida, posta em discullS~o e, sem debl\to, appt•ovarla a 11ctn da.
· sellSilO anter1or.
.

I

'.

SESSÃO EM 5 IDE :sETllJMBRO DE 19117

O ,Sr. :t• Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE

· Officios do Sr. :t• Secretario da Camara dos Deputados
as seguintes
·
.
'

r~mettendo

.

'

.

.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.~· As 'honras militares de que trata· o art. 70 da
lei n. 3. 089, de 8 de janeiro de :1.9:1.6, competem aos .professores e aos adjuntos, quando vitalicios, dos institutos mili-

tares· do. ensino, ·assim como aos coadjuvantes do ensino theorico que tenham mais de :LO annos de serviço no magisterio .
.Art. ·2.• iO:s professo·res, adjuntos e coadjuvantes,. que
por força desta lei, gosarem das honras militares, não receberão, por esse facto, nenhumà outra' remuneração pecuniaria, além daquella que já percebem pela funccão do magisterio salvo quando em serv.iço de IS'Ilerra, unica hypothese.
em que receberão. a mais os yencimentos do posto correspon· '
dente.
.
.. Art. ·s.' Pela expressão «professor cathedratico » empregado pelo Pocl.er Le1r;islativo no referido art. 70', deve cnten:der-se o « proprietnrio », o «titular·» ou «detentor de cadeira
o effectivo » cm serviço, em d:isponibil ic)ade ou. addido: ...
Art. 4." As ·patentes que, como ütulos 1mprescmdtvms
dos direitos ás honras militares, ter·á de expedir o Poder
Executivo «ex-vi :11 do referido art, 70, ficarão sujeitas ao
!lllS'amento de sello como ns patentes dos ofl'icines effeiltivos.

'

<

-··

•'

I

',.,

.

... ...
'

....

·

·.····;·...··
''

..
' . 2i.

,

I

~\NN,AES

.DO SENADO

Art. li.• Con~oante a legislacão vigente, durante o !)assado· c o presente rcgimcn, o~ uniJ'ormr.s que dcverrw 'usar os
.c!ocent.cs ele que tr·ata o citado arL. 70 serfto os mesmos quo ·
os da anma de cngcnhanin; Lendo r!omo dL~I.incl.i\•o uma cs,f.rclla :prateada, acima dos ;S1alóes.
, "\rt. 6." Revogam-se a~ disposições •em ontrario.
· ·camara dos Deputados, 1 de setembro de HH 7. - .João
Vasp'!f.pío .de Abi'C11. a S1'lva, l)resid!!,nf.e em 'extlrcicio. - Alfredo
Octavw Mavionic!•, . :J.• Secretario• inl.crino.,- WalàMnfro rle
illqgalli.ües, 2• Sccro~arió inf.erino. - ,A' Comm,issão de Ma:.
'rinha e Guerra c de_ Financ:is.
·
··

N.

92- 1917

O Congresso Nacional decreta:
..'.

:

I.

Ar• L 1.• · E' permi !.tido, 'nas r•epart.ições com1>etent.cs, o
:registro dos contrn;cl.os csririplos · ú ma~hina, ::tssignados por
quem est.ejn. na disposição e adrninisf.ração lívre de seus bens,
rubric~cJ.as as rospecti~n.s folhas :pelos interessados, com duas
t.es lemun has e fi nlllias J•econhec.i das.
·
' ,· :Arl.. 2.• :Revogam-se as di~posições
om
contrario.
.
.
I .
·Camara dos Depu lados, t (]e sel.rJmbT'O de 1917. · - Joüo
:Vespucio de Abreu. (J Silva, Presidente' cm ·exercício.- Alfredo
Octavío. H.a11ianíer•; 1" Secretario int1wino.- Walllom.irio de
Maaa.lMes, 2" Secretario .int.erino. - A' Comrnissão" •ele Just.ioa.
e Legisln(;ão.
_ ,'
. -

..

. ' ,(

•

·./.

.-,.,·· .
'·.··,I

TelegrammO: do Sr. Senador Cunha Pedrosa, communicando que, por ,se achar cni'ermo, deixa de comparecer ás sessões. - •Jrnlcirado. - .
· ·- .
·
. Requeri)lnento ,do Sr. Vnlcnt.im IBraz. Tinoco d'a Silva Jn- ·
nior, port.ciro dos nudítorios do .Tui1.o .F.eclai•aJ da 1.' '\\ara dest.a
.Capital, solicitando a eonllessuo. ele umt~ pensno. - A' COim.-·
missão de F,immoas.
·
·

.. - .
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O sr: 2• Secretario procede

{L

teiLura do seguinte

I

..
N. !77 -
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'

:1.917

Em scs~iío do dia 3. dn corrente, o illusti•e Senador por ·
' Minas Gornes; Sr. Bueno de Paiva, apresentou uma indicação·,
fazendo modificar,ões e introrlur.indo disposicões novns ~o
llcgimento do S(•ntldn. ,
·
As rr..odificnçõos r.ont.idns na proposta .de S. E:x:. regulam,
pnrn. melhor, ns. cdnd 1,çi'lo~ n qur. deve obedecer a wpresenta •
t;iío .th! 1\m~n1ln~ MR pro,jl'Ctns de oroa-montn . e determinam
qnu os de ini~iaf.ivn rlo Snmido, s~,ínm immerlint.nmentll,· após

,.
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o. npoinmcnt.o, ~ubmetf.iàos ao Qxnmil da C.ommissão de ConfiLif.niçü.o, pnrn rlizr.t.· snhrc s•ln consLitucionalíclade.
· . Dispondo sobr·c o andamonLo dc ]Jro,icctos c J'C&'ulando n
n,pr~scnL!l<)fio de erncnclas, as altera(;õe.s propostas tornam mai8
rar:cJs _nao R6 o !?Xnme da Mesa ~obre e11as no momento em
que sao nprescntndns, como também o estudo dn Commissão
r! r . F!nrinr:ns, qnnndo lbr. tiverem de ser submettidns, pum.
nmt.l,t.Jr pnrecm.·.
·
· ·
. A ind:icaçiio Joi pcr.l'eif.amcnte fundamentada pelo seu auf.or, c esta ICommissito de Polieia, .chamada a dar parecer sobre
n. eon.venicncia ou não da sua aecci:laoüo, aconselha ao Senado
~a sun. np)lt·ovação,
· ·
Snln dns Commissõcs, 5 de setembro de 1917 . ., A. Aze· ·

..·:

....

2,

Dll
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A .QUP. S.li: UEl'El\1l O PAUilC1llt SUPI\A

ccFicn suhstittiido o art..' ·uo elo 11ngimenlo Tnt.emo do··
Senndo p~l•1 sognint~ :.
·Ar!..
Os nro,jr.rd,os rln int.cint.ivn dos Senadores scrãd
innncdial.nmr.nt~ lirlos c Rnbme1t.idos
a apoiamenlo; e si
apoiados por r:ineo ou mais senadores serão· Jogo eUJVIa.dos ú.
Cr;lmmissão ele ConsLit.uicão .. Indl:!pcncterão de apoiamento, si
tro9xerern; quando apresentados, a: nssignnfura de cinco ou·
Senadnrc~.

'II
lfir:n RuppJ•in·.irlo o nrt. 111. .

III

Supprimnm-se ns palavras <mLíliclndc e» do arl. ÚiO •
. IV
Dépois do nrt. 142 accrescente-se:
ArL. Nenhuma emenda será acceit.a no plenat·io ou en~:
caminhada pelá.~ CommJssõe·s que cst.udarem os .pro,íec~os. de· ,'
leis annuns som que seus autores, Senadores ou Commxssoes,
a l.enhnn:. ,jnstificado vcrbn!mr.nt.e ou por. escripto.
.
. Paragmpho uniGO. As Counnissõcs não emiLtirão pnrecel'
~obre! as emendas que lhe forem nprcsentadns sem. quo ~se
;jnm prúvinmenl.e publicadas com ns J'CspectivM ,insf,JfiCaooos.
' .·sossut!S, 3 dt\ ~PI.mnhro do 1S•17. Bmmn de .
Sala. rlnR
P'aivn .

.'

··: ~·

···'

'I

mais

.

....,

rodo, Pre~icl.ente. - Pedro Augusto Borges, 1" Secretario.
- .Tosé Mnr•Jn M.etcllo, 2• f::ecret.nrio.· ~ .J. J. Pereira Lobo,
f 0 10
' 1·:rrmo.
'
" J,yrn,.,lo 0 Sccr.e.n.rw
I ' m
• 1.ermo.
•
,,no S
. . er.re.mw
- ,J nao
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ANNAES no SENADO

O. Sr. Bernardo Monteiro - Sr. Presidente, com a rell'JDOia
do nobre Senador por Santa Catharina, Sr. Abdón Baptista,
ficon vago um Jogar na Commissão de Poderes. Peco a V. Ex.
que se dip:ne nomear um substituto.
O Sr. Presidente - Nomeio para substituir Q Sr. :Ahdom
BapLista na Commissão de Poderes o Sr. Senador Lopes ~onçnlvos. ·
·

'

'

O Sr. ·Mfredo Ellis ('*) ·.;... Sr. Presidente, tenclortava ha dias

''

. occupar a tribuna· do Senado para fazer alguns reparos sobre
a questão da actualidade, a carestia da vi.da. Infelizmente·
~ma .affecção irritante e importuna dos broncbios imP!!diume ·de fazei-o Ho.ie mesmo. Sr. ·Presidente, venbb :i tribuna
com certo sacrifício. Sendo. porém, .como disse, ·'de actualirlacle a cruesf.iio, farei .o no~giwl rmra' trar.er ao conlheciment.n'
do Senado n:l:;uns commentarios, ·o 'meu depoimento. que poderá, talvez, esclarecer em parte esta questão qué tanto interessa a populacão brasileira.
·
Sobre a carestia da vida. Sr. !Presidente, ·os prelos da
imprensa teem gemido, os oradores teem se fatigado. o proprio Prefeito do Dístrícto Federal nomeou, hn pouco, uma , ·
commissão no Aentido de. estudar as causas e procurar o· re.,. ·
·
·
'
' medi o para semelliante crise.
·
O Sn. J..OPES GON{'lALVES - Quem geme mais s!io os· necessftndos.
.
·
o SR. ALFREDo ELLis'- Afigurou-se-me sempre, Sr.; ;,
Presidente, ·esse facto. como si se tentasse descobrir 0 motucontinuo ou n· quadrat.ura do circulo,,_
· .
O · que está se passando é ·Um i'actõ' natural.. cumprind~
notar que nós. brasileiros, não devemos· nos queixar, porquo
ainda entre nós a vida ~ muno mais barat11. do qile em outros pnizes. Podiv ser ainda mais barata, si não fossem· certos entraves, -verdadeira~ cercas de nrnme :rarpa(io que im- .
pe.dem o dosenvolvjlpento do paiz, da. sua riqueza. o não per- ·
m1ttP-m q~Je se cst1mu!ç a coragem· 'do productor.
.
Por tsso, Sr. Presidente. venho trazer no conhecimento
. do Se.nado um fa~to. que explica bem uma das causas do encn~eCI!Dent.o .da vida. Sabendo que o arro2: do ·Maranb!io é o
pr1meiro do mundo. . .
·
·
.
O Sn, LoPEs GoNçALVES ...:_: Quando é bem preparadÔ ...
' J
' 0 Sn. ALF'REDO ELLIS - ... ll sendo eu cultor em grand::!
escala desfI' producto em ,meu Estado recorri á .bondosa in"'"
tervonçã9 de meu Hlustre collega sr: Senador· Costa Rodrigues afJm de o~t~r. directamente do Maranhão n sement~
nccessnr1n pnrn micinr o cultivo desse tY}lo na ,minha fo-

-

I

'

(•) Este discurso nfio foi l'eyisto pelo o'rador. ·
'

•

-

I

•
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zeÍÍda. De facto. ·Sr. Preside~te; o meu illustre âmigo e col~
lega por intermedio de amigos seus em S. Luiz obteve duas
saccas de arroz em casca, que aqui vieram ter no devido
tempo.
,
;
.
Atteridendo á commun!cação do meu illustre collega !ui ã '
estacão Central da Estrnda de Ferro e incumbi um carregadot•.
o n. 7 - cu gosto de ser minucioso - de ir buscar á resldencia:.do illustre. Senador essas duas saccns de arroz com casca
e r1espachaJ-as para a minha fazenda. Nesse momento tive
Qccasião de reeommendar ao carregador que as despachasse
))Or um trem mixto, )JOrqunnto, sendo urgente o plantio, no
mez de ~etr.mlbro. eu poderia, com outro trem, correr o rlscf>
do demora, podendo chegar n semente depois da épocn acon·
selhndn.
Imag-ine 'V. Ex., Sr. Presidente, qual o nieu nssombro
quando .recehi 0 .~onhecimento dessas duas saccas ae nrroz,
que foram despnchndns ·com a declarnoão formal e positiva
- fcH,a peln cnrregador ·ao funccionario da Estrada-de quC'
cASaR Rnccas do nrro7. serviriam para semente. que não eram
nhsoluf.nmenf.~ deRtinndns ~. venda ou consumo. De resto, era.
claro. ern evidente, que nãn produzindo n Capital Federal
arroz e sahindn dnqu.i ;duas saccns de arroz em casca, seu
destino devia sor o planfio r. não o beneficiamento. pois qu~
aqui existem moinhos para isto. Qn~r isso dizer ou significn
que o funcciônario da estrada quando desp.achon essas .duas
saccas. de arroz sabia positivamente que eram sementes, para
novo plantio.
,
Pois bem .. Sabe 'V. Ex. quanto a estrada me cobrou de
frete por essas duas saccas de arroz até a capital do meu
Estado'! Trago. aqui o conhecimento. '(Mostrando.) . .
Di r. ·este conhecimento: <~:Duas suecas de arror. em casca,
.120 kilos, 54$900. » (Risos e nspanto.)
.
· . Não sei, Sr. Presidente. n custo exacto dessas' saccas de
arroz em casca; devo, porém. dizer, como esclarecimento no
Senado; que no ínf.r.rior dn S. Paulo, costuma ser vend1ido.
o arroz em cnsca a 1.0$. 12$ c 15$ a sacca. O mie quer dir.er,
Sr. Presidente, 'que o custo dcssns duns s.accas ...
o SR, rHf.NOJ!:S m::.:Au,mrnA - Os p~eços são aqui rle 1.3$
n

~6$000.

.

,

,

•,
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r, ,.

[sso é ·preço , de 'arroz limpo;
'V; Ei. está confundindo.
·
O Rli. rMENnEs 011: Ar.MF.TOA _:.. Não.'".senhor, não estou con- ·
fundindo, est:t ncrui bem clnrn o preço do arroz. limpo c, em
cnsca.
O SR Ar,paEno Er,r.rs - O nrror. eifi'l, casca. no meu Estado, costuma variar nntre ·I 0•$. e 15$ a sacca. Posso nffirmnr
isto porqne tenl1o cuH.urM de arroz; o preco de 15$ 6 um
preco ex:cepcional: em geral o preco é de 1O$ a sacca.
Quer dizer, Sr. Presidente, que o valor destas duns snc,cas de .arroz, que para mim ern considerav.el, porque rcpJ:e-
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O ·SR. Ar,FREPO Er,us -
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senLavam o inicio de um t.yno de ·r.olheita, · rra, (]e :facto, ela
.
" Entrelnnto. n ERLJ•acl.a de Feno CcJ]tt•al do Br[lsil, que ô
uma csLmda do Governo, p:u·a a qual são pediila.s verbas de
~.o a :JO l!lliil conto~. cobra rrct.cs eomo o que a·eabei de citar •.
:\inrJ.n. ·a 28 rio. me?. paRsado foi publicado o :seguinte:
··
· «O Sr. l\linistro da Via~\ãO pecliu pJ•ov:iclcncía~ áo
sou Ml1ega dia Fazenda para set• posta :\ clisposioft.o da.
thcsourarin. da Central ·tio .·BI•a..;;il a Ü11[lOrtanc.in · dG
22. ~58 :St\:3*172; para: a sat.isfa(ifío de varios prug:a- ·
mcnt.os.
·
·
Ainda :'Jqu.elle . .~eu collcga. o i\Iinis[ro da Viaofto enviou para .serem pagos diversos fornecimentos feit.os
:í. mesma. est.rilrla no eórrcnte an no e ·no valor do-

20~000.

l!O!i:!JOS~OOO.»

Poi.'i uma estrada que d:\ « dr.J'icil.» eol.1ra de frete, .dlo
dnas suecas '(]e arroz, !5J.I$9•1YO:, ist.o ·é, rruasi -que o l.riplo d'O
cusl.o ·dessa morcadoria. ?
·
10 Sn. !P:~ur.o. nro: .FnONTTN - V. Ex. cl<1. licen(;a. para nm/'
apart.e ?.
O Sn. Ar.rnRno ELLrs - .Pois não.
..
.
.O Sn. 1?:\Ur.o Dll FRON1'TN - Houve erro rle despnchó com
ee!·l.oza; s6 se .pófle ex. uJi.cm· ·O fa!:<t.o, .por. ter .'ii elo n do~acho ·
:l'ml.o como encommenda.
· .
· ·
. O Sn. ALI'REDÓ Eu.rs - Mas isto não exime. de culpa o·
. ·1'unccionar.io da· Estrada, pot'quc este devi·a· verificar que a
":· 'mercadoria não podia .súppoT·tar .um rr'ete desta nut.ureza.
.
O Sn. :Bm~No DE PAI\'A _: Ném. mesmo como encon:tmenda ,,
.
0 Sn. LoPES GONÇAT. VES -. Nom o frete do Llo~;d, do
, ?lfar.anhão para cú, pagaria eRsa importnncia. ·
.
O sn.' :\r.. PREDO Er.r.. Js - Quem 116de informaL' sobre :o.
·rreto· do. J,Joycl 1l o meu auügo Sr. Sen11dor Costa Rodri•guos ..
.1 'Tanl.o rlii.o houve cn1gano, Sr. Presidente, que as duas
..sn.rJcas de arroz pagaràiJ11· 'da. r.sl:ncfto j\Jl'rcdn Elli$ :1 minha far.cnda S!t$-500.
·'
,Q Sn. P.~ur..o me FnoN'•rrr;-,Vorif.ica-;;e que o mes,mo facto'
que se ,d eu •con1 a Centra·! ··se reproduziu corn as nsLradas
·pa.ulisl.as; j;\. vü V. Ex; que .é .uma questão do erro de despacho;· deveri-a l.er sido eomo arro1. em 11asca n nfto como· rm~
nomm'\ncl•a.
· '
o ·sn. Ar.. rREno Er.r.is . - ~fn·s, Sr. Presidente, isto não
modifica oA\ t.cmnos da quc;;Uio, .porquanto o funccionario iln:
J~sl.rada, dc~cl'e que vrwificou c sonho qtw, o al'roz ora dost.inado
1'1 •>l'lm,r.nl.r., devia diAerinli.n:w.
,
1(,) Sn. PAULO !1Jl FnON'I'JN - Pel'frilarncntc. Ahi niio lla n.
menol' duvida., a roc'!mnaci'io 6 pet•t'rúl.nmcnl.o .iust.a.
,
i
.

.

'

.

1

I

1'

'

.

'•

SESSÃO EM 5 DE Sll'l'EMBIIO DE 1917.

..~. O. S~t. "~l-l'HEJJ~ ELLJ~ - Porque a uniea <JOnsidera1;ão quu
.t.IZ l]UUlldO lll~tlill:•~l O Cal'l'Og'UC!Or (itJ fa~CJ• O ue~pauhO foi ,iU~
f.UllleUlu de uao !war ~~~,;e tu•ro~ Jllll'ado pelo euminlw d:uranLu
. semana~ u s~mum~~· .inrtLil izmHio. pórlanto, o meu csJ'ot'1;u c o
do I!)eU nulJt'e auu:;o Senado!' pelo Maranhão, c(tw umudou vit·
de tuo lonl:l'c a semente twce,;~aria pam inieim·-su aqui a ,;uJLura. dessa qualidade. .
. ')\\as, .:::ir . Presiddul.l!, isto 1.\ alln.m•JuLu sig:uil'icativo, u wais
Sli;llllwuttvo ·ú o fado <!essa Esl.radu, que cu!JJ•ou G~*\100 IJOL'
duU;s . .suecas cl1! sumentes de at't'IJt:, colmn· pol' m.ilhat·u,; u milhat·e~. de \oueJ.adas de IIJUn·~ane~ ·ü:!i 1ior t~Jelada .
. til a l~struda .J'o~su .eo!H·at• 'pelo Lt'Ulls•portc do mun:;uni!Z a
mesnw. somlltla, a mesma quant.ía, t\ mesmo vulot• ·ctuc cobrou
·por: coses dous pobre.;; saeeos tlc at·ro~, sabe V. J~x. quanto
teria de jlagar o~ exp!oruclot•us, os felizes I!XiJOl'tadorL<S.. do
manganc~ '! (Pa-tt8a,) Cerca do. um .conto ·de réis por tonelada '
.EnLretuuto, pagam atJenas G$000 !
· ·. ·.
·
.
O S11. JO,\o LYIL\ · - V'. Ex. estú. aclrnit·ado do Jrcte 11~
Estrade de 'l!'el't•u Central·! Pois acabo do .;ct· ial'urmaLlo que
O·Lluyd Brasileiro colJt•ou pulo frete ele Sl-'i~ pequctto; eaixõc:;,
daqui ·para .u Maraultão, t5inco conLus {il! rúi;!
.
O ::lrt,;Jus~ Eu~Elllo - Pcl'i'ciLUJtu,cute. l~s:;e. J'ut;lu ,; verda.d·ciro.
o su.; ·;\l llNDJÚ:; !)!; ..\!1-~\L~ll)A - Não. se pó de malttlur lllll.ia
uem :vara u.s bil.lliotlicca~.
·
O 811. AU•'IWDO Et.Ll:::i ...,.-.Eis a razão e u motivo ela carestia· da vida.
.
.. 'l'rcs taxas, Sr. Pt•esh:leuLL•, UJ!CI'Utn a Jll'ULIUt.:~ãu nat.:iuaal
c o dcsetivolvimento commbrcial .deste pait:: a Luxa elos jut·os,
.a taxa de Lransportcs e a taxa alraude~:>ariu.
/ O ·:Sn. LoPJ>::; GoNÇALVES - V. l~x. Q~CJU~ctJu·-se. du outro
fac: to: o papcil-moecta, que Jm·na a vida ainda mais cara ..
O Sn. Cll0Nogs oÊ ,:\d-l\1~ID.\· - O melhor ~ não ~ulit· .coll!.
eása .de• mar ibondos;
. O SIL ALI'tmuo El~r-Is - V: ]~x ..iá descu!Jriu u uwío de
termos acJui moeda mctulli·c<l cm log:ar tle {Jil[lcl-moedu '!
. O Sn. ;M &"'UE i:\ ull /AL.J:o..t!>!D.I - :~las neste caso devemos
rcst!'Íll!:)ÍI'
·emissões. .
. .
'
·
.O Stt. AU'IlllllO El-LfS - Como :;i t.ivcssmnos ouro ou ouLrt~
(JUulquer moeda .. Si. Livt•sscllllOS· a moeda '[JUPel [JOL' 1:;'osto, pot•
.saLisJ'accão, sim: mas urw temos oulL'il,
.
.
1:\. pl'oposiLo, Sr·. PrcsidcnLe, ·do aparte du uo~t·e Senador
pelo Amazonas,. recordo-me ele um fac lo que ouv1 !ta ·n,~ozes.
· Um !ilVI'tHii:lr do inlct·ior üo meu Estado cos Luunava mandar faz·er um terno de ro~pa para o filho l.llU corto ~ !ietermiuado alfaiate'. Annos anl.es o alfaiate costumava. e:·aJ;Il' lres
:metros de 1'azcutla; pura o ultimo t~t·no, llorérn, ·ux1gm quatro
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meLros ... O lavrador ficou desesperado c accusou o alfaiate
de ladrão, dizendo-lhe: «Como.~ Sempre me pediu tres· metros
e agora exige quatro !:~o Foi quando um amigo com quem elle
se achava voltou-se e -disse: 4: Mas seu filho não cresceu ? » ·
Respondo assim ao nobre S'enador: A .moeda papel que
nós tínhamos era sufficiente naquelle tempo. !'vias, pergunto a
· S. Ex. : o paiz não cresceu ? 1N!ão · ha mais necessidade .de
sangue a um organismo ,.1\,dulto do que a um organismo. pequeno.?
.
Nós, em wm paiz grande,. vasLissimo como este, sem os
recursos financeiros d·e ouLros ·paizes, .. sem instituições. bancarias, sem o cheque, necessitamos de uma somma do dinheiro
muito superior á de outros~paizes, e entretanto, a nossa,
per""-apita, ·ainda. é inferior. E vive-se ahi a .uizer: moeda-pa:- ·
·pel!~moeda-papel! como si nós tivessemos outra. Nunca ti- ·
vemos...
·
·
0 SR. LOPES GONÇALVES=- Mas V. Ex. está cÕnfundindo.
os termos 'da questão. Ninguem censura o papel-moeda; com.:.
bate-se o abuso das emissões .
'
O .SR. ALl'REDO ELLIS - Heina confusão,· neste recinto.
Aqui, a unica claridade que ha é ·a do nobre Senador.
O SR. LOPES GONÇALVES- Não. A de V. Ex. está muito
acwa. E' um verdadeiro holophote.
·
O SR. ALP~Eoo ELLIS · - O que acabo de dizer. foi cónfirmado ainda ha pouco pela commiss1io nomeada pelo illustre, Sr. Prefeito , desta •Capital.
· Discutido o problema ·da ·carestia, d:iz elle na cláusula s•:
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· 4: Prpmover a reciuccão, no mínimo possível dos
fretes de qualquer transporte mariUmo ou terrestre que
sravem os .generos alimenttcios, e estabelecer nos va. ·pores do Lloyd ou de empreza subvencionada, preferencia de praça e regularidade .de eníbarque para os ditos
generos quando des~inados, d~claradamente, ao consumo
interno),
·
·
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No art. 8", diz: ·
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,«.~córocoar i a pequena lavoura da zona subui•bana
deste Districto, auxiliando.-a com sementes, apparelhos
de trabalho· e recursos de (lredito ·e 'J?ÔJ.: em, pratica, devidamente organizado, o serviço de cooperativa official
dos processos .agricolas ·para .a producção . dos generos
alimentícios a exemplo do que fez o Governo de S. ·Paulo
· para a cu1tura do algodão ~.
'

,, • ,

.Ássim, sem uma taxa moderada de transporte,· impossi::vel será baratear o procLucto. · O cultivador lúta com a falta
.de credito e com a falta de transporte. As taxas ((!e juros são

....
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·Lerriveis, são " shylockianas ), c as Laxas de transporte conforme acabei de dizer e conforme a affirmaLiva do noln:c Senador pelo Rio Grande do Ngrle, importam na cessação quasi
que do trabalho, porque, sem esperança de lucro, ninguem
· vae trabalhar, ninguem vac exercer a dura missão de· cavar,
n.. terra.
. ·
·
Ha uma queixa 1geral de que os productos, os viveres,
estão· caros; mas os que as·sim se queixam não se lembram
do. proteccionismo desorientado que se paz em pratica neste
pa1z. ...

·

···

.~ ·:

'

'

0 SR. AD OLP HO. Gonno - iApoiado .
.· 0 SR. ALFREDO ELLIS- ... ·encarecendô a vida.
l
· O Sn. ADOT,PHO GoRDO -· Muit.o apoiadô.·
O SR. ALFREDo ELLIS - Para isso, Sr. Presidente, basta
uma consideraçãp unica. A' enxada, instrumento primitivo do
trabalhador, estã custando ·hoje, 7$000!
·
""Esse proteccionismo que encareceu a vida, retirou dos
campos UJma . .grande parte da população que alli devia ficar,
que alli devia permanecer produzindo; attrahiu para os centros essa população que · de productora se· transformou em
consumidora. O proteccionismo determinou o urbanismo,
porque a vtda é mais cheia de attractivos nas capitaes. E,
entretanto ainda se exige do pobre crumponio e do colono que
reduza o seu luoro, no sentido de melhorar a vida .das populações urbanas, chegando-se até a ameaça.J-os eom a prohibição da e:'!:portacão, como si fosse esse o remedia para a crise l
Sr. Presidente, o Governo praticaria um ::tcto calamitoso
si assim procéd'esse, porque a prohibição da exportação determinaria ~mmediatamente ...
0 SR. BUENO DE PAIVA- 0 desanimo do productor,

O Sn. ALFREDO ELLIS- ... a cessação da·produccão.
,Accusou-se o Estado .de S. Paulo de fazer a· monocultura; criticou-se o Estado de S. !Paulo porque produzia só
café, · chegando-se a dizer, erradamente, que o . paulista não
· produzia mais porque o· café dava para tudo. Pois bem, Sr.
Presidente, ho.ie, com a variedade de produccão, vem-se !em- ..
brar a conveniencia de prohibir a exportação l
Posso ·affinm,ar a V. Ex. que, si· esse erro enorme e gravíssimo fosse comméltido, elle em primeiro Jogar não teria
defesa· ou justificação perante os alliados - o. concurso unico
que o .Brasil pódo prestar aos a.lliados que se batem contra
os poderes centraes é o de lhes fornecer ·viye~e_s e recursos.
para a manutenção de suas tropas -. a prohlblçao de expor. tacão seria um acto de guerra, um acto de .hostilida.de.
E pensa V. Ex. que wm, semelhante acto os seneros. baixariam? (Pausa.)
.
·
· ·
.
Absolutamente não, porque os camponios, os lavradores
:e colonos sabem muito bem quae.s os preoos correntes das
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uUlidacles da vi.d·u,

a~siln Clllflo

saiJL•tn quanlo lhr.s eusLaun

tulllbt•IJJ os elcmunto; de lt·a!Jalilll de que ncccssiLull!f
~lor

1-'uJlei, suuii<H'os, cm ·imposto~ que pesn:IJl, sobr·e li Tll'Ollu- o~ ünóosLos muu idpaus, os ím posLus esl'ttduacs e os

nnposto.s l'eclcracs. Os impostos · J'edcraes ,;fio os impostos
cru<1is, prohib.il.ivos, eobrudos I1as all'ancle!gas.
·
. Ainda J)erdtu•a entre nôs, Sr. Pr•esid'cnLc, o systerna coIorual; mas, quando a metropole -sugadora ·procmavu au J'eri r
de suas colonias os maiores lucros, nunca excedeu da cobrança do «dizimo» e elo «quinto»; e o imposto elo «quinto»·
era cobl'Udo sobre o ouro das minas. .Pois JJcm, Sr. Presidente,, uós descol.n•ímo.s o imposto de e..'l:porl.arJfiO que ti1Jpera
esse lltlpOsto do «qumLo ». O ·café paga 2':5 a 30 o/o,, assim
como a borraclla pagava, não sei si ainda paga, 20 a 30"Yo.
o sn
LoPES. GoNQALVllS :..... Ho.ie paga .12 o/ol,
'
o

'

O Stt. Al~FRllDO ELLIS - Foi esse ·imposto sobre a borra!Jha que determinou o :gover,rto i111g1!ez a faicr o planLio da
seringueira nas suas ,colonias 'da 1A1sia. Esse impo.slo J'oi o
que deLet·minou a concur•re11cia; foi uma bonificação ao p!'o.: ,
dueLar estrangeiro, assim como esse medonho imposto que pesa.
sobre li eul'é Lem sido uma boniJieaoão aos, TJroductores ,. de
café em ouLl'as regiõllS.
·
. ··
,
..
Si não fosse esse imposto é bem· possível que o Brasil .iú.
:l'osse· ó üuko produeLor 'de · caf<l, :pois os seus concurrcnLes
cstaritHn l'óra do mercado.
E' preci.~o, Sr. !Presidente, que Rc modit'i{lUC o uos:;o systema LribuLario; que· se ullívit1m, as taxas ali'andCJgarias, co111o
meio de evilat• o ~ontrabaudo; assim como. 1;cduz·ír essas .La.' :x:as de e)::pot·tarJfiO, modil'i-cando 'o systema trilltüari.o pm·u I)
«imposto mlico )), o imposto sobre a terra. llorque, o qnc ge
:verifica é que só paga imposto rieste paiz qur~m trabalha.
·'
O 'SI\. LoP!lS GoNÇALVES 7""" .Pot;que é q\.tem proclúz; o va{lio não :vroduz ·~ousa .,'l.ISUirn-a., iMns V. Ex. tom razão; o 'Pl'incipal <J a reducçao dos fre.tes.
·
·
O Srt. ALt'mmo Er,r.rs - E a pÍ·ova, Sr. President(\, <i qun
n.os Estados Unidos o· mais rico .daquella Fcdeur,ão, era a
{lalifOl·nia ... Pois bom, quand'o no uuge da exploração das suas
·minas de. ouro, não Linha clle a :riqueza qU(I hojn r'i.JJn·escnLa .
. o omn sallia Sl~lri deixar beneficio aJg·um; ao passo que,
r1uando o Estado. :l'oi tramJ'ot1mai:lo em Estado [)omicullor, a
. sua riqueza dr:cup!ieou.
··
O Sn .Lm•"s OoNQAJ.vu~s ...:.. ]~' wn J'uclo. , ,
··O Sn. Au,nEJJU ]~Ll.lS- :m o facto, S1·. Pt·osidrml.o, é que,
apQzat; das dezenas, .eenLe.nas u ni'ilhat•es 1lc t.oncladus de om:o
al'l'anr:aclo ás cnl.runlias daque!lrJ lristudo al1CD<)oado, quanto ma.Js
ouro extrahiam mais pohr·p ficava o E~Lado da Culifornia.
o sn. LOPJos GoNÇALVEs - Exnela:mcnLe o mesmo que
~cont()ccu com· o lB~asil no telmpo ·colonial. '
1
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. \i ?, $H •• \l.rltJmo E~.·LIS - Qun11!Jo, enlret.anLo, o espiril.o
Clll.Jllehc.ndedor. arnr~rwano i.lesco/n•tu Haqueii:L lcl'L'a o solo
neces~nn.o, .o ~olo a!J(·n~'oudo pura u porni·ctilLura. alLrahiu o
l•!·a~o asJilliep (' ~Tcou naquulle Eslado uma cultut·a incxce'" .
d~velmenl:e L'·leu. ~la.s. e~snA·ique~n; ·não exh;til'ia ;;i porvuntura ·
. na,o hÇIUVI!.,~e o tr·anspn1•lc• l'nl'il t• J.'aJ?ido a.tJ•av1ls di! cinco a seis
nnl..kJ!o,metros. . .
·
·
· . O SLt. Lopgs GoJ.w:M,Y"s - E a. pl'olecção á lavoura ao
trabalhador.
··
·
· ••
.
'
.
O Sn. ALFHEJJO E1.r.1 s :.._ . . . eu tt·e s. IF'ran~.:i:>co () Nova
York. ·
.
· . .
.... ·
JJ? preciso qllf! ;;c saiba, St·. Prcsi.d•eul.c, que Lodos· os sa•CrificJOs i'Orll!m feitos no sentido de baml.cur as tarifas; .e. baru.tcarwm-ü'as de la! J'ôrma, que os J'ruetos ela Ca!U'ornia hoje
penetram em lodos o~ mércados e vencem tocfos os concurrcntes. (Jhdto úem. j
.
'
· ,Os trens do !'rueLas lcuni rir·ufereueia. sobre os trens elo
· passageit·os. Kis a m~ão pela q'uill o Estado da; Ca,lifornia
. hoje rcpre:oenLa a tnaior riqueza da :b"ederaeão ~\IDeriilana. ·
· 1 JCom estas nossas tarifas, colm: esla tríplice rôd:e ele aramo·
fl)-t'pado · que cerca o proch:wtur, _·comQ poderemos nós ambiCionar o augme(lto de .rique~a? .
·
o· SH. LOL>I;~s GoNÇALVES ..:,... Só a região de Los Ar1gdisl
nu ·California, constitue uma riqueza fabulosa.
1
O Sn •. AL!'tü•óo EÚrs :...:.. O I•emediô,. Sr. Presidente, para
baratear a .vida ü um ·só. Inu·ti! é proourarem; inutil é fazer-se rhet01·ica sobre o easo; .o !'1~fl1LCdio é produzir, produzir, produzir
I
·
·
'
'
1
O SH, LOPES G(•NOALVEH ,__ 1<: proteg-ct· o trabalho.
O SI~. ALI'rtEDO Er.r.ts ,_ Pt•oleg·cr o produc.tor pura quu
ellc não considere u.~tt•abaJbo rm·al eomo ·um vet·dadciro inferno. Porque ·neste pai~. S1·. rP•t·esidenl.o, o ]ll'oductm· vive
num ·inferno e u emp·reg·aclo pu!Jlico num paraizo. (illu.ito
?ern; nnâto ·1wrn;)
·
·
·
..ORDEM
.
.DO DliA
'

VoLar;ão, em. I'' diseussão, elo· pn1,jeeto do Scuadu 11. 15,

lle 1917, consiclcmndo insti.Lukiio .de utilidade publiea as As-

soci•a(;(ies Cclmmct•ciaes dos J!:sl,?-do.s da l~arahyba .e d~ Par:í.
· AJl•"Jrovado
· vac á. Comrmssao,• de Justu;a c Leg-tsla()tw.
l•
I
. . Volanão em 3". discussão, do JH'O.iecho ·do Scnaclo n. icJ,
de 1917, :cletcrminando que os mcmbt•os. !=]o Conselho. ~!u.nioi
pal, do Disl.t-icl.o Federal vencerão. a t.JLulo de suhstdJO. n.
quantia :d~c IR :OOflij:, pUJgos em prestações meusac~ de J. :,500$:
não lhes sendo pm•mittic)o pcrccbcrl~m qu~Icruet' onl.ra somma.
a titulo do l'Cpt·cstmtacão.
·
Appt·ovaclq: .vae {t Commissão de I\cdaccilo.
1
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Votação, o.m ·3" discussão, <do proJecto ,cJo Senado n. H,
do I!Jllí,, que ~llanda ~Oileeder, a ULulo definitivo
gratuito,
á .A~soc,ac.ão Commcrcial ela Ballia, os terrenos accrescidos,
conL1guos. áo seu a:cLuaJ edifi'icio c dú outras JWOvidencias.
l<\<p:provado·; vae á Commissãq- de Hcdacção, , ,

e

Votação, eim 3' dtiscussã-ô, da ;propos.içã.o da Gamará dos
Deputados rí. 76, de 1917, .que autoriza. ·a ·restituição da
cruantia de 2 :5H$732 ao Sr. Joaquitm, Silverio de ~e:vedo Pimente!, depositaria publico, a;posentado, relevada ·qualquer
prescripção eJmt que tiver incorridó seu direito.. · · .
.' Approvada; ·vae, ser submettida ·á sa!lJcção.
-...
· Votaéão, em s• ·discussão, da :pro'po~icão ··da Camàra··dos
Deputados n. 77, de.1917, que abre .pelo iMinisterio da Justiça
e !Niegocios Interiores o credito especial-de 5:573$333, para
pagamento de vencimentos ao Sr. Dr. ~Toão Lopes Machado,
inspector de saude do porto do Rio de· Janeiro.
.
\A:pprovada; vae ser submetti.d'a á · sancção.
,

..

'
PAVORES AOS RESERVISTAS DO ,TIRO
\

3• discussão ,do .pro.i·ecto do Senado n. 2'4, de 1915, con-. ··
cedendo favores aos reservistas das linhas de tiro do paiz.
Approvado; vae á Cc!mmissão de Reda.cção.

.

'

,.

'

O Sr. Presidente ~-Nada mai& havendo· a tratar, vou levantar a sessão.
.. ,
Designo para ordem' do. dia da seguinte:
Trabalhos de Oommissões .. ·
. . ' '·
Levanta-se a sessão ás 2 horas e 25 minutos.
'

.

'

'

'

......

.
.
.!17• .SESSÃO, EM 5 DE SETEillBRO, DE 19i7
'
PRESIDENCio\ DO SR! UI\B!NO SANTOS, PRESIDENrE .•

...

,
.
-A' .1 hora. da tarde abre-se a sessão a que concot•rem os Srs. Pa-· .
.(Iro Borges, Pereirl). Lobo, Lopes Gottçalvas, Rego Monteiro,~Silverio:
Nery .Artbur Lemos, Costa. Hodt•igues, Mendes de Almeida, ·José
Êuzebio · Abrlias ,Neves, Pires Ferreira, Hibeiro Gonçalves, Francisco·
Sá. Joãb Lyra, Guilherme Camp·o.s, Luiz Vianoa, Miguel do Carvalho,
ErjÓo Coelho, Paulo de l~rontin ,.I?rancisco Sallo.;, .o\lfrorlo Ellis, Gonzaga .Tayme, Leopol~o d9 Bulllyes,, Vida! Ramos, Riv11davia Corrêa,
soares dos Santos e Vtctormo Montetro (27).
. . ··
·
Deixam de comparecet· coin causa Nst.tfi~ada ·os Srs .. A. Azeredo,
Metello Herci\io Luz, Indio do Brasil, Tb.orhaz Accioly, Antonio do ·
Souza 'Etoy' de Souza, Cnnha Pedrosa, Epitacio Pessoa, Walfreclo
Leal Rosa e Silva, Ribeiro de Britto, Dantas Barreto, Arau,io Góes,
.'
.
~

'

I

I
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8

bE SW!'EMBRO DE 1 Oi 7 ..

Ahuiundo ele Mi~·andrt, Gomos Ribeiro, Siqueira de .Menezes, Ruy
Barbosa, Joito Lnir. Alves, Lourenço Baptista, lrincu Machado, A,lcindo
Guanu.bara:, Buouo do Paiv:L, Domardo Mon~eiro, Hodrigues Alves,
Adolpho Gordo, Eugenio Jardi111, José i\lurtinho, Xavier da Silva, . '
Alencar Guimat·ãos e Generoso ~làrques (3:1).
E' lida, posta em discussão e, sem debate, approvada a acta da
sessão anterior; ·.
·
. ·
·
· O Sr. 1• Secretario dá conta do seguin~e
EXPEDIENTE ·
Orricios:
, Do i3r. Secretario. do Senado de Minas Geraes, enviando,
· por cópia, a indicação, approvada, pedindo ao Congresao Nacional consignação· ele · ver:ba no.• orçamento para o tproseguimento ela· r.onstrucciio dll ramal de Ponte Nova. - A' Com7
missão de Financas. ·
'
·
· Do Sr. João Daudt. Filho, -off~recendo, em nome de admiradores 'do saudow e mal!ogrMo general Pinheiro Machado, ·um 'busto em bronze do ·eminente brasileiro para sel' .
col!ocado cm uma das salas do Senado Fedleral. --' Inteirado •. '
O Sr. 4• Secretario (servmdo de 2•) declara
parecere>..
,
novamente lido e, po!'l ter preenchr):lo 0
mental-, vae a imprimir, 0 projecto do Senado n.
reconhecen:do de utilidade .publica a Associaçã'o
do Piauhy, com séde em Therezina.

·

quti não. ha

E:

,,

I

.

,

triduo regi-

16, d!e 19:1.7,

Commercial

'

,ORDEM DO DIA ·
O Sr. Presidente - Constando a ordem do dia de traba'lhos de Cml:rmissões; vo.u .levanüu~ a sessão.
DesigRo para· ordem do dia tda seguinte
Trabalhos· de· Ccmmissõ.es.
Levanta-se a sessã9 á. 1 hora e ·45 minutos.

'
98~ SESSÃO,·. EM 8 DE SETEMBRO DE 1!H7
'

'

PRESIDENC!A DO SR. URBANO 'SAN'J'OS, PRES!DEN'fE

A• i llora da tardo abre-se a sessão a quo concorrem os S1•s. A.
Azeredo Pedro Borges, l\letello, Pereira Lobo, Lopes Gonçalves, · rte~o
Monteiro, Silverio Nery, Indio do Brasil, Artllut• Lemos, Costa Hodt'Jgues Mendes de Almeida, .Tosé Eusebio, Abrlias Novos, Pires Ferreira,
Ribeiro. Gonçalves, ·Fl'aucisco Sá, Eloy elo Souza, Epitacio ,Pessoa, Ros~

.
"

',,

'

:

.

'

'''·

. , ..

.. '

.3ti

o Silra, D,mta; l.lat·r·oto, .\r·rwjo liúcs. lla.ynurrrdo do 1lirandn., Luir.
. Vi:tnmr., MiguoL do Cnrvn.lho, El'icu Coelho,. :\lcindo Gmuw.bat·a·, Paulo
de Frõutin; Alfredo Elljs, Eugenio ,Jardim, Gorrzaga .rayllle, Jusú Murtinhu; Xavier. ~a Sil.va, Alcrwn.r· Guirnar·ães, H.ivadavia .Cot•rürt, Soa.t'C:!
dos S~ntos e Vrctormo Mouteit'o (auy. ,
·
· Deixa ui ;ctc c,ompar~cer com causa_.iustilicaua o.s Srs. llel'Ci!io L;rz,
Thomaz AccJOly, :\nt;omo do. Souza, Joao Lyr·a ,- Cunlw/ Pedrosa, \Va.l-·
fre'do Leal, Hibe[r·o de Britto, Gomes Hibeiro, Siqueira de Menezes,
Guilherme C;tmpos;· Ruy Barbosa, .João Luiz Alves, Lour·eru;o Hapt.ist;L,
Iriucu l\fachado, I?rltnciscó Salles,.Bueno de Pai vil, Bcrruu·do Monteiro,
Rodrigues Alves, Adolpho .Gordo, Leopoldo de flttlhõiJs, Gonot•oso ~!ar
ques·e Vi.dal Rarnos (22) .. ·
.
'
E' lida., posta. ew discussão.o, sem debate,· iLJllll'OVad;L a a.ctrL, diL
sessão antct·ior.

.·

O Sr. 1': S'ecretario' dii eonta do seguinte
EXQlEDlEWl'E ·
.Ot'fi~irj~:

Do Sr·, .foão .Panuil! Cnlogern~ •.r:ommuÍricando qut!, tendo-·
lhe ~ido r:nnce:dicla u: exOIWl'allãO qún pedira do eurg& ·de llli.nhil.ro ·da .l.'nz•J·ridu, ng1·udeee tio· Senado e aos Sr·s. &"cnadot·e~
o eoncUL'8n Vlllinso· que sf· rJigmiram ;prc~Gr-lh•~. ··durante
o tempo em que esteve ú testa daquelle· ministcrio. ·-..,.. ln-···
loirado.
,
·
Do :"r·. Ministro .ela ·;rusti~a e Neg:ocios .Inlcl'iore~, pr;cstartdo in'l'ot•n:.açõ•:s d" que o Goveruv, a1utoi'izado pela !()i
11. :!.:liil. 11~: !, ·de ,janoiro (le '!OH, t•eyigoi'ada pela dr1 nunwr·o 2.738, dt! l!H2,o 1 eo_nl.raclou corry o •8t•. pr .. Melló Ma.ttos . ·
n con.!'ocoãu dn um Jll'O,Il'do de Codigo Pt>nal,. r•. que pelo dn- ·
creto n. 10.2:i'(>, de 't de ,iunc\1'0 de .191:3, foi nber•t.o um ci'fJ·dilo dp•üil :oon.~ para ·pn~:;-;r.rn•mto clor~·rerido' LJ•abalho, eonLr:r~
. ilL~· de qu·e o Tr·ibtlnal dr~ Cnnt.as ilão lnmou eoilhOIJirnento, por
havei' sido tmlllicado l'órn. do prazo .legal. - Ao· Sr·. S.enadOL'
João Lu i~ Alves.
· '
~
Do Sr. Minisl.!'o da Guerra, lr•ansmiLLindo a' nrrJnSageui
com que· o SI~. ·Presidente da Republica resl:ituo d(IUS .ct.os
aul.oA'rapho~ dn resolução do ··,Congresso ~acJonal, sanccro- . ·
nndn que ahro o' m·oclito d<i 50:000$ pa<ra Jlagumenlr.• de t.rnbalhÓs preliminares dr. Ol'g;anizacão e. oxoou'cão do . S~:t·viço
Goographico :\tilitar. - AI:chive-st> um:· dos aul.og·rnphos u
remcttu-so o I)UI.J•o ~í Cnmam dos De.putudos.
~re·legr:nnll)~s dos ·~rs. 'Alt.ioo A1·ant.lls~ Folippr, Schmidt.
St•.hwnb Filho e At't'onso Cnmm•:;o, r:on:;rntulrtncJo,~c com o
Sonado . pela pns:;n•g·em elo dia 7 do. sctombl'Q ,. - Inteirado.
t
. O Sr. 2" Secretario doe! um que l'IÜO ha pareceres: ·
·. _

•
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o· Sr. Alfredo Ellis - Sl•. Pt·usicleNle, Jll'di ~ palavra bem
n. eontra-gn~l.n, por·quu ·;ou ittl'en~<:t, po~itivamenl.e ·t:nnl.rnl'io
a l.rawr·· ptn·a n t•neinLo do Senado, no eoulwetml!n.lo do~ Srs.
Sr"n.ndol'Ó~. os ttr:los de arbiLmriPdade Jll'll'tiuado~ por· aul.oridade~ dos rr.sr.eel.ivos Eslndu~. 'ft·a Lt!-~1', porr1rn, •~:"e. .Prcsiden.to, nc.str• f:tl~o. de ael.os · prnlicaclos no longillqno 'l'nrril.nrto elo Acre. .
.
·
. Acrcdil o, Sr . .Presid"mil n, qnfl si, poJ•vcnLura, cm Ioga r ci<'·
ser ho,ie nm territorio, esth:e;;se ollc uonsl.itu i elo cm Estado;
a ouLr<:t que t1üo eu eabel'iu, müurttlmenl.c, o nncargü ·de vii·.
I.L·ar.el; no eonheciinent.<• elo Sr.nado, do 'Govcr·no e ela Nnçfto,
ü g'l'.il.o _!lr nngu~..in, que ven:• repnt•eul.tt·
nr.•,;io t'f!t:in_Lo, dns
· populaçoo~ osct•avJ~n.rJas pOL' uma truculenla e dospoLwa nu!.O!'idar.lr., in'fnlizm•Jnl.r. do posA•' r.In podei.' supi·omo dnquf!lln
inl'clir. tcrritol'io; ·
.
·
Ante-lwnl.r.m,•. ~r. P.J'f!Sirlonl.o, l.'ecehi_ o r•ndiogrnnmm qurJ 1
vou ler, e devo .dir.er qtli! n n;·.inha nhna de bra~ileiro, u meu
e~>pirito rir~ .vr!lhn· republicnnr> ;~e. insm•giu eoul.r·n esf\e ho. mcm ll'uculen to, que inrel iurwnl.o tem na R snas mitos ós
df!sl.inos d.1quelle [lOVO.
·venho pt•dil.• providoucitl's no Governo, " r·omn sei que•
não ba ~olucãn ele r:ont.lnuiclado no Pnelcr gx~cuLivo, em Iog-nr
· do me rlif'i;dl' no St·. Iw. · Wenct.•slitu Brnz, fliri,io-nw dh·••ct.a- ·
monl.•; .a v.·:Ex., qLli' o var• substituir· dur:ml.n.n sun cmtn.
ausenr.Ha, pm;u !lf!dh:_ quo 1 tH·Oyidcnc!o os m~io;; ~le r)hcg·ar no
conlwelmnnl.o da vcrdnclc u rnnredwr a ~1tua~ao rlnquelle;;
nossos cnn l.c!'r•a noos, , i n:l'l.'!izmonl.il ()nLro;,'Ues :i Hanha !'e l'OZ,
niio de .. uma nul.ol'i·dado, mn~ de nm ]Jnl'IJrn·o.
,..EiA .. ·o. mdiogrnmmn qUt! mi! foi pn;:;sndrJ·:
uTarnunctí. ,.... 'Popular;ão, ·rnmilia Tnl'(tlWtÍ I'CCOI'l~(J
1pa !.rio ti~mo grn ndüs' bt·ns i! ei t.'OA -eombul.et· horroreR re. gimei1.' sangue J)l'tlfCIJ.o Va\lconecllos, ,pl'onclcndo,. sul.'. ·J.'Utidn, a l!l;nmandn, ~,~lH'i,:(n nrln .i.t•n ba l•hos: !'tli'Cado~ .. V?s~a
::n:rioroRidacle .favor long.inquo depu t'i.arneni.•J e~qlli'CJ~o.
'!'emendo in l'orl.unio Pvilar:t dqloro;;ns eonsf'quL>ncws;
indignwr;.::io povo. raÚ:;ndo sorrrcr ig·nominins . aJ'I'~·on- l.osas: rr'ln,·nw nrni!.l.irmo;; nsRignat.ut·ns, .11lll\ dovolvHln.s
J:oúnspúndenl.e, . tJ.Ugn:.ent.t~ria · ct'LJPIII:t·d•'~. F.nl.t•PI.nnl.n
f)Si.ãn· au lhrntieadns
os! ntf.)an .t.olt'i:l'ilph tcw:~
.
1

.

:: St•. · Pt'üsiclenl.r." é· um gt'ito dtl :tngpRJ.Ia, (, uin, bruclo de
(]os1~Sporo dil nttút'l'ngo que nilo l.rm n~puJ.•nncns, rsse que• Jlnrto
.f.io fnmilin hrn~ilnit•:t subme1.tidn ans. hort'Ot'rs· de, umti autoJ·iclndo ·inec•nRelonl.o, ·bnt'iHll'H, Hrbi!.t•tu•i:J e i.I·uculonla.
' ··o t:H, :All'l'llV11.LtlMOs- Apnincln: ,: mn drospôi;n,
O SiJ. ;\l.Jo'ltimd EJ.J,JS .:...... Nilo .t~onhrt;o pes~onlmente n Sr.
Gun h:J... \'Meonr~r.llri~: mn:s (• publico C! ·nnl.tll·in n n inguem nos!.a
f!apil.al desenn!1f't't! ·o en·J·ncl•~t· nl.rahilit11'to '-' l'el'nz d•~s.sc run-·
ccionario,.
·

''
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Custa crer, Sr. Presidnete, ·COmo um liomem, cujas qualidades de ·ferocidade oram f,ão · conllecida•s, fosse encarregadopelo Governo de dirigir os destinos de uma tlão Jonginqua e
afastada part.e do t.erritorio nacional,
Af.igura-sc-me, St•. Presidente; ao ler r:sse ra:diogrnmmn;
ouvir uma suppl icn humilde, desesperada, irrompendo atra•vós das frestas de um carcere ignominioso.
·
E' ·uma vergonha para o :J3rasil! E' necessario, portanto,
qqe V. Ex., armado dos p'oderes .de Cbc:t:e da Naoão, trate ·de
proteg-er nquelln. parte da; familia brasileira.
,
· Era o que tinha a' dizer. (Muito b'em; muito bem.)
O Sr. A. Azeredo - Permitta o. Senado, Sr. Pr~sidente,
que o mais humilde de gcus membros (não apoiados) se torne
neste momento o· seu interprete, não para. pronunciar um
discurso e, simplesmente, para submetter á consideraQão õesta
Casa um requerimeilto, para que se ~us_penda a sessão de ho~e _
em homenagem tí memoria saudosrss1ma do notav"l brasileiro, do saudoso chefe republicano, general Pinhe·iro Machado (apofados; mui~o bem) como delr}onstra(lão soleranissimn_
elos seus companlHnros, ·dos seus adm!l'adores...
· - ·
O SR: RA1'MUNDO DE MIRANDA - Da Naoão.
O SR. A.AzEREDo- ... e da Naoão, como muito bem &iz
' honrado Senador por Alagoas.
· -Ha dous nnnos, com tristeza para todos nós, ·com ·grande
magua para a Naoão inte·irn, ou pelo menos a ·sua quasi una. nimidadc, um golpe traiQoeiro roubou á patl'ia, á famiiia, :.ws
nmigus e nos seus conc1dadãos um benemerito servidor. tão
henerrrerito, S1•s. Senadores, que ainda 'ho,ie, decorrido tanto
tempo, .sentimos a falta .enorme que elle faz á direcção politica nacional, á mingua das suas· incomparaveis qualidades
e· virtudes civicas e moraes. (Apoiados aeraes.)
O SR. RAY.MUNDO DE llfm4INPA ......: Até os inimigos a sen;.
tem. .
·
·
·
.
. 0 SR. A. AZEREDO _:_ Não sott pos•itivista e não posso acreditar que os mortos governem os vivos·, mas a verdade é que,
cada um de nós que com elle conviveu, que llie auscultou a ·
alma republicana, que apreciou o.s seus sen~imentos · patrioti·cos, a n~b_reza do seu caracter., a mtegridade JPOral do hOmem ·
o do pohtJCo .. ,
O SR. MENDES DE ALl\~EIDA ....:; A inquebrantavel lealdado.
.O SR. A. AzEREDo - ... sente uma saudade · profunda
daquelle homem excepcional. ·
·.
·
. A sua nobre ·envergadura, senhores, a ·sua nobre enverga•
dura. de republicano. poderin. ter arestas; ·como era natural,
J•evcladas nn franqueza. dns suaSt palavras,'' nn rudeza ·da sur1
onergin, mas tinha todas ns qualidades indispensaveis .para
· oonductor. do hOmens, n convicção a s•e·renidade, a pondet:aoão
·C o patriotismo para seguir a clireotri;l que a si mesmo ·havin '

.
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tracado e a oríentaolio do partido que chefiava: com tanto brilho e ·tanto .prestigio, prestigio c brilho conquistados, entre os
seu& amigos e · companheiros, por seduccões irresistíveis.

'

;.J

,(Muito .bem; muito bem.)
·
Sr. Presidente, n~ é um discurso que ·venho fazer neste

,,,;

momento, ·nem a biographia do saudoso republicano poderia ·
ser feita sinão num longo discurso, que outro, melhor que eu
poderia pronunciar. (Não apoiados.) ·Mas, Sr. 'Presidente, é
neste· instante,· em que todos sentimos os deploraveis effeitns
de seu desappai·ecimento do scenario da politica nacional que
11681 devemos recordar os seus inestímaveis serviços e render ·
.eulto cívico ao seu patriotismo e .á sua incomparavel capa~
cidade politica. registrando nas actas dos nossos trabalhOs o
preito devido ú sua memoria, que será imperecível na .historin
. politica do Brasil. (Muito bem; muito bem. Palmas no recinto
a nas galerias. O orador é cumprimentado.)

.

,. . ··'
' ..

..

·,'

';·

,•·

.....

..... .
....

.

' "·
••

Sr. Presidente - vou submetter a votos o requerimento do Senador Antonio Azeredo para que pela passagem
do segundo. · anniversario ·do assassinato· do .Sr. general Pi~
nheiro Machado, ex-Vice~Presidente do Senado, se suspendn
n sessão em homenagem ao grande morto. Os senhores que
npprovam o requerimento, queiram levantar-se. (Pausa.)
· Foi ,approvado. · ·
··
· Em .virtude do voto do Senado, IeVa.nto a sesslio.
Designo para f)rdem do dia da seguinte:
1• discussão do proJecto do Senado n. :!.6. de 1.917, que
considera de utilidade publica. a Associacão Commercial do
Piauhy, com sédc em Theresina (do Sr. Abdfas Neves).
,.·,,.,riJ;
Levanta:Se a sessão.
O

t
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A:':! hora. da tarde abre-se a sessllo a que concorrem os Srs. A.
. Azeredo, Pedro Borges, Metei! o, Pereira Lobo, Lopes Gonc;al'ée~ .. Rego
.ll!onteiro, Silverio Nery, Iodio 1lo Brasil, Arthur Lemos, . Costa Rodri~
gues,iMendes de Almeida . .Tosó Enzebio, :\brlias Neves, Pires Ferreira,
, !Ubeiro Gonçalves, Francisco S:i, Thom.~z Accioly, · Eloy do Souxa.,
· Cunha Pedrosa, Epitncio. Pessoa, Wnlft•edo Leal, .Dantn.s Barrctq,
Araujo Góos, Ra.ymundo de Mirancln, Luiz Viannn., ~ligue\ de Cn~vn~.
lho, Erico Coelho, Alcinrlo Guanabara, Panlo ele llronl.in, :\ \t)·edo .
Ellis; Eugenio .Tarrliru, Gommgfl. .Taymc, Leopoldo do llulhiles . .José
·ilfurtinho, Alencar Guimarilos, Yí'c!'al Ramos, niyncllwia CorrO!\, S011res
elos ?!lntos e Victorino ~!outeiro (~O).
·,
·
I'
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Deixam do comp:u·cccr com can~a .i ustificadn. rurSt·s. l!ol'cilio 'Luz,
António do Sou:m, .Jofio Lyrn., Jlosa o Silrn., Hibciro elo Britto; Gonws
Bibciro, Siqucira de i\101\Cizes, Gnilherme Cn.mpo~. R11Y Bnl'boS<I, .loih>
Luiz Alves, Lourenço Baptista., lrincn MneiHLdo, Francisco Sn.llo~.
Buono de PaiVfl., Bermmlo Monteiro, 11odrigues Alvo;;, Adolpho Gordo,
Xavier da. Silva 'e Grmm·oso n!al'qnes (19).
·
,~,
E' lida, posta om diseus~fio o, som debate, nppt;0\'.1dá a acta riiL
sessão antet•ior•.
· ·
.
,
O Sr. 1" Secretario dt'1 nomta do scguiHlo

F.XPEDTmNTE

01'/'icio.~:

Dn S1•. :1" s~r.rotor io .ela Cnmnr~· dos Dcrmt.ndo~; rcmet"
l:ondo n scgLl inl c
,·

l'MPOSJÇÃO

O Clnnj)'ro;;;;n ·l\"ncdonn I re~nlvo:
';'.1·1 .• ·I." A fOl'l:u nnvnl pm·n o anno dr .'lfl18 rlÓn;•Úr(l:
'

~

L" Dos

nexns.
grntos.

. I

ol'l'it:inc~

e01U,li.HUit!R

do Col'f'O da Al'Jlmcla e e lasses nndos fJU:lcii'O~ PStnholeeirJOS pri:l~ ,Jris yj.

*

2." Do~ ;;uh-nfl'if'inr•" c ns~r·n:.eHwclos mnst.iln(.t.1S r)ns ·rr."
RJWr:i.ivos qunr:lro,;. ·
,
·
~ 3. ". Dü il2 n!mnnos tia l~:'eoln Nnvn·J, sondo 22 guarclns-

JIHif'inlw e Hl nspH·nnl.cs.
,
: ~ .\." Dr~ 1,. f>OO pral)ns dn <.:ot·pt.l dr• Mtu•inheit·o·s Nacionnüs,
~ 1!." Dr. 1.500 J'oguisiM, -!llnPinheiros elo (lorpo de· i'\Jn •.
rinl1ni rns i'inclionne~;
. . .
.
~ ü." De L OOli J'o~:u islns eont.rnctndos.
§ i," Dt! soo ·p1·ac;ns do Hnl.nlhiio Nnvnl.
~ 8.". Dn 200 nlnmnns da :msool:f'dc Grumntos. . .,
!l." Dn Li!OO nlmnnos riu~ .Escola:; cln A:prondtzes· l\fn.•

*

rinlwim~.

··

'1

Art. 2." Em tempo dn p;uenn a . Jov~:n n:wa'l comp(lr-~c-'
hn. rln pcssnnl que :l'or neccssnl'lo, .
. .·
: •
AI.' L. :-1." O Lcmpn <lP Rl•t·viço dos rnnl'inheü•os pi·rt~•\den
ws .rJas nseolns rle nfll't•ncli~~;; s•.•r·ú. ele Hi nnnos, n: conl.nr da
f!:ll.n dn' hwlu~·fin ,nn I'OSpneliva P~Co'ln, "' o dnii,. volunt:\l'IOS
~er:'i .de l.rn~ :nmos.
Arf: •.\:" Os dnrns que sr• nbrirom no pesson.l · di1 Al'Tf\ndn.
Rrriin pt•rPrwhiclos pe!n .J~seoln N'nvnl, [Wln~ nseolns do nprencli~.e;;, pelo volunJ.m•inclo ~cm prrmio, pelo RCll'tcio lcgnlm~.nl.l)
r•:tgl,llmnt~n1nrlo mt 1'rír·mn dn Constitwçfio.
·
\
•

'

p
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Pnengrnphn · unieo. i\".:L insui"J'icieneia .tln~ nwio~ rlt~ela
ne.sl.r nt·U;;o, Jica o Podl\1' Exeetltil"n nul.ol'ÍZII(\n n t'tJ·
tn·n!.m· rwssonl pfll' meio de ·eonl.r:l'tJLO.
·
•
·
Af'f":· (í." 1\s. prrli()Hs do Corpo de i\lnl'inheiro;; N:~cion:ws
n ,do BnLulhãn Naval 'que eotn.plr.l.nrcm u·cs nnnos de serviço .•
eom oxr,mpln r eorr..prirlmnenl.o, teriío uma, gt•n!Li l"ten~ão igun I
.ú JYH.d.adr, do Rolrlo. ;;imples rla elasse rnn que C\SI.iver.·orn, sr•m
JH"n.iuizo rins domais gl.'lli.ificnoões 11. que t.ivel'urn dil'eil.o.
·
Al'i. ü •.• As pr:was do Corpo de ·l\-lm·tnhcit•Qls Nnr·.ionncs 1.
o do Bntnlhão Naval que, findo r; l.ornpn elo serviço, sn t:nsa- /
- ,iiwerr:. por tres. annos, receberão snlrln ·e meio: aquellcs que,
;rJnncluirJo ~~~l.e prnr.o, se rhrngnjni'em pOJ' Lrcs, quaLeo ou
cinco annos, rNJcb~?>rüo soldü doht•:ulo: suppl'imidas as p,·.enJ.i.,
fion<;õcs elo '1:.?!3 r(iis :) 250 t•éis, anl.m·inJ.•mcnt.e abnnndns.
ArL 7." As praças do Corpo do Marinheiros Nacionars
c do Bn'Lnlllão Naval que se enga,in.r·enJ ou recngaj:n·em Let•iín
direito cm cada ongn,inmenl.o no vtllor om rJinheit•n rias pt:e.as
d~ :fardamento grntu~~nment.r disi.J·ibuir.lns. po1· ocensifto 'l.lt\
wrl'íl'icnrem · n primeit'n• praça.
·
Ar!;, 8." As 1prnças dos dous eorpos nr\imn eit.nclos npprovndns no .curso de ·especialidades, r ns .qtw I'Xel~eerr.•m os
cnrgos definidos no decreto n. · 7. 8\l!J, dr. ·J ~ dn mn io dr.• ·i 000;
l.crão -direil.o :Is gpai.Jficntçõcs rspocincs· nsl.nheiN·idns un ln·
hella auncxa no rnencionndn deerelo,. nJ(,m r.lns demn is tvnntngens que lhc;s eompetirflm, comtanJ.n que a~ r•rlaLivn~ :Is ineumhencins niTn exeedam ·ao limil.n mnxtmn l'ixarln nn nu ia
para.· o nhOno ele vcncimtmLo :Is prac.a~.
Ar L · !l1." Sm.•irn considel'ndos t•esrt•visl.:<s nnvnos o;; mmYi·duos pertnncnnt,es li mnrinhn nwrcnnl.r· 011 n rwofiRRiit!S .mnl•iLimns que a]lresontaren:. crel.ifir•nrln dr hnhilitneno para· o
'sr.rvico da Al'inndn, rxpedido pelo t·•:spf'fll.lvo ]~~Lado Mn ior.:
rndo~

§ ·I. n Os

l'I':RCl~vjstas

· nnvnn~ .g-osm.·ão

da~ vanLap:en~

''

•.'

<

·;

.. ·;;

'

··,·.
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Dn Sr. Pnuld Martins .Fori.P;;, .!111?, t:oc!N•n!, Jll'esir10Íll.t: d:t
>iuntn. nput•nc!orn .rln~ elciQã~ J•on'Jizndn 11n EM.adn da .Bnliin, nm ·
2(i de .iulho ti!Limo, envinmlo n ndn :rinnl dos Lrnbn\hos d"
'

.

'

'r
,lo"''

·:;·

. ..' .'·
~

'

. ".'

'·

dn~

volunturios para rila!Ílnhras a qur{ se ·t·e'l'rrt• n ~ 2", nrt. GJ,
onpif.\J]Q J, 1.11.ttlo TlT, <dll t•rgttlnnWnlri pa1'11 nlistamcnl.n I! f;Ol'Jnio militm·, ' ..
2." D Pdclr.r Executivo pl'oporcinna I'Ú n i nst.t•uc~;lío J.nchni·cn c prali·ca. ndcqu.ada :1 obl.onr;ão rdns er•J•Li l'icadn;; n qw~
se refere o pnrngrapho nntrt.•lnl'.
Art. ·J O. Os resorv.ist.as navn.cs fienm isen.IM, nm l.rmpo
r\() paz, rlo sr.rviçci militar em gera 1.
·Art•.. 1.1. nr.vngn-m-se as d ispnsiçües rm. ennj.l'nrin ..
Cnmnrn · dos Depul.ndos, li dr s•'l.ombr·o dr 1!H 'i. - .Tnvrnal I,nmnrt.ino de Fnl'ln, Pl'esidrnl.r.• Prn nxrt•cir:io. - AlJ'redo OcLnvio Mnvignicr, 1" Srtú·ctm·io inLPrino. --1 .Toão
David Pel'notl.n, 2" · Socrotm•io in Jrrtnn. - A' C'omm issiiu de
.l\fm•inhn c Gtterl'n,
. ·
.

'·'
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mesma ,innl.n·, acompanha-da. de um prot.est.o-reclnmação do
Sr. Dr. Severino dos Santos Vieira, oorr.. documentos e· de
um contrn-proLési,o, bem como os livros eleitoro,es que servirnm nnquellc ·,pleit.o. - A' CommisRíio de· Poderes ..· .
Do Sr. Dr ..ro.sé .Jon(Juim Senbra, enviando o dlplomn .de
Senador da Republica pelo Estado .da Bahia, que lhe foi expedido pela Junta apuradora da eleição de 26 de julhO', para
,preenchimento da vaga aberto· pelo fallecimento do Sr. Dr.
José 'Marcel! ino de Souza. -·A' Commíssão de Pdderes;
Requerimento. de D. Franciscn. de Mesquil.a TeHes. vi uva
do genern 1 .Toíid Bapt.ista da Silva Tellos, pedindo relevação
da prescripção em que incor·reu o seu direito para poder rceober dif:ferença de pensão dA montepio, eorrespondente ao
período de dezembro-de ·1893 a fevereiro.de Hl0·9. -A' Commissão de Finimr;as.
O Sr. 2" Secretario procede ú leitura dos seguintes

:

'.

PARECERES

N. 1.78 .:.... 1917

I

Redacção final do pro.iccto rlo Senado n. 24, de ,1915, concedendo . favores aos rescrvütas da.~ linhas d~ tiro do_ paiz
O Congresso Nacional decreta: ~
Art. 1." Fica assegurado aos reservistas das .socieda.d'es de
'

tiro do paiz () clircit:o de pre:rerencin cJ1n igualdade de· con•
clicões, para o pJ•ecnchimento dos cangos publicos, resalvadas
as preferencias .iá previstas em lei.
·
Art. 12.• RevQgam-se as ..disposições em -contrario.
.
. Sala das iCommissões, fO de de setelmibro de.i917 . ' - Eu-·
aenio Jardim. - Th.oma; '1ccioly.
·

·.

Fica sobre .a mesa para ser discutida nn sessão seguinte

depois de publicada
no Dim•io do. Congresso.
\
.
N. 17ü- 19:!7

Reda.cção (inál da em.cnrla do Senado .~u.bstUnf'ivo dn Jl1'0POsü;ão da Cmnm•a dos .DejJu.lado.~ n. U 2.• de 4.?1 S, qnc maruJa
ceder ,ri A.ssociar,úo Com1m1erdal da Bahia te1'1'enos cont-i(Jttos ao· scn ed1:(im1o. c rlâ onf1·M rn·onirlcncias. ·
· O Cong1•csso Nacional dec1•etn:
'

•

Art,igo nnico. São transferidos. a ULulo d'cfinil..ivo 'c gra- , .
tuit.o, ao clominio da "\ssociacão 'iCommm·cial da Balda, os terrenns nr.crc$c.irlos, contigues no seu' nctunl edificio, -n9s ter~

,,

''
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mos do decreto n. 10.450, de H~ de setembro de 1913, e do
. al'lcórdo lavr:uci•o no -Mi.nist.crio dn Vinção c Obras Publicas, de
'10 de ot~tubro do mesmo anno, transferindo, por sua vez e
nas mesmas ·condições, a Assióação á 'Companhia Cessionaria
das Obras do Porto o .domínio rla árl!a do seu terreno que fôr '
nccessaria para o alinhamenfJJ da Avenida do Cães; revoga,das
as disposições em contrario.
Sala das Commíssõcs, 10 ,de se Lembro de 1.91.7. - Eu~~

'';•

. ';
.

(!enio ·.rard·im.. -· Thomaz Accioly.

· Fica sobre .a mesa· para ser díscu.tida na sessão segu int.e,

depois ele publicada' no Dim•·,io do Conm·esso.

,1.',

...:·.:···..'

..

..

'·.

N. 180- 1917

-

.., ..,·.

\

·Redacçrio {'in'al do pro.iecto .do Senado n . .f1, de' 9117, fixando
o subsídio elos mcmb1'os r.lo Conselho Municipal do

tricto Federal, e dando ontro.q ;pro'!!'idencias

D1~.q

O Congresso Nacional doere La:
Art. 1." Os m'cmbros do Conselho -Municipal do J)istricto
•
Federal ·vencerão; a titulo de subsidio. a CJl.lantia · d·e 18:000$
annuacs, pagos em presLaçõeR · mensae.s de :l :500$, niío lhes
.scndõ permitliclo J)CJ·cr,bcr qunlqt1cr outra somma, a titulo de
representação. 'ou outro.
· .· •
c<\rrL. :2."' Revogam-se as disposi(iúes cm contrario.
.. ·Sala das Commissõcs. :1 O de sr.tcmbro · rln 1917. - Eu.-

·!'

.''",,

····'·.''

.·· ..

.

...
..

. ,•. ..
.'

~·

·\

..

acnio Jawi;hn. -· Thonw;; Á.cciolw.

Fka sobre a mesa para ~e r di seu t.ida na sr.ssão .se.gu inl.c,
dGpois de pnhl!çada no Qiario do Conarcsso. .
.

..

I

O Sr. Alfredo Ellis (') - Sr, Presidénte, o meu illustre
alm,igo e. co,llega Scnaclm· Adolpho Gord!o pediu-me para tra·zer no conhecimento elo Senado que. por motivos Justos, não·
tem podido eomparceer :ís .ulf.imas sessões.
·
Al1!m dessa commtmicaçiio, Sr. Prcsident.e; venho pedir
a ·v·. Ex .. q uc comu!Le. o Senado n. proposito ele um rryqucri· .
·. .
· '· ·
mcnto que pretendo formular.
Sabe o pn ir. ·Qtl''· por mot.h•o de molcslii.a, o · illustre Sr.
President.e da Republi.ca, a conselho modico, se retirou para
uma cstncão de nguns, passando o Governo no seu substituto
legal. ·
.
·
.
Da Prcsidencin' do Senado snhiu o Vice~Presidente da
J\epublicri, para subsLHnir interinamente S. Ex. o Sr. iDir.
\Vencoslau Brnz .. ' ·
,
·
Nfl0 .seria .i\1Sl0 1,CJÚO; Sr. Pt'CSidcnle, "jmTLindo pnra OCC1,1Par,
. cmhm'n int.r.rinament.r; tfíc\ olcv·nrto cargo, fosse indíffcrento

. ...:,
'

'

'

. ..
'

·

... ·.·
,,

.,
. ( •) Nilo foi revisto pelo orador .
.
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:tu Sennclo, que J1l'esidiu eom tnntn ·diRlincciío, com Lnnf;n. ele.!
-rnçiio. pOJ' J::mto tempo e rlcixns$(• pnssm.· di)Spm·cchido um
ni'lo ,.,,, !fio gTmHlr. impot·l.:~nr·.ia p:H'n n llcpuhlien.
O Sn., HÚ3ll1Ho Gn.:o~çAT.VJ~;;; - Apoiado.
O SJt. Ar.PrtEoo• Er.r.Js - Ven 110. porl.nn /:o, rcque·r.cr. Sr"
Pr·Psidonl.t•, n nomençfio de umri Commissfio rlfl 2•1 ,membros.
um de e:t dn Esl.n<IO, Jlnra lovnr a S. Ex. n Pne;;;Jdente do
Henndn ns hom('n:Jg·ens d·o seu respeito.
.
.
O Sn. Jtmgmo Ga:o~()AJ.vr.s - A quq pl\n l.cm inco.nl.esl.nrr! r!irr.ito.
·
0 Sn. LOPES. Go;:-:çAJ. VRS - Muito bem, ·
O Sn. J\.r.rrumo Er.T.Js - Ern este. Sr. Prcsidenl:e, o requer·ímon(.o Que ·en· submcLtin :\ considm'n(,\ÚO dn Cnsn por intm•m,'rlio rln J\11!$:1. (?fluito bem; muito bem..)
·

.

.''
'

o Sr. Pre.sidentr. - VM1. submel.ti:!l'. a votos o requeri•
mento do honra-do Sen:1dor pf)J.' S. Paulo.
·
O Sr. I,. o 11es Gonçalves - J?(•ço n 11n lnvrn.

,.

O Sr. Presidente - Est~ requerimento nii.o t.cm discussil.o;.:
Dnrôi a .palnvrn n Y.. Ex. d•rpois de sullmell:f~l-o :í. conside- ,
.rnefio rio 8r•,nnrlo.
Os Ronhor·rs que nrtwovnm o reqnm•irnonl.o que acnba de
sr•t· fot•mulado pelo Sr. Senndot· All't•orlo JD!lis, CJU;Ciram Je. ·
vn nt.nr-se. (Pau..~a.)
FOi appl'nv:~do,
.
::)'omcio pm·n eon.s.LiluiJ•om .;ssn Qommissão .os Srs. Senn~.
rJoro~ Silvorio Non•. Indio do Brasil. Cost.a Rodrigues, .Pires
Fet•t•oíJ•a, Francisco S:\.. Elo~· de Sou:r.n, EpHnr:io .Pessoa, Dnri.las .BnJ'l'()tO, Luiz Viqnna, Miguil.ll do Cnrvnlho, Alcindo Guannhat•a. All/'rf'lclo RI! is, Eugenio Jardim. Vidnl ·Ramos, Alencar.
Guimm•ürs rJ SonJ•es fiOs Sanlos.
Niiú As/ando prosenl.üs os reprcscnlnnt.os dos outJ•os Eslaclos vou prcrncher o numm•o approvado pelo Senado t~om
os Srs. Senadores: Mendes dr. Almeida, Erico Corlho, Rivn.
dnYÍ't\. Col'l'.t'n. Arlhm•
·
. .Lnmos -c• Gonz:tga. LT:nymo.

...

~ • I

'.

•

'

....

. O Sr:

I

Lopes Gonçalves ·- sr:.

I

I

'

PJ•osidnnt.c·. demonstra.,

f,ivn. de ,insf.o nproçn sor;\, sr.m duvidn. n visita· que o Senado

vno 1'nzPr no sou digno c hom•n.do Prcsidenl.e, nct.unlmcn.tc nn.
in,prcmn dil'ccção dOR negncios publícos, ít fl'f'mte dos grnn.
. eles dllsf.ínos dn nossa qu.eridn. pnl.r.in. Po1.' osso moLivo. Srs.
Sc•nncl'ot'CR. n nossa presença no Pnlacio do Chefe da Nncüo nãOi
1orlt sômontc n signifknçüo de umri cortesia. officinl, não serú
sômnnlr o d'rsemprnho de umn símplns J'tmccão protocolnr.
mns ·J•oflret.Jr:í. r:om l.odn n intot>nsiclnde. o sent.imento nffei'l.ivn dn convivencía, rossu fm·J.nlcwicln c:ndr.ia' do vcrd'r,tdeiru o

'
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I
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leul eon~i.ÜI)L'llf;ão ao notnvel p:llt·i~.:.io, C]UH, ~.:orn !Jómude~,
oulLura, largo des1:0J'I.iniu, >H)i;LH'il --visão do~ f:wLo,; e dos hüJnrms. Lt'l)l pJ·e~lndo, a0, nusso paiz. em sun brillwnLe vida, us
ma1s li8$Jgnalaclos set'\' 1~0,;.
·O· Srt. An.'J'HUH J"J;.\LUS - Ar,uiucto.
9 S1i. L,OPils .Go.:..ç.u.~·E~ -:·Do Srmndo sahiu S. l~x. par~
a \'11:1:-pJ·e:;Jd,:.JiuJa üa llepul.liJea, -c•,

lle~St•

posto

crn eonse-

l'!lli!!Wia clesul invesLidUI.'ii vldo l)l'eSidil· (1,; nosso~ LL·lllmlhos.
com a maxima assictu idnd·t:, m111en uxeedida, talvez mesmo
~CÓl. par. inegualuvrd, oL'iPnl.ando-.nos com sabedoria, ~.:om sua
expurierwia c· com seus eOnselhos, chel'iando sempre, com o
mais elevado. cavalheil'ismo. d·C'n~L'O· das linhas da mui:; .evidente delicadeza, sem desfalhiCJimenLos, 'untes dOminado pelas
gr:.mdes icl'éas, peln l'ir1J\eza dos muis uobres pl'in~:ipios e alevantados intuHos. de bem . ~ervir à coJieeLividude ·brasil-eira,
"(;nuito ··IJ11m.) auxiliando e:l'fieuxrnen.i.rJ r!~~e outro compatl'icio,
notahilissirno· pm' Lodos os W.u los. por ~uu elal'ividencia de estadista e pelo patrimoniu incoafundivel de snns vi-rt.ucles cívicas e privadas o St·. Dr. \Ve.twesluu Bruz•, homem do üe. veL.', jni.CSTO, escravizado ao t.t·abalho e useL·avir.ado ú hOnra,
eminenl.1! vm:ão. de . Plulnt'dJO, illuslm cntt·c os niais illustres. (A2J•Oiados ae<~·aes; muito bem.)
' ,
Deixando, agora. e l.f.•mpot·nriamenb!, u sua eucleira 'Cio
.Jjwsiclente di!sLa· Casa, pal'a· deveres da mais alta respo.n:;alliliLdado. o Sr. Ul'hnno Santos tCJ.'<Í a seu lado o Senado. da
nepublien. dilJÜro nos limites d:l esphrmt eonstitueional. lol'ú.
a solidariedade poliLicn de. seus compnnlteiros. de s•eus correligimmrios de todos os tempos. que somos todos nós, porquu
lemos sido sempre, ramo S. Ex .• os defensor,es da ordem, da
libordado r;•. da jusUça, ted1, ,firplmenlt!, li see;ut'tmt.:n (ia nossa
JenJuade: a conl.inunc-ão da nossa estima, o auxiio ·ci'o nosso
espirita ·e a integridade do nosso. apo !O. (Apo·,:«dos ae1·aes;

•1mtito bem; mttito bem.)

·

·.

'
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'
'
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'
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O Sr. Rivadavia Corrõa - S1·. PJ'e:'ji'dentt!, te1qdo-nw V. Ex.
J'ci to a honrt~.' de nom,)ar· .1nirt1 complolnt: n Gonnnisoão . que
deve ir ·llumprimenttir o S1·. DI'., Urbano SunLos, act.ualuwntc
Pt•osidenliJ ·da Thepublicm, na nusencia . de t'e!H'cscnLnntes de
ouJ,ros Estadus que ·lambem nessa Com missão devem ser t•e.,
·IJrc:s,Jntndos ·e, como nesln momento. ar:aba de· ontrnr no l'eci.nto um repi'CSimLanLc de Alag·oas. peço a V. Ex. q,Lw 1nc
dispenso clcssn Commissüoo n qual comp:n·cect·ia g.ostosnmenLe.
e 110moie pam substituit•.:me o hOnrado l'o)l)l'CSentan.tc 1cla~
quclle ·Estado.·
O Sr. President~ - l~m log:H' do Sr. llivadtwiu Corrêa,
nomeio o Sr', SenncloL' Uaymnndo de Mil·andu. ·
O Sr. Arthur Lem.ol5- Sr. l't·o~idont.e, não L' sem
nrclor·, mas t'n.mbem uiiO é som con~tt'u.nginwnto, qnc nborclo, neste
n1omonto, a tl'ibuna, para trazer ao Senado, aos podei'OS publicas
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federaes, á opinift.o jmblica, á N<IÇfLO, um vivo prot.e;;tb, protosto qne
so prende a. oplsodios de politica local, ligado n. inclrlcntos da vidn
pnrtidat•in. no meu Est~do, e dahi a. .l'll~ftO rio allcgado cons1.ra.ngirneuto, mas protesto que se filitL ig-ualmente n sentimentos de nlt.o
respeito pelas prerogativas do nosso Poder Logisl<].tivo.
- Nunca, Sr •. Presiden~o, quer nesta Cnmn.ra quor na outra, mo
occupei expontaneamontc com Jilctos ·d;L vida politica local. Algumàs
vozes, no cumprimento do meu dever partirlario, tive do o fazer,
provocado pela acçM do adversarias meus. Foi assim, na Camara
dos Srs. Deputados, quando tive de detenrler a . administração do
eminente Sr. Paos de Carvalho contra o discurso com que a tontou
!'ulminar neste recinto o ex-representante do Par;'L, Sr. Senador
Lauro Sodré; do outra voz, aqui ·no Sanado, quando se vet•ilicavam no
mou Estado os gravíssimos successos cle'29 de agosto do 1!H2; foi par11.
responder' á belta incisiva oração com. que aquelles acontecimentos
apreciou, Ii este recinto; o peregt•inn ot•ador que é o nosso collcga
pelo Ceará, que, ferido embora uo mais vivo de meus sentimentos de
coraçilo e de patriotismo, tive de occnpar a at.tençilo elo meus nobres
collegas com .assumptos, quo mais directamente diziam respeito {~
economia o á vida politica do Pará·.
.
.
Desta vez, porém, Sr. Presirlent'e, um motivo rnàis alevantado
sobre mil11 actúa: - é o de defenrlet•, com o privilegio inherento ás
runcções representativas do um Deputado da NaÇão, o' artigo constitucional em que rep~usa a nossa · indepenclcncia pessoal, a liberdade
de nossa palavrn, a autonomia ria· nossa opiniào, o nosso decoro, à
nossa honra. ..
·
'
0 S~. lNDIO DO BRASIL - MuitO bem.
' O Sn. An·xnuit' LEMOS - . . • o art. 1!Í da Constituiçilo, por forçll
do qual os Deputados c Senadores silo inviolaveis no exercício do
mandato pelas suas opiniões, poJas suas palavras, pelos seus votos.
O Sr. Deputado Heitor· Casto!! o Branco, que, pouco Ila, occupou~
se na Camara tilo dignamente, tiio alevantadamente com os acontecimentos da politica paraense, regressou em seguida a sou· Estado, de
onde para cá se partira om· pletm paz, em absoluta 't.!'anquillidade,
deP,ois dos graves successos revolucíonarios de dezembro e janeiro
ulttmo.
.
'
O Sn. !ND10 DO BnAsiL - Depois do assalto ao pode L'.
· O Sn. Ani:aun-LEMOS - Tudo o levava a esperàr que, assim como
tranquillamente viera para aqui a desempenhar o seu mandato de
.Deputado !'odçral, assim havia de aportn~· á torra que tilo dignamente
representa, amda Deputado, JlOrque seu mandato não expirou, e na .
vigencia da actual sessão legislativa, q uo contint\a.
.
· Nilo foi assim, porém ..Já os jornnes desta Capital noticiaram que
,S. Ex. nào pôde desembarcar livremente 011 cidade de Belém; teve
primeiro do· se rel'ugiar naq nellc ostabele,eimento que se está constituindo já quasi logcuclariamente o asylo elos perseguirlos politicas unquella terra - O Arsenal de ~farinha :.-.Porque'?
Porque, em tumulto, grupos de adv'er~arios lho impor)iam o des~
embarque pacifico, tentavam desacatai-o como que no exe1•cicio dessa

'
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novo direito a que já' nos V1Lmos habituando, sinão como a uma creaçfio
da lei, ao menos como a dos nossos uovos costumes politicas - o
rlireito da. vaia, contpt o direito ao respeito c acatamento publico,
que é iuhercnto :LOS Deputado; da .\Taçii.o llOrno a qualquet' cidadrt.o
brasileiro, nos termos pmcisos do Corligo l'cn al.
Sciónte dos rfcploraveis !'actos, llito me entreguei desde logo no
cumprimento do meu dever de protesto-protesto vivo c sentido que
agora estou lavrando-por esperar que, em !'ace da notoriedade dessa
ÍS'nomiuia., o do ~ouhccin~cuto ,qpc rlella tomou o illustre Sr. Presidente da Hepubhea, provJdcnma.s seria.m. dada.s pelo governo local,
porventura surprehendiclo JlOl' "'lima manifestaçiío daquella indolo,
apezar ele preparada com larga anteccdencia, disposta com muitas
horas de autecipaçiío, porque comavam os fautores della. 'que o· p~
quete que conduzia aqnollo rlcputado aportasse.a Belém ás primeiras
horas do dia, c, chegando ollc n.lli á uma hora da· tarde, ~inda a
vaia estava organizada, c, com a vn.ia, violencías de toda a ordem
com risco c porigo de sua propria vida.
.
'
.
Hoje, porém, a fugaz esperança quo nutl'i durante esses 11ías,
esvaeceu-se. por completo~. Recebi com o meu illustre amigo c· rlis- .
tincto compà.nlleiro de representação, cujo · nome peço venia para
declinar, o Sr. Senador lnrlio do Brasil, nm despacho do DClputado ·
Castello Branco, em que nos é annunciaclo laconicamente que .nesta.
madrugada· uma bomba.dc dynamite-instrumento de eloquencia morlernà-na capital paraense arruinava profundamente a casa em que
elle se acha va.hospedado, e que nem é sua, mas propriedade de um
cunhado seu. Eis o telogramrna a quo me retiro: uCasa Benchimol
onde resido hoje· madruga'da dynamitada muito damniticada. Castello •»
.
Simultaneamente com esse despacho, recebi um outrode S. Ex.,
em que são reproduzidos os termos 'de um boletim, tão dos habites da
gente que alli nos á antagonica, boletim: em q·ue ·se concita o •povo
paraense a impedir o cumprimento de· uma ordem judicial, c:v-'l!i da
qual aquelle Deputado, que é igualmente Senador Estadoal, deve re'assumir alli o exercício do mandato na sua Camara, a qual, contra
as constitui~.Oes quCl successivamente se teem estabelecido no Estado,
quiz ·declarai-o, ha. pouco, de cabido daquelle direito, por varias
razoes liquido, incontestavel.
. Nã~ fatigarei poÍ• muito tempo a attetlçilo do Senado ; mas me é
forçoso procede!' á. leitura .immedia.ta deste despacho. Diz elle:
"Acaba. set• distribuido ·seguinte boletim anonymo: ~<Convida-se
povo pa.raense para ver celebre intrujil.o Heitor Castello Bra11co, que
dizem ter Óstulta jll'etensilo sentar-se 'numa. cadeira daquolla respeitavai corporação (O Senado). Ello firma-sotno parcialissimo habeas-corpus que .iuiz Luiz Est.evam lhe concedeu. E'. neccssat•io qua o povo paraense comprebenda o seguinte: Esse despacho de um juiz at•bitrario,
que não teve compostura de dal-o antes da chegada · elo impetrante, .
foi o cartão do cmuprimcntos que clle llle mandou levar a bordo pelo
seu sogro Jayme c sou cunhado . F1·ederico, faiscas mercudacs dos
teus inimigos Enéas e.Artlmr Lemos, mex·cenarios que despudoradamente jíL se_t•astejam aos pés dos amigo~ dtt situação. dominante·" .
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Entre parenthcsi;;. En nflo pr.·r.0iso de r.uc dclbiuler.· .. junto ao Senado, rle mmt impntnçrwtrr.o a. ri i tanto e tão falsa. (Apoiados.)
O Sn. INDIO uo illlASIL- Gcr.·tnlllonte ,essó juir.o u;io se eutcndc
cor.n nos0o. O Senado bem sa.bo.
·
ÓSn. An·rHunLJmos- (Contimumclo it ler) ·«Esse lutbeas-c01•pus
depende confirmação ogr·ogio Tribunal Federa.J quo com certeza. nno'
lhe a. dar·á. ;Sem essa. coufir.·Juação o juiz partidario: Jlfto iorá o prestigio .da for·ça fódera!. Bem disse o illustr.·e. ropresentalitc Dento Miranda. a esse oxotico prodwto ·do filhotismo que sua innucncia politica
escudava-se nas bayonetas fcderaes. SiLO assim tens irJimigos, ó povo
,.paraense. Só procuraram posições .par<L explorações aos 'teus in- ·
toressos e iLcintos aos teus hrios» - Gaste/lo.
'
E' um situples boletim, do mais 11 mais anonyr)r'o, ,ruas uas tl'istos,
deplora veis p1·aticas da· vida politica daquella 'terra~ nestes ultimos
tempos, um docwnentu dçsta ordem vale uruitti-. E' por e!les· que se
iumunci'am as reso!nções que o po~o sobc1'tt1ío tem que l'aier vingar,
porque lh'o dotermmam certos cortpheus...
· ·
· ·. · Ora, Sr. Presidente, nenhuma lei deste paiz eoncode recurso
~uspensivo <la ilecisfio de um juiz sobre hrtbetts-co1·p1J.S; entx·etanto, Já. ·
se anuuncía. aqui que essa ordem ·não terá execuçfi.o, porque, em•
quanto nrto fôr clla. ·confirmada pelo Supremo Triburmll•'odcra.J, o.j{;.
se asscgum' que este niLo a. conJirmará,. não ted. absolu~amonte o
prestigio da l~rça. federa! I !
.
O Srt. INPJO uo ·BUAsu.- Isto é UIIHL iujusti'ça . i'oita :lo.Supt'CUJO
Tribunal Jledct•al.
·
O Sn ••\IENDR~ 1m AL~muiA - E á d~sciplina rnilitar.
O Sn. Att>riiUll LE1itos - Está. clar•o,
Bow voem os meus ·nobres collegas que eu, que me conôct·voi cw
Clcliberado silencio·de outz'as vezes cní que> qüasi que posso dizer,
o sangue do nion sangue corria naquella tol'l'a, 1iropriedades vaEosis·
simas dos meus eram alli sacrificadas. pelos podcr·es puhlicos (o se
assim o fazia C!' <L pelo escrupulo do occupar o .Seuado com · quàstõos ..
do ordem local), cu nrto ,viri:t agot•a t'alt~•· a esta nornra qne a lnim .
mesmo tinha. trac;ado em unra vida politica. que ·não é tiLO'Ctu·ta, o
por mais que aqui cJentro (úatcnclo rw peito) me brarlnssom sentill'len· ·
tos de revolta o de bem nobre solidari~dadc politica, so urr.o fosso
victima de lim desacato temerario dosta ordem, t:om o DcpUI;aílo C;ts-·
tello Br:tuco, o proprio decoro da Gamara de quo faz'parto'o; cour ,o
dclla, o nosso, c conr o nosso o decói'\l das iustitr.tiçõcs 1iublicas do
nosso paiz. ·
.
,
O SR. Isoxo no 1311ASIL -·Muito bem.
o' .Sn. VIC'J'Oli!NO MONTl~!RO - Naturllltll~l'ttc, un: oul.l'/1.· Cauw.t•n
igmtl protest.o será ·levantado. .
· .
llsscs siLO os processos rios Catõos mocleruo~ ..::
ú SR. AitrHon LEMos- Tom V. Ex. todn a .·.razão; Mu.s isso é·
uma desillusrto :L mais! Boninitl:ur:r.hiwul:iJ nllude. V. Ex. iL·circurn. stancia do ostar prosidiuclo :wtwtlmcntc o Estado em que taes· vili-,
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pcndio,; se•vo1·ilicnm um dos pt·o-l1ornc11S dn l1cp11hlil!a, p1.·opag-;1JHlist.a
rio .t•cgirncn, cx-t'OJl1'c,;cnl:llllto d11 ..\'n•.;.~.o. ainda lt~ pn11eo 110.ssn cnmp<~.uiLCit'o nc;;to ~011arlo c, uatnl'nllliC11to, pot' tac.> ci1.'C111nstnncias,
mais que tn.utos ontl'Os, iut:ul'essnrlo 0111 ra:t.m• l'alcr, com o respeito ;,,
lei c a oberlioneh1. ;'1 jnsl.i<;a, esse mais alto p1•ineipio d;t rc~peit:nbili
dn.rlc rio Porler Legislativo do ,;un pntl'iiL, pet·sonilicarJo cm endn u111
dos mem bras d;1..- duas cilllt:l.l'ILS Iogisla.tivns - Scnarlo c CILIILII.l'<L dos
Deputados.
Na lng·Iatorra, Sr. Prcsirlcntc, patt'iil. de,;ses pt•ivilcgios individ1Ht.cs por muitas vozes, nfLO sô iL Cn.llliLI.'Í1. dos Lord,;, mas ta1nbcm dos
Comm1ms, toem clt<tmarlo à su;1, hnrra delinquentes por <lcs;umtn ii.
qualquer dos seus membros, c os toem julgado c os tee111 eondemundo á prisfto. N;t Ft·n.itça, onde se to111 desses pt·ivilcgios un1a.
noc;fLO mais abstracta., do gamntias collcctivas das camari1.s legislativas, igual proccdimeuto se t.om verificado. Nos Estados Unidos,
ta.uto un. Canmm dos Roprcseul:nnt.es e nn do Senado Fcrloral, eomo
sna.s Cltmal'lts lcgishttivas elo ~;tdiL uni dos Estados, ele accôrrlo com
uua.s coustituic;õcs o lois particula:·os, 11. IIIOSfllll. fn.culda.de se t•cco<~.IICco c tem sido exct•cid;t. Carln 1uem1Jro do 1111111 Ca.mara se reputa
a propria Ca.nmra, rp.liUHlo oll'enrlido, q un udo clcsac;tta.rlo pcH' mo ti vn
(l<L sua.attitude rmrla.mentar, do seu voto, das suas palavras. E este
o cnso do Deputado Cnstello Branco •

..

•
'.1
'<

ll

·~ .

'

'

..

.

O Sn. H,\n1u!I'JJO 118 MmA~JJA- ~las ti!JL1i 110 Hm,;il fa.z-so tudo ao
eoutmrio do ([110 se !'ítz e1n toda a. pM'I:O.

O Su. AllT1lUI\ L1mus-Nn llospanltn tem sido assim; 1m ll;dia uào
se t!Jm procedido de outra m;weit'<L
·
,,
·
Eu e o meu illustre comp;L11heit·o ele rcpresm1taç;í.o, o St·.Sonadm·
Iudio do Bmsil, a.ntcs do protesto CJIIC <Lg'il1'<L lavrmuos, quizcmo;; nu vir,
na matm·ia, o conselho rio Sr. r'rcsidcutc rl<l Hepublica, o lt0111'<Ldo
Sr. Dr. \Veucesl<Lu llr;1z.
,
.
,.
Com S. Ex. dclibcrá1'uos ospcrnr pclu cll'cctividad!J cl.ts t;li.L'il11tias
que do Par;'1. se tinham promcttido rlc rnrido acatamento ao Deputado Ca.stello Branco, com o respeito devido <i ~ua. Cam;u·a, 11.0 r'odm·
Publico que ello representa. Hoje, bem veJo, bom VOIIIOs nôs dons, c
comnosco o Sc11<tdo c 1L Republica, :1. que se t·editzen1 taes gamntias
cJl'ccti vas !
Por isHo, o Scun.do mo ha de relcva.r essa

iulhtct~;i.n

\

n. miulla. hu.:--

hitual pra.l.ic<t de niLO trazer rar;1. suu recinto fJliOsl.l'itl» (]lle, .app;u·cntemento ombor:1, ouvnlvem a.pomts intm·esscs locncs ou eonsidm•;t.e;ões
de o1·dem individwL!.
NiLO, St•. l't•csirlentc. Tcnlmruos hum em visl:n:· lltn ra~l:o dosl.os,
impunido, pt•ovoca onl.ro facto C011ge11Cl'U. Com osso oul.ro, denl.t'n (llll
pouco, nús tot·omos tnu solido pt'!Jccdunl.c .•• ll se ho,ie e a lllt1llid;lÔ
· anonymn que, surge. pelo mono~ 1111. app<n·encia, 11. l'iJ,ÍiLL', <t dep1·orlar,
<L rlynamitat•, tLnmnll~. set•á o pt'O]JJ'ill podut•, o,;t.cnsiv;t c desnara.rlamonte, o propl'io podct• que o;; Sonadol'Us o DeputiJ.dos lisuali~tuu, o
pt•oprio dopositario da l'ot•c;a publicn, CJUO IHL do al;tuntat• cont.m a.
nossa. indcpcncloncitt, attenl.ltndo contra as libordados uaciotmcs !
Tonilo lnvrndo o meu protesto, Sr. Prosidonto. ·
S.-Vol. V.
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ANN.\ES Dll SliNAIJO

0 Sn. lND!O
muito bem.)

DO J311ASJ.L-COIJI O

qu<tl

estOU

O Sr. Miguel de Carvalho ( •) -

do

ILCCÔl'dO.

(:\lnilo hem ;

·
Presi~ente,

saho
V. Ex. que, por rnc1livOd que por mim não puderam sot· l'Cmovidos, rw dia 8 dcixcü de ofJ'erecer1 á consideração da Uasa
o requerimento que hoje tenho a honra e a satisfacii.u do
upresenlar.
O adiame11to não lhe~veiu prejud~car; ao cont1•ario, nesses dou:; dias deccor·ridos,. por· assim dizer, se tornaram mais
fundas em minha in:agiilação, as linhas daquelle helio quadlro qll<• top.os co_ntm~p~ámos no dia 7 d~st~ . mez.
;
A manrfest!lcao CIVlCa que contemplei fo1 consoladora c '
uoslumbralil.te. Conr.oiadora parà mim que, nesta tribuna,
ainda o ann0 .passado, externava os receios que me a11Iligiam
por jlllgar peviclitante a FederaçãO Republicana. Parecia-·
me CLilão que diVl1l'SOs Estados, julga:ndo-se pequenas nações, cmtt1ndiam viver despreoccupados da grande entidwde
que chamamos Patrio; mas o espectaculo que tive deantc dos
olhos consolou-me, porque, · vi que, realmente, a fórma federativa. se apresentava pujante :no campo de S. Cht'ÍiiLOvii.o;
deslumbraute porque, quantos assistiram ao desfilar1 desses
batalhões, desde os in1'antis, até as tropas regulares de mm.·
c terr·a, não podiam deb.ar de ficar orgulhosos e satisfeitos,
sobretudo apreciando os batalhões da reserva nacional, os
batalhe eH de tiro e o:; int.eressantes batalhões infantis.
Ao YCt· passar r;ada um dos seus pelotões por junto de
mim, parecia-me ver contrair. o coracão da Patria, eliminalildo sangue servido o apoderando-se do sangue novo que
lhe en.Lt·ava nas veias. Tal era a belleza daquella mocidade
n o de~empenno con; l]Ue marchava.
Sr. Pre~idente, os pelotões passavam deante de meus olhos
formando os respectivos hatá:lhões; vi em um delles a ei'figic
do imutNlul Uio Brancc• e não só neste como em todoe se mo
afigurava ver, no intimo do peito, os versos soberbos de um
grande poeta :
cOu morre 0 homem na lida
Feliz, cõberto de gloria;
Ou suJ•ge o hOmem com vida
·,
Mostrando em cada ferida
O hymno de uma victoria,, •, •·

'.

St•.

Dnvid!!i si esse tmlhusiasmo seria .um caso pessoal; duVidei 8i os que alli se encontravam estavam dominados da
mesml\ impressão o entüo, olhando cm tDL:no, vi que aquella
grande ·mOI r humana, rcpresentacla por· muitas dezenas de mi- ·
!bares c!e homens, mulheres e crianças, não tinham no semblante simplesment.e a expressão dn curiosidade, mas a da
.(•) Este. discurso n!io l'oi revisto pelo orador •.

·'
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luLi111a dt:J Vl:ll' aljuelles pcrloLões que I'OJll"OSenLavuul
a forca dn pr·esente c a esperança no Juturo du uossa PuLria.
Era uma mull.idão incont.Jda; !ílãO era passive! haver· auLur•idadle, nem i'orca polida]. bastante para contei-a dentro das
linhas que se tinham nnagiaado serem sufficientes .para deter o stlU impet.o,
·
As ·cousas desta JJatureza sãO factos sociologicos e assim
sendo temn por sua vez a marcha natural.
V. Ex. sabe: <malul'a non facit. sa:ltus". Não· ha aconLocimento, successo, uem nos passados nem LIOS presentes tem~ ·
pos .• que uppareca, faca explosão a todos surprehendendo.
'l'odos elles se p1:cn11~m u uma cadóa, a umu sór·ie, a umu
successão c!e Jactos mais ou menos visiveis, mais ou menos
apreciuveís, mas quu; ligados depois, mais tarde, ·pelo his- /
toriadol', o philosopho, o economista, o financista, conforme
u. ordem em· que se apresentam, determina-se o seu ponto de
origem, a wa série evolutiva, até accentuar-se de um modo
positivo no momento em que tem de •fazer a explosão, o suecesso, t' acontecimento, a revolução ou a reforma.
Indiscutivelmento, par·a .que se obtenha uma nocão consciente dos seus d~roil.os e. dos seus deveres, é necessario que
haja a educacuo cívica. Sem êlla não póde ·haver nacionalidade; sem elia tudo é precario. E essa educação civica não
6 consuguida sinã:o guiando-se a infancia, amparando-se a
criança, dando-se-lhe uma noção exacta do cumprimento <le
seus dewres. O SOL' as~im. educado, assim creado, chegaudo ú.
virilidade, chegado ú velhice, sem nenhum esl'orco ·trata de
dar .cumpC'imento Úil obrigações do toda a orden1, que lhe são
irnpostaJ no meio em que vive, que são, por assim dizer, phenomenos mentaes, gue inconscientemente se rep-roduzem,
como na ordem physwa Jaós. temos movimentos de cuja origem nã'.) podemos dar lLOLicia precisa e segura no momento .
em 'qtw $L\ manifestam.
A criança é o f1liuro cidadão, a ·criança é a esperança e
u segurlúJ~a da Patria.
·
AtJi vimos na vr:lha Sparta o resultado de uma cducacão
civica. Elia desapparoceu, é certo, mas ainda' são conservados na historia factos notaveis da sua vida do nação. Mas o
que nWJcn. foi esquec.ido foi o modo, o cuidado com que eram
educadas as crianças, com que eram guiados os mancebos
que deram aquellas legiões que dura11te muitos annos a tor- •
naram invenr.ivel.
Referirei, Sr. Presidente, um facto do qual ·quasi :Vtli
testemunl1a:. o Collegio Militar composto, como V. Ex. sabe,
de meninos, de rapazes de pouca idade; formáM para com-·
parecer. á revista. Pois bem; um daquelles meninos, de 13
mmos p1·csumiveis, sentiu-se incommodad'o, não poude resistir convenientemente á fadiga e á estadia du1·ante a!gumn~
horas no sol sem alimenLwcão; foi levado á ambulanma; alu
pvestamm~lhc soccor·ros os protissionaes; pessoas de sua .fa~
mnia quo :11li se achavam procuravam cOFJtel-o junto da 'AS~
sistelilcin. .

salisfa~ão

.
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·'-

·.

..

Ouviu-se n Luquc ·cl•! scnLido. :E:rn (l sio;·twl de que o Chei'e
da Nw;iiu ~c appruxima,·n plll'n JHISS:Il' I'Cvist:a ao corpo. Ergucnfln-se, não podendo ser detido, l!omou ti sua pequena osping·n:n·cla, dizendo: 4'E' m·euiso que r.u vú. •pura a fórma».
Ei!"\ a nooão exact.a do dever! Que IJello assumpto para
ser tratado, não pela minha palavra pailida (não apo·iadosl,
mas pela penna de ouro 'de um Gabriel cl'Annunzio ou de um
Olavo Bilnc!
.
O estimulo, desperlaclo na crea.nca nn primeiro caminfi1~r
pela vida, constitue um freio poderoso ás p-aixões que. ma1s.
'Lut·de se hão de aprcsentur.
Ainda h(•lllem cu t.ive a satisfação ele, alli defronte, em
cornpanhia do illuslrc i·epresenLante do Districto Federal, cujo
nome tomo a liberdade de declinar, o Sr. Dr. Alcindo Gua-.
nabarn, assistir a uma solcmnidad't' commovedora.
' · Uma assnciatão i'uudnda no r .Ferreira Vi.anna e Costa
l~clrrni disLribuia ás creancas que mais se tinham distinguido
nus escolas •publieas, o que, Sr. Presidente 'I Pequenas roupas
c sa!)a~~s. porque muitas dellas não poderiam frequentar as
aulas si. não esLivesst)m, ;já não digo, ·decentemente vestidas,
mas ~e uão t.h'e~~em vrJsf.es e. culoudo ,ques pet•mittissem entrnr nns eseolas.
.
Foi um quadro commoveclo1·, a que eu assisti e que o
Soum!'o me dcsculpurtL de trazei-o até este recinto; mas veq_~
na or·dpm das considet·açõcR qu 0 eu estou fazendo.
.
Assim, por· aque!la .formula, estimula-se a creanca, dáHe-lhc• a reeompen~tl elos seus !:'Sfortf.ls durante o anno, vae se
f•orinuuc!o o i'uLuru cidadão. E eu só me afastei dalli antes. da
terminação da festa, temendo que um desses meninos se levanl.agse c dissessr! ao illustre St'nadior ou a mim mesmo :«Aqui
eslae;: comnosco, debaixo destas arvores, plantadas como tenu~s. vr:rgonteas, hn cerca de 50 annos. · O bom Deus fel-as
.crc)scet·; tomaram-se qunsi norpstas· a cuja 'sombra protec~ora
~slumos l.odoH aqui reunidos. E· por nós outros, o que fizestes
vús, representantes do Pod:er publico? Durante esses mesmos 50
nnnos n6s vivemos abandonados, .'só tendo o c•onsolo da caridade vublic.a. ·Em vez de fl'orestas, fizestes-nos sare-a!> .
.Fugi, Sr. Presidente, rcceioso dessa inter/J)elação, c esses
~que alli e~l.avarn não eram os últimos na escala inf-antil necssitada.
Niiu. l~1·am filhos de operarias, ode i'unccionarios de categori·a inl'm•iot•. Niio eram desamparados, não eram ubandiormdo~; tinham seus pn.r~s. Mas abaixo, ainda ha outros degrúos. Com a esealn infantil dá·se o mesm10 que com as es. unda~ estreitas quo demandam as viscerus dns cidades. O primuiro degrtío aindtt recebe o ar e a luz do súl; os ultimas
perdem-se 1ü1s profundidades da terra. E si' alguem quizer
soguil- os um n um il•tí deparar com a lama •onde se desenvolvelll .esses bacillos sociaes que. hão ele, um cli·a, causar serias
.e scrws dcsg·oslf.ls tí nossa Putt'ta.
·
.
1
S1:. Pt eidento, o enlbusiasmo que eu LIIOUxe do dia 7 de
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setembro nindn não nrrofcccü. r.m minha alma; ninda me sinto
o· mesmo. Cnnl.emplei · .ns -legiões que passavam; eontemplei
.o regosi,io publicü e só me lembro de ter visto. um fado, que
oom nquclle ele ha ll'cs dias se parfJcessc, occorr'ido na minha
.iovcntude, ha ee1·ea de meio seculo, quando a esta cidade (do
que pód'e d:n· Joslcmunho o illustre representante elo lliauhy),
ehe:;.nvn.n1 os primeiros ·batalhões de voluntnrios da !Patria,
eom ns suús blusas escu ms, os seus crapéos de abas largas,
tendo no brnc_,o urna fit-a de metal com esta inscripção :!
«V:olunl.ario dn. Pnl.eia". Apenas armados de espingardas, do
pr.elorneil'.ns, e!les se apresentavam, vindos de todas as partes
do Br·asil, em dllfes:t da mãe commum, da nossa Patria. Eram
·bisonhos; não l.inhnm. sinão uma instrucção rudimentar da.
'nrll! ele guerra, c iam enrrentar com um exel'Cito cauteLosamente prepnrado dtll'ante annos e·. flUe represenúava o algarismo de üO mil homens apoiados em poderosa artilharia.
L:\ foram r.ssns praças bisonhas, lá foram- levados .pelo
rles·c,io ciC! Jibm·Lnt· uma populaoão tyrUJnnizadn, c os heroicos
i'eitos nhi pr:Wcnelos, os actos rle c-or:agem ·da que· deram mostms r.ssr.R voJuntarios, estão consignados na Historia, foram
]1l'Oclnmncl,as, f' ainda ho.ie SiÍO rcc•onhecidos pelas Republicas
nos.sas alliadas então. e ainda nossas ami~as, a Argcnt.ina c o
UruguaY.:. embora is~o conLrnrie )os folicularios anonymos que
nos procuram deprimir .nesses t.errit.orios ahni:;os. .
Nos ca.mpos do Para:guay ficaram muitos desses bravos e
suas ossadas que lú alveJam dito o testemunho ela bravura do
nosso povo e do sentimento de liberdade que anima a todos
nós.
·
Não ·procuremos só no estrangeiro o .iulgmuento do valor
do soldado hrasilei ro.
Ha alguns annos fui eu incumbido pelo Presidem te do 'meu·
Estado, o S1;: Dr. Porciuneula, r.J,e saudosa memoria. nos tempos em quo eu valia alguma rou.sn. no Estado do Rio de .Tanciro; ·
de ir ao Marcchn·J Floria no Peixoto ·pedir.:. lhe, cm bem· dn. defesa nacional.· 'porque alli, clm1 Nict;hcroy, esLava, .dizia elle, .
o coraoão da Republica, 1'o~sc enviado um batalhão dn linha em
vez ,c]:e .- como se dizia - um batalhão· patriol.ico, que deveria ir reforçar nossas posições. Ouvindo-me, (]is~e-nos o vc;lho ,ffinrccha.l ;
·
«Estão enganados·. tO brasileiro é sr.mpre valente,
quer esteja com a faJ•da do ;soldado de linha, quer estc,in. c0lm1 a 'blusa de batalhão. pat.riotico. Verão. ».
. . E, realm.ent,e assh:n :roi. A !J de fcvere_iro, .crses baLalhõ.fl~
ctv1-cos consJguH'am Jrustar o ataque nuns vwlent.o que lm
levado ú.s linhas de NicLh·eroy.
'l'ivc, •pois, a ,;;egnranca d·c qun esses reservistas de hoje, ·
1mcs batalhões .de tiro representam, neste momento, ·para a
nossa 11ntrin, o mesmo que .i:i foralrn, os vúluntarios da. Patria, ·
o mnsmo quo jú foram os bnLnlhúcs pntriot.icos. Nellcs con-:
fiamos todos; o. ellcs está entrc,gnc n guarda dr tudo.
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· - Sr.. Presidente, 'dez unidades da Federaoão se fizeram,
'espontaneamente, r.epresentar nesse bello espectaculo que
contemplámos .em 7 de setembro. 10 s .q.ue vieram dos' diversos Estados não 'eram ma,is portadores daquella concepção
mesquinha e e,goistioa. de que a pa.tria é .aquella - ou destaque-se em montanhas, ou se desenvolve em plani'cies, ou
por ellas corram os ·rios - cu.i os limites são traçados no
mappa como entidades federativas; de que a Patria não era
mais aqueiJa .corporificação material a que estavam acostumados; eu bem o senti~ mas que era essa entidade immaterial que cada um de' nós póde i1maginar, conforme a sua
fantasia, .quanto á sua fórma material, mas na qual todos·
nós estamos de accõrdo cm .vêr uma personalidade de ordem
·moral, acima do individuo, acima da família e sómente abaixo
de Deus. (Muito bem.)
.
.
Fiquei tranquillo, Sr. Presidente. Si a fatalidade um dia
nos trouxer a necessidade de um confUcto armado - bem sei
que a sorte da guerra é varia e que podemos . ser vencidos;
- mas si o formos, lliliOrreremos ·Com honra, o que é preferiver a morrer pela cobardia e pela indifferença, sob o estigma
(]a ignomínia.
·
·
·
: As manifestações de solidariedade dadas por esses Estados em dia tão memoravcl, essa· affü~macão vigorosa .da exis.teucia da •.Federação Republicana me anima a apresentar ao ·
. Senado o requerimento que tenho a honra de enviar a V. Ex~,
certo como estou de que outro o poderia justificar com phrases
mais vivas e mais patrioticas; mas - permitta-me o Senado
dizei-o - ninguem o faria com mais sentimento de nacio.nalf- .
dade, nem com mais rum,or á Republica do que eu. (Muito bem;
1

•·

.

'

. muito bem.)

'Vae

~

·
.
Mesa e é lido o seguinte:

.

·

REQUERIMENTO

Requeiro que o Senado Federal, por intermedio da Mesa,
se congratule ·com o Sr. ·Presidente da RepubLica :pelas manifestações de elevado patriotismo cdmt que foi solemnir.ado
o 95• anniversario da I:ndependenliia do Brasil.
I · Sala das sessões, 10 de setembro de 1917. - ~ll'ianel da
Carvalho.

·o

'

Sr. Presidente -

.

Os termos d,o roquerime<nto do nobre

. Senador demonstram claramente se !.rata de uma moção do
oongratulnçõcs com o Sr. Presidente rJa Uepublicn. iDenntc
da disposição t·egímenl.al não posso acceil.al-o.
. ·. Entretanto, pó de o honrado Senador transformai-o, uma
vez" que ollo signifi.ca a miP'!ifesl.nçito elo .seu cnLbusiasT?D,
Justo, .ali1\s, pelas festas do d1a 7 de setembro, em uma msoripção quo será lida por· todos nn acta dos nossos ·trabalho&.
·

,•

..

·sESSÃO EM 10 DE SETEMBRO DE f9f7
'·'

.

O Sr. Miguel de carvalho - Peco a palavra pela ordem.·
I

O Sr. Persldente - Tem a
Senador.
. .

.

palav~a

pela ordem o nobre
·
.,

O Sr. Miguel de Carvalho (p·e~a ordem) -·Eu suppunha
que a Mesa pudesse submetter no Senado e este attendesse
ao meu ·requerimento de congratulaoões com o Poder Executivo. .
1
Conformo-me, porém, com o que V. Ex. determina, mas
peço licença pa).'a lembrar qué · nã 0 ha muito. aqui se votou
alguma cousa que com isso se parecin; não para nos ·congratularmos com um facto 'que incide, vis~eralrnente- (anoiados~
.~om n :fórma republi'oana e com o· regimen federativo,· ma~
rpara "mostrarmos a nossa sntisfacão deante de algum acont~
mento que se: tivesse dado no êstrangeiro. V. Ex. deve s••
recordar que· o Sr. Senador Alfredo Ellis propoz algumn
cousa n0 sentido do Senado' se manifestar dirigindo-se an
ministro rla Belgica. ·Neguei o meu voto a essa mooão pelas
razões que então apresentei.
.
·
O Sr. Presidente _; Eu insisto pedindo a V. Ex. que

transformll o seu requerimento, dando-lhe outra formula, pP-·
dindo, por· exemplo. que se inscrr.va na acta dos nossos trabnlhos de ho,ie a manifestação do" Senado louvando as 'festas d·1
dia -7 de setembro e o modo DOr que. procedeu
o Governo.
.

.

.,

·o Sr. Mendes
. de Almeida ...:_ Peco a palavra.
.
O Sr. Presidente - Tem· a palavra

o honrado

Senador.
.
.
O Sr. Mendes de Almeida - A decis!io de V. Ex. nestl!
momento .interpreta diversamente factos· aqui occorridos.
·
Muitas vezes temos ].)roposto congratulações DOr motivo
de· um anniversario, de um desembarque de tropas, por differerite's fórmnf< o Senado tem approvado esses requerimentos e
tem mandado, a Camaras estrangeiras, aos Ministros aqui
acreditados diversas. decis6es suas.
·
E' por isso que pergunto si essa nova interpretação altera
ns votações anteriores do Senado, para evitar faze1.-as. ·
_ ,.
·
O Sn. PRESIDENTE - V. Ex. estli enganado; o que se
tem feito aqui, nllo é com o Chefe do Estado; o Regimento·ó
positivo ·cm relação ao Chefe ·do Est~do. E' por esta. razão que·
o Sonado tem approvado outras indicações.
.
Diz o art .. 107:
«Nenhum projecto ou indicacão se admittirn. no Senado
si não tivor por fim o exercício de algumas de suas nttri-.
hüioões.
.
Pnragrilpho unico. Comprehendem-Re na disposici'ío destr,
· m·tigo as mooões congratulatorias -e ·os requerimentos pedindll
n noinenoiio de commlssões que ·cm nome do Senado se con~·

•
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I
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I
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'

'

'

'
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'

•

:;rntule.m com o Chefe da Nnoão por actos que hn.in pratieado.
U:M Sn. SENADOR - Entfio 'aquella de ainda agora ?
o Sn. PRES!D~TE - Não é a mêsma cousa, porque ·O Se..nado votou as congratulações com o P~:esddente do Senado.
O Sn. PAULO DE FnoN•rrN: _:"j(í houve aqui um precedente.
Quando eu quiz apresentar uina moção de congratulaóões com
o Presidente da Republica pela solução do caso do Contestado,
o Sr. Presidente não a acceitou. (Apoliulos.)
'
o Sn. PnmsmmNrrm - Na acta dos nossoH trabalhos de
ho,ic I}GnsLarú, ·todavia, o que o nobre Senadcw disse cm relnr,iio
ao Che:fc {lo ]1Jstndo e ás 1'esl.ns de 7 d esel.el'bro.
,,

.

'

'

'

I
.

ORDEM DO DIA
'

ASSOCIA(,'.ÃO COM'MERCJAT, DO . PIAUIIY

1" discuss•ão do pro,iecto do Senado n. :1.6, de 19:1.7, qul';
Mnsidm·a de utilidade p\lblica a Associação Commercial do
Piauhy, com sécle em 'l'!Jet·csina.
Approvado; vne ír. Commissão de .Tustiça e. J.e:;isla(.lúo.

O_Sr. Presidente 1
n. sessao.
'

Nnda .mais havendo a tratar,

.

Designo para ordem do dia da &e:;uinte:
Trabalhos de Commissões. ·
.Levantn,~se a sessão tí's 3 horas .

.

ACTA DA ·100" SESSi\0,
'·

~.

l~vanto

'

'

E~f

H DE SETEMBRO DE J9i7

•

I

I'llF.SlllF.NCIA DO Rll. A. AZERF.D0 1 VICF.·I 1 11F.SIIlEN'f~

L

.,.

"
A' 1 hora ela tardo abt•e-se n. sessão,. a qnc concorrem os Srs. A.
Azoró!lo, Pedro Borges, Motollo, Pereira Lobo, Lopes Gonçnivos, Rogo
1\lonteiro, S'ilvcrio Nory, Costn. Rodrigues, .José Eur.ebio, Pires Fer,rcirn, l\ibcit'o Gonçalves, Fr•ancisco S;i, .foão Lyra, Eloy do Sou?.a,
Cnnl1a Porlr·osa, Epit.ncio Pessoa, Walfroilo J.cal, Dantas Bn.rreto,
Araujo Góes, Haymundq elo Miranda, l~J'ico Coalho, Paulo de Frontin,
AIJ'rodo Ellis, 1\ngcnio .Jardim, .José Mnrtinho, Alencar Guiuw.J•t!.cs, Vi. dal Ramos, Rivafliwia Cm·r.~a e Soares dos Santos (:.\9).
.
Deixam de compnt·ccor· ·c:om causa justificada os Sr;;. HorciliO ·
Lm:, Indio do Brasil, Arthnr Lemos, Mendes de Almoicln, Abdias
;lleves, 'l'homar. Accioly, Antonio ele Son1.a, Rosa o Silva, Hi. beiro de lkitto, Gomos Hibeiro, Siqucit•a do Mono~cs, GuiiiJCJ'IllC C:un.
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pos, Huy Barbosa, Lni?. Viauna,..Tono Luiz Alves, ~li··ucl de Carvalho,
Louren<;o Baptista., lL·incu Machado, Alcindo Gnan~bara, Frn.nciseo
Sallos, Bueno de Paiva, Hol'llardo ~lontciro, Rodrigues Alvo~. Adolpho
Gordo, Gon?.aga .Jaymc, Leopoldo de BnlhOes, Xavim• da i;i!va., GenoL'oso· Marques c Victorino Monteiro {29).
·.
_E' lida, posta cm cliscnssfLO' o, sem debute, npprovnda a acta da
sc~sa.o an!CL'IOJ.'.
.

O Sr. i" Secretario dú conta do se:;(uinl.c .
EXPEDIENTE
Ol'ficios:
Do Sr. ·1' Seerctario da Cnmara dos Depul.ndos, remcttendo n seguinte
. PROPOSIÇÃO

·,.

'···L.

'

N. 94-1917

'
Emoncln da Cnmara dos Deputado,; no pJ•O,ioclo do Senado
n. Hi, de H11G, ·que eonsidcra .rJc uLilidnde publica a Liga íi\laJ•[I.ima nrasiJ.eira:
"
Accrl3seente-se:
A:1·t.
Fica igualmente considerada do utilidade publirn a Asso.ciaoão Commerci[tJ de FlorinnQpolis.
CanHll':J. dos Dc.putlidos, 6 de selembr·o de ·I 017. - Árthur
Q. Collnre;; M!ireira, Presidente em exercieio. - .Tuvenal Ilamarl,ine de Fnl'ia, 1• Secretario interino. :- Alfredo Ocf;nvio
Mavignicr, 2" Secretario intor'ino. - A' Commissiio dtJ .Tusl.i\l::t o Leg!slaoão.
.,
Do Sr. 'Ministro da 'Viaoão e Obras Publir:ns, I:ransmiLtindo
~s mtmsn.geris com que o Sr. Presidente. da Jtepubl ica restitue
dL>us dos autographos ·das seguintes rcso!nJ)Ües do Congresso
.Nacit~nal, sunccionadas, que· concede·f Iiecnç,as: .
Por sois mezes, com dous teroos da diarin J} em' prorogneiio, n. Pedro ,.Tcosé Alves, guard~-chaves do 3" classe 'da Esl.rndn. de Ferro C!'ntral :do Brasil, para :frntnrnento do saudo;
E n t.ornnr ·e.ffectivn :a Clncampação da Est.rndn de Ferro
Coni.J•(l Oéste, do Estado da Bnhia, de ncctirdo com () decrct<l
do 2G de. fovercir.o de 1013, ar(jh ive-se um dos aul.ogrnphos o
l'cmot.La-se o ou tr.o ú Oamu.ra dos Depu ta dos.
Dolr.Lins eleitorncs das diversas mesas f!lHJ ·serviram no
ploit.o de 2G de agosto, no Estado de Santa Cat.hnrina, para
piW,nchimonl.o de uma Vtaga. de Sc,nador Fccloml, nboylf!.. peln.
'L'tmtmein elo .Sr. Dr. Abdon Bn.pt1stn. - A' Ct,\rnmJSSJW de
'
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Poderes.

'
· Ô Sr. 2" Secretario dcelara que não ha pareceres,
...

'

'

...

~
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r ' · São nõvamente. lidas, p~stas. em discussão, que se en-'

c11rra sem debllte, ficando ad1ada a votação. por falta de nu-,
mero, as seguintes redacções finaes : .
.
Da emenda do Senadl1 substitutivo da proposição da Camara dos .Deputados n. 112, de 19'15 que manda ceder á Associação Comn:iercial da Bahia terrenos Mntiguos ao seu -ediflcio, e dá outras providencias;
: .
· ·
·
Do projecto do Senado n. 2t,., ele J 01.5, concedendo favores aos r:eservistas das linhas de tiro do paíz;
-Do projecto do SenadO' n. 11, de 1917. fixando o· subsidio
dos membros 'dd Conselho Municipal do Districto Federal e
dando outras
providencias. .
·
· .. . : ,
.
'
O Sr. Raymundo de Miranda .(*) -

.'

Sr. Presidente, é rn.i·.
nhn in1~nção enviar á Mesa um req-Jerimento de informações
sobre o que se vae pas.~nndo com relaçãO' á vendagem dn cnl'JIIe
V!!rde e out.rns providencias relativas á cbamnda cnrest1a. da
vida, em uma época em que mnis abundantes são os viveres;
mas, rrrque visivelmente nii.o ha numero para v:otaoões, ·J'l§o ·
temllo neefssillade de enviar immediatamel'lte o meu requeri·
menta á Mesa, e .aproveito n. occasião para dar algumas exp!ica~ões e accemtunr a verdade relativamente á mimha atti. tu de nessa questão e á mi,q,~ão com que fui d1sting11ido pelos m.o.us companheiros dn Commissão de· Salvação .Pu~licn.
relativamemte ãs eondioõeR de Re1ntor para estudar o caso.
Sr. Presidente, em primeiro Jogar, é preeiso q~1e fique
logo i1em r.Jaro que eu não apresentei e nem podia apresentar :í ComrnisBão nenhum pro,iecto.
,
..
Nos termos da indicação que foi approvada pelo Senado,
l'll só poderia· apresentar á Commissão as idéa.q que me .houV!ISS(!m sido suggeridas pela obsei:'a.cão e pela ingpecr,ão
MSS,Jal a que procedi. ERtas idéns foram as que, ..red•Jzillas a
artigo~.- elaborei para submetter ao estudo e no esclarecido
trif.rrio dn. Commissão dA Snlvacão Puhlica, e nada mais.
A~sim procedendo, 111iio podia .nem devin nnt.rnr na prrOt•cnpaoão .do delimitação, de podares,. nem procurar verlficar
ondll te]'mil'\8 a acção do Legislativo Federal e onde principia
a acçã6 do Legislativo Municipal e onde se encontram as
nt'frihnioõns dos gnvcrnos municipnl e fedrrn.l. maximr, em
'Jm ·J.•cgimen em que o Congresso Nacional estabelece. ns lois
da. organização mul'lici'pnl, quando nssim el!ll.rnde, cm Cf)lP; 1imitn e dilnt.a o~ mnndat..os dos membros do poder mnmCJpnl,
ern que o PrMoil.o· do município é uma autoridade dn confiança pesson I elo. Presidente da Republica. como si fosse um
·Ministro.· o em q•Je os «vefos" do Prefe'ito estiio subordil'lnàos ao crit.crio ela c:leliJJeracão exclusiva do Simadn Federal.
, Pnrt.nnt.n ni'ín posso comprel1rmlor, nom podia. me pro-

.'

I

..

(•) Este' discurso nií.oJoi ccvisto pelo ornrlor .

·'

'

I
I

.I

'

'
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oc~cupnr com esta limitação de attribu>ll)ões. o meu 'dever " foi ü que fiz - era lembrar as medidas que entelildia deverem ser immecliat:amente apresemtndas decretadas e e::te''utarla.s. para impedir a escandalosa eX})ortacão que ahi se
está_ praticando acobertada por não menos escandalosa protecçao.
Ora, Sr. .flresidelilte. vamos á cara e verde, por exemplo.
E' sabido que o boi abatido para o consumo P'Jblico é
Ol!H!l'ado com impostos em uma- totalidade de cerca de 50$;
a.n pas~o que o boi que é abatido pela Companhia BritannJca
ou Imprer.a Fritgorifica, que Lanlo vale diwr urna cousa
t·om.n a outra, é apenas onerado com n bondosa contrib•Jição

...

'

de f•$1100.

Ha, portanto, entre ambas as contribuições ·'.!ma differença de 90 o/r. I I I
- .
.
. Não quero saber, Sr.- Presidente. quem são os marchantes do Rio de Janeiro .. Isto é questão para mim perfeitamente
'ecnndaria. O que é preciso examinar ó o segtiinte: A carne
estav1: semdo vendida aos aooug'Jelros pela lrnportaJIIcia de
SOO réis o kílo. Nesse semtido. o Dr. Prefeito do mun.icii>io
.-- r.r.nformc dizem os ,iornaes - ~e r,ntendeu tambem com os
marchantes para que se l'lão excedesse esse preço.
-.PQis bem, admitto; acceito mrsmo que os marchante~ qui·'r.Ps~eJ•l ab11sar e que o Prefeif.o l'lão deixasse prevnle<~er o

•:·,....

"•

. ,.

'', -~'

a.bU~II.

Entretant.l), Sr. Preside~tte. parece-me que n!io lucramos
C(•usn nenhuma com o fechamento do matadouro aos mart'hantHs, e, ao mesmo tempo, com o negocio effeotuado oom
a Compa111hia Bri'tanoica, no sentido de fornecer carne pelo
mesmo. preço.
It11sta sab'or:
A companhia paga· actualmente no matadouro. ns mesmn!\ impostos as mesmas· importancias que pagl1vam os marr.hallit•s pnrn 'o consumo da população ?
·
l~to é q•.1e. é preciso saber.
·
. J:• prec_jso po111dorar tambern que ,é sabido e _nlmguem CO!lIP~T.a que n carne exportadn pnrn o Pstrange1ro sempre o
foi MIO prcr.o 500 ré is o kiln.
Ora, Sr. ·Presidente, si essa empreza pode, com lucro, .
fornecer "Qara o estrangeiro a carne que diariamente é aba-'
tida no Jl\~atn:douro de. :Sinnla Crl•z. para eX!J)Orta0,iio, pelo·
preco d(l 500 r·~is 0 kilo, o que adiantamos· nós com a medida de alf.n encrA"in municipal, desde qu~· a: carne, em vez de
>;er rm·necicla por 800 réis, n~o o é por ~00 ou 600 réis? o
que nrlianlnmnR com eRta med1dn, Sr. Presidente, desde que o
PI'eoo da carne é o mesmo e a onrn~ .D·Odre por ahi andá? ,.
(Pausa.)

·

.. ....
. ·,··

:: ;·

.

,

Eu Rou disso te·stemunha, E' á palavra de quem quer· que
nr:•.in opponho a rríinhn, pela inspeooão a que procedi.
· '
.orn. Sr.- Presidente, V. Ex. comprehen(le, o Senndo com..:
:(lrchonde e o pniz int.oiro nllo deixn do ostnr bem carta dtl

'......
. ·.•.

..... ,

-
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Que essas medidas não· teem, praticamente, nenhum effeito
J;eneflco para a população e muito me'IlOS para os intel'esses
~era.es.

~

Ainda Outro nssumpto.
Quando tive a idéa da creação de uma Commissão de
Salvação Publica para pNpilr ao Senado uma lei de caracter
exc6pcional com relação ao momento exquisito que estamos
atravessando, eu bem sabia que não podia deixar de incorrer
Jlo desagrado dps que poderinm ser desagradado.s, não pelo
mal qm• eu lhes pudesse fazer, mas pelos aborremmentos que
Jhes poderia cnusar.
, Não tenho illusões nesse sentido. Ainda no dia em que se
rc,uniu a Commissão de Salvação Publica e que tive occasião de apresentar á Commissão as minhas idéns sobre o assumpto (porque o pro;iecto não póde deixar de ser da. Com..;
missão), tive o prazer de ler em um ,jornal desta terrn, desses
que se metem a directores da opinião publica e .que teem
essas preLencões, o seguinte, que peço no Senado me conceda
o goso de rr;Jêr e de inserir no meu discurso, para que mais
tarde se ve,ia como é que certa imprensa informa o publico,
qui'! nelln confia, do que se passa e a levinnd:wJe, na melhor.
das hypotheses, com que procede.
·Agora, o que eu não posso deixar de admirar é a pretenciosidade com que se diz que o parecer appareceu depois
de energicas reclamações da imprensa!
'
~ Sr. Presidente, quem me conhece sabe que eu não sou
homem capaz de modificar uma orientação por causa de reclamações de jornaes. Nunca temi as aggressões Dlim as catiJinarias de ,jornal nenhum. Quando fazem observações respeitosas eu dou o's esclarecimentos que são necessnrios ou
que julgo convenientes; quando. porém, baixam no ataque,
a agg1•essões ridículas, eu os desl)rezo completamente, não. \ i'aco caso, porque nunca me att.ingiram e nunca me preju..,
dicaram.
:
Orn, Sr. Presidente, essas reclamações energicas da imJlrensa cu, francamente, não .ns li. Soube· de uma aggrcssão
ilesse ,jornn.J pela leitura,, oito dias depois, do. outro ,iornnl
matuLino, mas nunca me dei no trabalho de mandar comprar
, esse Jornal atrazndo para ler essa historia. .·
Apresentei o meu pro,iE.octo, ,quando julguei acertado e si
ul.ú hoje ns minhas .idéas sobre- o assumpto não estivessem ·
mnadurecidns, até hoje não o tr,ria apresentado.
Mas. vejamos por que o trabalho não presta.
·vamos ve•r a razúo, n razão. para rir a bom rir (lê)':
. «A carestia .i' ''Ora o Sr. Raymundo. . • :..... A 'Com missão
de Salvação Publica, organizada a requerimento do ·sr. Ray- .
mundo de Miranda, reuniu-s~1 ho,ie. O Sr. Raymundo leu o
parei!€'!', que foi incumbido de redigir, indicando os ·meios de
cnmbnl.ol' a carestia da vida.
.
·
·
O Sr. Rnymundo, :l'rnncamenLe, esteve abaixo da critica ...•
(I sou p.arecer, cu,ia e'Jnboraoãll levou mais de vi,ntc dias o
quo só vciu a publico depois de onergicos reclomncões da
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imprensu, é tudo o que ha ele mais l'uLil, mais inulil. Parccu

uLú' que aquillo é brincadeira.
·
A ·Commissão ouviu a leitura C! resolveu ... nii.o :/'a~et·
c~usa. nenhuma, porque o Sr. naymundo niiD lembrou nada,

uao. dtsse nada ...
I>ropoz, por exemplo, a clévaíção dos vcnB!imcntos dos
operarias, na proporção dD augmento dos precos dos "eneros alimcntieios. Assim, pot• Gxemplo, o kilo de· carne estando
a 800) réis, o operario ganhar{\ SOO réis diarios para eomprar
carne; si o preco for a 5$ (o que póde muito bem acontecer,
nem o Sr. Raymundo pensa r:·m prohibir), o operar io passará a .ganhar 5$000. Este ordenado é· para a carne. P'ara. o
feijão, o arroz, etc., haverá outras tabellas. E' preciso tam-.
ibem tratar de saõer si em vez 'disso o operaria se alimenta sr)
de pão e manteiga ou dr.: qualquer outra cousa. Em todos os
casos o salario oscil!ará ora para baixo, ora para cima ...
A Commissão discutiu a. questão ~a competência do
:proder .federal intervir no caso e resolveu, para sempre fazer.·
alguma ·cousa, ouvir a respeito o Sr. Prefoit.o ... »
Ora, que tolice! Nunca ·Semelhante cousa foi csm:ipta nu
projecto nem eu teria a· imbecilidade igual a essa imbecilidade para lt.mbrar essa idén.
E nisso se cifra a critica desse jornal, que se !.orna tãu
ridículo assim procedendo, ."quanto ridícula.· ó a prcrtencão qtw
suppoz q,ue eu apresentei o. meu trabalho deantc das reclamacões energicas da imprensa.
Comparece n u~riLicn» ridieula desse ·jor.nal. que tí a
«N'Oite» de O dr.stc mez, com ns medirias por mim .propostils
c ... não prec,isa mnís./
Eil-us:
uArt.
O Gover·no fica autorizado a ndoptar ne
rne.didas de excepcão que cntcndor nel'ossaJ•ins ou convenientes para tor.nar efl'ectivn c permanente a mOdicidade dos preços dos gcncros alimenticios c outros do
'rJJ•imcit•a necessidade, aléin das medidas constantes desta.
lei. durante c até seis mezes· depois de termimacla a
guerra nn. Europa, ou maior tempo se ao intcresse e
bem estar do povo assim convier.
Ad,
E' obrigatorio o augmenl.o do salm·io do
ofJCL'ttl'io na razão directa do nu:;:mento d'o proco da producção rcspecl.i"n..
·
.
·. , Art,
O Governo •providenciará sohr.c n. revisiw do
nonl.ract.o da Companhia do Merendo no senl.i<I·o ele evi'Lm· a cont.inuaciio de r)xigcncins q:uc ~oncorrem para
que os commorcianl.es que alli opm·nm não possam eomnctir com os domais nos diversos ramos do negocios sobre os g'encros alimontioios e ónf.r·os do prim<lira necessidade.
·
· Essa pl•ovidencia deverá ser execml.ad'n dentro de ~o
dias da data d'a publcnoão -destn lei. tendo-se em consrdoracão as I'eclamacõos dOs contribuintes da ComP.anhia
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do 1\Jcrcudo, principalmente
em l.udo~quunto dirceta ou
indirectamente possa interessar a diminuição elo p!'eço
cios g1enoeos indispcnsaveis ú vida c necessidade da população.
·
Ar L.
J!'ica estabelecida a livre maLu.nça.
ArL.
Fica suspenso 0 imposto sobre a imporla~Jão da carne de gado destinada ao consumo intet·uo em
favor ele quantos se obrigarem· á venda p•elo preço .que
fór determinado pelo poder competente.
ArL
Fica prohibiáa a matanr..a de gado supcl'ior
a 200 kilos. ·
Art
Na exportação de S~encros cuja conser•vacão
dependa de frigoríficos, cobrar-se-ha um imposto de
80 •j• sobre .os prec9s da cotação of!icial para o consumo da populac;ão.
Art. Os cereaes ficam sujeitos á um imposto de
90 "I' sobre os 1 pr,ecos da cotação ol'ficia! para o consumo da população.
§
Sobre o preço da colaoão official do assucar para
o uonsumo publico, será cobrad·o ôO •J• para a exportacão. ·
·.
· .§
Os demais genero~ d'e 1ll'Oducoão nacional :l'icam sujeitos a um· imposto variave! sobre a cotação official para o consumo interno confor'mo a qualidade,
quantidade e circumstáncias que o Govemo verfique
interessarem ás necessidades da população .
Art.
As actuaes tabellas d.e armazenagens cobradas pela alfandega, arma~ns· officiàlizados ou subordinados ao Gov•et·no por qualquer motivo serão elevadas
ao dobro para a primeira quinzena e. dah i. em diante,
augmentadas diartamente de 40 róis, para os generos de
primeira necessidade.
Quanto aos demais generos sorú adoptado o criterio
do augmento da taxa de armazenagem na proporoão do
augmento do prazo, decorrido os primeiros 30 dias. ·
Art.
A diminuição dos preços do café, da farinha de trigo, etc .• constante da pauta Offic,ial obrigará
immediatamente a equivalente diminuição dos producos seus derivados.
. .
. Art.
Os açougues perma.necerão abertos á pro• cura do publico até ás 20 horas.
.
Art. · O Governo providenciará no sentido de impedir que a tributação geral sobre os generos alimentic'ios .e outros de primeira necessidade exceda nus unidades da pauta ú 5 •J• e fixará os preços respectivos
para o· consumo .publico de maneira. qu,e não exceda de
15 •i• ao preço do· productor.
Os precos de aves, ovos e leite não poderão exceder
de 20 •J• ao custo no interior dos Estados.
'
Art.
As tarifas das estradas de fet•ro serão variaveis paru o transporte de cereaes e demais generos
'
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aliJpcnticios e outros de primeira necessidade, uc modo .
que o frete não exc,eda de ~ . •i• sobre o preco do procluctor e o transporte marit1mo será no maximo de
1i2 "i• sobre a base acima estabelecida.
.
Art.
E' isento de impostos dentro do torril.orio
nacional o transito da producção destinada ao consumo .
publico 'e neste sentido o Governo federal se entenderá
com o· Governo dos Estados e tambem combinará.- a
acção congregada dos poderes federaes o cstaduaes afim
de evitarem a fraud e sob o pretexto de consumo publico para posterior exportação.
Art.
A Prefeitura tendo C.!TI vista os precos de
cereaes, gener:os alimenticids e ·outros de priJneira nccessidad,e, fará executar uma tabella. de preços pará
que o população não seja onerada cm mais ele 15 •i•
sobre os preços do productor ou do primeiro vendedor.
Art..
O Governo pDr seus agentes fiscalizará a
estraga diaria de carne !l outros generos nos frigorificos. desta Capital e Estados, não pcrmittindo que alli
domor.em. mais de 20 dias sem ser expostos ao consumo
publico, rnediante os preces cstatuidos pelo poder municipal respectivo. obedecendo as regras e· limitacões
consLanf!es desta lei c instrucções do Governo para a
sua ampla execucão, nas quaes, absolutamente não poderão ser feitas concessões de natur-eza alguma.
A1·t. O Governo silo fará e nem permitLir:á concessões exclusivas a uma pessoa, firma commercial, empreza ou companhia sobre o commorcio de generos alimentícios e todos quantos possam ser considerados de
necessidade a subsistcncia e hygiene da população:
A.rt.
O Governo combaterá dil'ccta e indirectamente a formacão e operação de cctrusts, . e decretará ·
todas as medidas necessarias e· directas para impedir a
acoilo das expeculacões dos cctrusts~ · em todas as suas
modalidades, estabelec1endo até a concurrencia official
contra a elevação dps p['leco& dos generos a que se refere esta
- lei.:.
.
Entretanto, as minhas idéas ·já eram conhecidas antes da·
rEJunillo da commissão.
A imprensa se manifestava assim:
1
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O l'!ÍODT.EM.'\ DA CAI\ESTIA DA VID.:\ -.AS ·;M-EDIDAS QUE O SR, nAY- ·
;MUNDO DE !I'IIR.ANDA VAE PROPÕR Á COMMISS,\!0 DE S•ILVACÃO
].>UBLICA •
.

A' hora .em que a cNoticia,; :principiar a .etreular, deve
tst.ar reunida, no Senado, a Commisslio de Salvaolio Publica,
nomeodn n rrquerimento do Sr. Raymundo de Miranda, afim
dA e~tudm· as causaR que teem determinado a .espantosa. oa-
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resl.ia da 'viela no Bl'asil c tll'Opôr medidas LJUe habililem o
Governo a resolver li mo.men tosu problema.
J~scollddo pela Curnmitisfio para clirigir-llte os trabalhos e
e:;tudur as causas du encarec.imenLo ela· vida; ·O Senado!' alagou no rlií.u poupou I)Sfurços no sentido de tiO ·en1'l•onhur devidamente do assurnpt;o, jt\ visitando os armazens que estão
abarrotados de s!:meros .de primeira necessidade á espera ,de
que os preços ainda se tornem mais elevados, .iá !'requentando
os· .centros prole~ari·os, onde os effeitos da crise, reconhecidamente l'O!'oada, se fazem sentir de maneira mais calamitosa. '
Foi ,justamente pO!' entregar-se a 'llm· estudo attento c·
metieuloso da· questão que .•o Sr. Raymundo de Miranda g.as, Lou um tempo mais QU monos lOngo, mas absolutamente rie•
cessario, no desempenho de sua missão, o tque lhe val•e,u alguns utu(.Jues o. remoques por parte de varios jornaes.
O St·. Il;aymundo de 1\!irandu, · segundo ouvimos hOntem ,· '
· S. Ex.· dizer a um de seus ·collegas, nãi) se defenderá desses
ataques. A sua defesa •está nos resultados, de sua ardua tarefa, os quacs se concretizam .nas medidas que S. Ex. vae
pro pôr ú Commi~são.
.
Essas medidas, ,que não nos cabe .commentar aqui,' sendo,
ú'omo ,ú, nosso unicci intuito dar-lhes, IPOr hoje, apenas publicidade, são, em Jinlhus gel"aes, 'US seguintes:
.
.
.
AutoJ•.izur;ão ao Governo pura tomar todas .as providencias, .
tanto no Dist~·icto Federal, oomo nos Esbudos, no. sentido de
impedír: a forrnar;ãu de .«Lrusts••.
·
·
ExLinccão de todo c qualquer imposto sobre a producr:;ão
destinada ao consumo dentro. do paiz.
Autorização ú Prefeitura para organizar uma tabella pro- .
porcional para todos 'ilS .gencros. do consumo, .guardando uma
pro.porcão ruzoavcl com os~procos correntes em 1915.
Taxaçruo da carne destinada á exportação excedente, no
rninimo, a 5·0 "I", das ccintribuicões que pag-.1, quando destinada
ao consumo no paiz.
· lNscalizaçã•o dos «restaurants~. . ·
!.
. Ausmento do salurio' dos operarias nu proporcão do· augmento do preoo da producção respectiva .
.:
Abertura dos ur;ougucs ató ás ,8 horas d:t noite.
. Jmnosto de 80 "I" sobre os procos da.cotar;ão ol'ficial para
OS !;C!lÜI'OS CU,Í[I r,OllSCl'Vl\~ãO dependa de frigOrÍfiCOS
I
. ftcgulumen~a~ão da venda de verduras nos.JPequenos mer~.
ca1Jos e nus f.IUJf,andas.
, ·
·
.
Intet•voncão elo Estudo rm exportuoiio do assucar.
. Reducçüo a '15$, no maxiJ;no, do todos. os. irnposliOs que
acLuulmonte pas·a o ~ado a ser .abatido para c•onsumo interno.
Para expol'l.nr;.fto o gado cm pó. pagar{\ 100$ por cabe1;a.
Aggravucão proporcional, de mez para mez, da armazena-·
som dos generos de consumo. . ·
. .
.
Expondo essas e ainda outras idé·as ú. Commissão, o Sr.
Raymunâo de Miranda combaterá o alvitre, jú lembrado da
creaGão., de cooperutiV'.lS de cons_umidores, !JUe, na opiniã.Ó de
o
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a isso não o .habll'ita:. 0: E.xeautivo fedet•nl
diz a mesma cousa que o Prefeito; a imprensa, por
isso mes}liO, accus::i. o Congre·sso. . · , . ·.
·. ·
' Surp:c no. Cong·rcsso a alleguoão de incompetonciu,
por .. se trutnt• de negocias. municipàes e;. at:IDul, ·em quu
fican~os;. como ,fica o povo? conclue: o Sr: Raymundu
de M1randn. . -;. .
. ·•
Por .propoRLas, dos Srs·. l\londes do Almeida c Epitucio Possoa, ficou, cnLiio, resolvido que o J.>residente,
cm ·nome d!l, Çommissii? d~ ,salva~ãó Pqblica, •·officiasse
ao Sr; Pre1e!Lo do·. Dlslr!Cto Federal, convidando-o a
se dJgnar communicar-lhe · quae'S a:S medida's que no'· ccssita da parte do Congresso Nacional para agir cam .
.a energia, amplitude, inlelligencia e patriotismo, quu
lhe. s~o · j)cculiares, em . benefiCio, da. populac·ão ?esta
GapiLal. Hontem mesmo, {ts 3 halras da tarde,.. fo1 enviado esse · officio pelo .. Sr. Ruymundo de' Miranda ·uo
Sr. .Pr~feito l\iuniMpnl.
. .·
·
.
O .Sr. Raymundo do Miranda, jüstincú'ndoi uni imposto' d9 ao .,. sobre .o. valor officiaf do. o..ssucar para
. oxportucão, tove occasião do demonstrar os lucros fn- ', ·
bulosos .dos usinoil'Os, ·(fabricantes de assuc[!r); 'por~ .
.quanto teem. úm lúcro, !iqúido âe 32$, en:. cada cun·o
de. cnnnu, convertida em uSS\lCar, o, ass1m,. 50.'000
mm·os do cannn lhas dão o lucro de 1. 600 c-ontos rlo
t•óis, lucro real e liquido; não tomando em consider::u)ão
os . I·csidi.tos . melados, que ainda .produzem' uina b.o:t ·
quantidade de ulco'ol, sem dispendio àlgum; ó tarr:JJern
uíio incluindo.· o abusa. do;aJgumus' fabricas, pouco .oo~·
nestas em suas lH\lunçns. l)nrn essas, então, o resultaclo'
broso..I . 1, , ' . .• . ·
I
e• assam
· •·, · ' ·
··
..
.
.
.
O Sr. Ray~undo Çle 1\Iil.'anda clisse. qu~ disso. dão
exemplo certos mduslriaes, donos de fabricas, nabubos
lw;jc; que hu cor (la do selo ·annos não: tinham o dinheiro
nem parn: os séll_os· das, promissor las ·a assignnr .nas.
eomprns que f:uaan:.. '
. · · , .., . · · · ·
··
.Nu purte agricoln, o .Sr. Raymundo .. dÓ Miranda
demonstrou quo um, lavrnd~r obtem 'plantado, cortado
·c onLregu·e na bnluncu ela- ustna, um carro. do cnnna pOL'
8$, nrJ maximtl, hô.f.c. E' ,vendido por 30$; sendo, ~lOI'
.t.anl.o, o IUCl'll. liquido di) carro 22$000. Ora, cem braçns
· · · de .terrn (ou um alqueh•o) produzém: cm Jhédlá, 200 Cltrl'o.s. 'de cannn, portanto, 22$ X 200 iguul a 4 :-iOO$
..
liquidas .. ·
·
. · ·Conseguinlemorilc; si ·o chefe da Estncü~ Experl- '·
monl~l for clwmado a preslm· inforúJncões ·sobre ·a industrm· o lavoura ussuonrelrus, si .não confirmar esses
· ·dndos, ,~1 ·porque se ni'nsLa qus notas verdadeiras, con. c.lu~ o St•, RaY,rnunão de 1\!Iranda.: · ···'-· ··~·, ... ·•. •·-"
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Tratando-se' do pro,iecto do Conselho Múnictpal, o
Sr. Rayniun<lo ~de 1\lii'ãncla disse que o projecto :traü1
de .tudo, é 'muiLo bom, porérr~ se esqueceu de regulat·
. o pr·oco· do kilo de pão e bem assim, fac:litando, at•i
com ·pr·emios, o fabrico do .pão mixto, se descuidou ·<]rJ·
.meqidas que acautelassem a ·saude ·publica, que pode·r:~
fical"""sêriamt-nte compromettJda c'om as misturas cJan-; .
· . destinas e st~ndo premiados· os fabricantes ..por veiídcr·em talvez, mais caro, o tal pão mixto, do que o verdadeiro . pão trigueil•o, cuja superioridade nutnPva o
hygfenica é indiscutivel •. ·
· .
·
· Emfiui, concluiu S. Ex. : . as · leis em geral são
boas; tudo depende .. da execução e é .com o executivo
que o povo deve· liquidai' .as· afi'icçõe-s da miseria que o
.. acabrurihan:.; em proveito da ganancia dos açambarca~
dores e seus p1'etectores., (~Gazeta de· Noticias~ .de ·1u ·
de setembro.) "· ..
·
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' , «Até\ que emfim, o tão .esperado projecto do Sr.
· Raymundo de Miranda sobre a c~trestia da .vida foi Jiàu
. · hontem na Qojllmissão de ·Salvação Publica·· do Senado.
Rest.a sabE)r, entretanto, si este· projecto terá o necessario andamento,
·
·
'
Estamos tão cansados de assistir á apresentaç.fio
de.projectos que não pa~.sam do Se~ado ou .da Gamara,
· que· ficamos· na expectat1va 'deante do trabalho do St· .·
'Itaymundo de. Miranda e duvidando ,da sua: efficacia ..
· · ' Comttido,, a situação das classes pobrés ,é tão angustiosa, o c~amo;r da fome é tão grande, que é posstvel
ser ·o habituaL indift'e'l·entismo · da maioria dos Sena. · dores vencido ·e: as medidas apontadas convertidas eril ·
· lei. E'· urg(•nte, in(ldiavel uma · solução precisa para
· resolver as 'enormes difficuldades e os soffrim~ntos .do
:povo. •·l\Iesrr..o ·.po;rque. atf ugora 'mu,Itos ·projectos teem '
.· ·apparecido, numerosas . Commissões trataram. ·sem rc.sullado prátiec{ dessa "questão e nada, abs.oltitamenl u
,nada, foi. feil.ó_. Os. pr!Jcos. ;~os gerieroS de~primeira ul'cessidade contJUunm· a subn·. ·A exportaçao IJ)::ira .. o c;;\ · · üangeiro intensifica-se dia â dia e a miserla: vae cnu. sarido cada vez mais os seus perniciosos .aJ:feitos.
-.·
·Praza. aos· céos, ,pois, que· os ·congressistas· reconll0~ari1 a v.érdudeir~ sil.uaoão· dó·paiz e traten;; de .dar· andamento ao proJecto do. Sr:. Raymundo de 1\Iu•ancltt.l>
(<<A .Razão:~>. de 10 do setembro.).·
1

..
'

Sr. Presidente, o ·rnr:.u trabalho ó que diz é o seguinte o
OU llã',CÍ tenho. CUl~IL: de (jUS, ~ÜO. entenda· OU. não. saiba POl:·;·
.tuguez. qu~m que!" que o cr1t1que por est~ ·fórm,a: «O. so.lurw
ç!o op_eral'lo ·s~rá ansmentado · nf,\ prop_oroã!o. do. augm~nto 4u
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1Woducto dtt 'i:'es~ecúvá. .fabrica em é1ue 'tr'abalJlu, .. · Não: se
i'alla r.t~ssr. artigo ern seueros alimcnticios.
·. . :
Niio -precisava,· fenncamcmte,. t1'azer esse cà5o JHÚ'a aqu.i;
mas o faço a .titulo d1~ cu:riosidade o para pôr· ao lado dessa
l!Oticia. não só· ag · idóa>: reduzidas a artigo. q'ue. apresentei
J!erante' a <!Oínmissãlo de salva.Qão publica como algumas outras .nolic.ias de .outros jornacs, não para o momento,. porque
o. momento é ó mais. inJ'eliz possível, mas rpa1•a, no· i'1_1turo, .a '·
quem se. cler n.o trabalho de 'estudar as. cousas de 'IIOJC, ver1-.
1icar o crif.erio com que se julgam. os h.omcns e se t·rata das
_questõlls mais sérias em 1917. ·
. . , · . ·.
.. . · · ..
. · Sr. ·presidente, o 60verno tem, · rncontestavelmente, se
mó.li.tido em uma indiffcrenca indesculpavel deante dos acoutecimen.tos que se vãr: desenrolando com esta vergonhosa u:;~looularflo:t commeJ-cial de que· resulta .esta exquisita. carestia
de vid!Í:; cjuando '·as r..~6~as estati~ticas apresi:mtam .o1.1 accusan1
um granda «stoclt» de mercadorms, 'um augmento .assombroso
de expe:rtacão e uma produccão como· nunca tivemos. .
·
. 'Ora,· estamos na rm<Jidade em ahundancia, logo a c<westiu
c o result!ldo de. uma, espe()ulacão torpe .e da: tolerancia .in. clescull)a\'lll dos poderes .P.ublicos.
.
·
·
Ha quant.Q. temv.o foi apresentado· ua Cama~a dos Deputados um projecto.c\o·Sr. Augusto,·de Lima, com·cujas linhüs
.:;eraes .não estou 'de oc.cõrdo; ·mas. que, om .todo o· -caso, nr.•
·mom'Cntn •1rn que o pl'llpOz, devia :oreoccupar os. poderes públicos, na ..suá . dis~nssão, emendas, etc ..:?! Muito depois fOi
.a.preserüado .um :P·r·o;iecto da· <Commilssã 0 , d<l :b'inancas, pelo·
Sr: De.[lutado Barbosa J.ima. . . .
.. . .
· .
Jó, h\ vae mais de .um· ·mez e só agora esse. projecto comeil:·ou a soffrer. discllS$ãCi na Camara. Ninguem sàbe quando c
como (•!ld(mí ser· 1ei ;· I { verdade quê contém disposicões com
..
'
as quaes não, estoú de ·accllrcto;. porque sou essencialmente
·contrariO .ás .cooperutivn~ e .aos. monopolios óu,jos r~gimens
:-;ervem .apenas· para engordar .e enriquecer •á1gims protegidos: ·
O povo' continuará com ~orne- o: comprando .carne' ruim, .apeza1· ..
das medidas. energicas do actual PodQr' MunicipaL. Nesse no:
gocío só, us companhias. estão lucrando,· porque' .vendem· com
...
· ,grattde vantagem;' . . . .
. ·. .. ·. .. . · · · .
· · O proJecto a CJUil· me referi· contém disposições rmiito·· sa-·
. luÚtl'!lS c algumas dt: éaractcr bastante pratico e .acautelador
do muitos abuso~; ·
· : ..:.. . ' ·
. .. . · · · . . · ··'
. Ha 'tambem um ]li'O,jecto do Conselho':Municipul SObl'C o'
1Jão ..-. Mas, le11do-o · nãlo . se encontra neue·, uma medidu a·
l'llspeitc ,:~e· :llre,_:,o.. um c!'iterio ·para o. 'pão que·.o projecto
chama de pão~mixto. Jlu npenas unm valvula para os abu-.
sos e ·para sé sacrific:ar ainda mais n ·bolsa '.iá quasi inexistente fio prO'Ietnrio.
··
. ..,
· · ··.· .
.. . . . · .·
Para melhor argumentar; pura entrar em detalhes mais
comple.f.Q$ e para.podei':r~querer ou propo1•· algu\na .cousa.titil
e prattea1 necess1to e . .parece-me. que todos. necessll.amos de .
i~fornmcões de caru.ctet• ofi'icial que :vcilh~m· restabelecer rr ··
. '·..
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:vcrclndn 11lf:idn, afim olc que ·com a mesma. niLidez se possa
pi·avidanciar. Por isso, quer ha,ia, quer ·não haja nunrero na
Ca~, '.lnvín ú. 'Mesn. o l'c•querimento que l.'lesol:vi farmulnJ.'. pedi-ndo n~ seguinteg iu'f.oi·mn.ções: .
ull~tJur.ir 0 -que n ~lt•sn do Senn.do solicite, por inLermedio
'; 'd<> Sr .. 111místro r.lo. :rustiçn. e· Negocias Interiores,. as segníntes infoi;maçõe&; do Sr. Prefeito do Districto. Federal:
,
· •··
. «Q1.1W)S os imposte>~ qce onern.m cada . boi.,. vítella, porco e
mu>neiL'IJ abatidos ll(t M::tadouro <le Santa Cruz para o eaiJ~Ilmo publico?
.
. ·· .
·
·. Qua, ·a importnncia discriminadn. dos impostos sob1•r. cnc\a
11111 dos animaes a qué' sn- refere o quesito anterior? ·
·
Qüut·~ c em quant.o •-arcam os impostos que oneram cada
\lffi d.1s J•,oferidos ::mimac>s abatidos pela Companhia B-ritannien?.
Dmli!S. os imposlos que pagam os açougeiros?»
·
··.· St·. Pt•esidenll~, 'hás ,id~!as qtré •apresentei, :rt\üó nn. liVN1
. nwl.nw:ll. Oh,ie!JI.nt·am-nw . que essa livre, matança .jú. · exisl.n.
·Não cxisl:r.. O que púd•1 exist.in é liberdaôé. de' commercio. O
: ime· oxisl:e thJm mi:tt.adO\ll'o onde todo o ma.rchaate é obi•i::;-ttde~
: n nbntm·· 0 g·ado, ,;;·· um ponto obt•igatorio onde. to,dos teem l'l
· dirrilo de ·assii:n praticar sem selecção e sem r>rotesto .. Essn.
prohibiçã0 do abatimento do gado por .parte dos marchante.~
ou de quem-quer .que ·seja que pretenda,·abater é· inconstltu:. cionnl: ·além disso. não é uma providencia cfficaz que possn
,. calar .'na ~opinião publica e. conyencer os bem intencionados·.
. A matanca devia ser permittida e, ao mesmo .tempo. qm1
assim . procedesse, o Sr. Prefeito devia: tratar com n. campa. pttnhia f:·ig:m•ifioa para fornecer ,carne· á po.pula~;ão por $800
·o Jdlo ou por menos ainda, enifim pelo preco que· fosse combinadQ·; assim haveria nbundancia da mercadl)ria, · haverü\
concurrencin e os preços haviam de, baixar, Si realmente os
,mm·chante.s estão especulando, teriam necessidade de · o:t'fe·' recer ·carne de gado' abatido no matadouro de·' Santa Cruz pOl.'
preco inferior :áquelle , por~ que· fosse . offorecido. pelo entre. posto
dos frigoríficos.
.
. . ' ·,. · · · · . · . · · . ·' . · ·-. ... .·
·,Assim t)- que; a· ~neu ver, o Sr.' Prefeito üevia _proceder.
-li;rn todo .0 caso,. como. hoje .estii tudo ultorado; como hOje :1s
J'ma:ncns .. 9 f!S. necess!dades publicas .são privilegies officiar.s
que nã.o e .licito n nmsuem desvendar, é posslvel que· assim
nifo seJa: mas o' que..•m~ parece é ·qull. o Sr:. -Prefeito devia
}Jr(ltcecler de modo dlVerso. · · ·.
· · . ..· · . .
· Seja como fôt', quimdo hOuver numero.
o Senado eu•
tonder. approvar o ·meu ·requerimento, .esperarei. 0 tempo ne·
cessm·1o. par:t que. S. Ex.·:responda ·ao pedido .de informacõ~;.~
que apresento. )\lmgu,em .. vejo.. ncin perceba nas minhas pa··
la~•r::s ·ou na n:ttJtud~ que _venho ·ma!ltendo com. relaçii~~ :t. es-: ·
te~ j ~c tos n menor mtencao de melmdrar 0 Sr, preft'llo rlC>
Dtst~rwto. Federal ,ou qucnr quet; q.ue. se,i11. Ao contrario fa~:.o
de 8 ..Ex. o melbor co;tcetto; 'COnsidero S .Ex. de uma corh··
:p~;te.llC~u.~e de. uma JucJde,?. extraordinarills !) Jn,uito cap,a:~; d.Q
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salvar uma situação ~ affli'ctiva que se apresente, por 'mais
d!ffi·oil que ella possa ser realmente. Mas a verdade é' que;
talvez por excesso de sua· lucidez,·. ou por uma questão do
temperamento. não parece 'que S. Ex. agora· esteja acertando :como devia acertar. S. Ex.- vale muito, seus moritos
são muito gt·andes o portanto ·a. j'a:Jta de 'acerto quasi absoluta das. suas deliberações cm um momento como c'ste, não
podem,_scr desculpadas, prínliiJ~olment.c pór aquelles que melhor conceito fazem de sua capacidade e cm cu,jo' numero esL(t '
o humilde orador. (lllttito bem; mttito bem.) , . '.
~ ·
, Vem á mesa, é lido, apoiado, posto em disc~s~ão, que se
\;ncerra sem debate, ilcando
adiada
a •VOtação, o seguinte
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Requeiro'-. que a Mesa do Senado solicite por intermcdlo ·
rlo Sr. Jl[inistro da' Justiça e Negocios 'Interiores a& seguin- ': ·
'l.es informações do Sr. ];'refeito do' Distr.i0Lo Federal: . . · .
Quaes os impostos que oneram .cada· boi,· vi te!la, porco
"c carnoiro abatidos no Matadouro do Santa Cruz,? · · ·
·
· Qual a import.ancia discriminadá dos impostos ·sobre cat!a
um- dos animaes a que se refere o quésito an·Lerior ? . .
·
· Quaes e em quanto arcam os impiHLOs que oneram',cnda
um dos re-feridos animaes abatidos pela 'Companhia Britanica?
'Quaes os impostos que1pagam os acnusueirol'!? .r.
.,
.... /
:·'
,,
.
Sala das sessões, 11 de setembro' de :101.1. - Raymundo i
· 'de Miranda:
·
'
· · ·
'

,.,.'
'•

REQUERIMEN'.ro
.
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outras proyldenoias; , • _
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·o Sr. Presidente :.- Constando a ordem· do dia d!l traba. lhos de Commissõos -vou levantar a sessuo;:: ·
, .
· Designo para ordem do dia':'-da segulnté:
... ~ ·.
'Votnção,.em.cüscussiío única, i:Ia.redo~çüo nnnl da elne~u:~
do Senado, substitutivn ·da proposicão da <.amara· dos· \Depu- ·
ta dos n. :112, de 1'915,. que manda ced~r a Associaciío Coni!!'
··marcial da Bahia .terrenos contíguos ao edJflcio, .e dtí outras
providencia&;
· ·
·
.
· .. · Votacão, em . discussão ·Única, da r~:diÍcoilo · final ·M ·pro...:.
jecto :do Senado n. 24, de :1915, concedendo' lavores nos reser:vistas .das linhas de tiro. do paiz; ·
. ·
..
·
. · Vot~íio, em discus.siio.. unica: da r(ldaccilo. final do pro- .~
.1ecto do Senado n. -.1:l,\de·f917, fixando o sub&Idio-dos membros do Conselho Municipal do Distril'to · Federal, e dando.
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OR:QEM DO DIA
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, Votncu~:· cm diseussão .uníea, do, requerimento n ..8; de,

·

····':lO I 7, pcdh~clo, DOl' intermedio do MiniSJter!o do Interior, in·
·· Tormacões · no Prefeito wbre os impostlla qno ..são pagos pelo

nJ)atido em Santa Cruz e quacs os impostos que pagam a
'-'ompanllia Britaniea e os .aoougueiros (rio Sr. Raumundo de,'

~ado

:llliranda)~

·
Levmita~sc ·a sessüo :i$ 2 horas

,·

,

é 20 minutos. - ·

i

,.

:101" SESSÃO, .EM· 12. DE SETEMBl10 DE 1\Hi.
. l'REi!lDm"CIA DO SR. A. ,\ZilREDO,

-

YICE·l•IIWDill~SE

A•

1 hot•a_ drt târcle nlíre-se· à sessão a que coúcorrem os Srs .. A.
Á%ere,rlo, Pedro Borges, Metcllo', Pereira L'obo, Lopes· Gonçalves, Rego
Monteir;o, I1idio do Bt•asil, j\rt!HH' Lemos,. ~!cmles rle Almeida, ;rosu
'Euzebio, Plt•os ·ForL'Oira, lllbeit·o Gonçnlros, Prn.ncisoo Sá, ThomM
Accioly, João Lyt·a, Eloy de Souza, Cunlla Pàcl!-osa, Epitacio Pessoa,
Walfrodo Leai,.Dilntas. Barreto, llaynlundo .do Mlramla; .E!'lco Coejho,
Bueno de Paiva, Alft·udo Ellis, Eugenio Jardim, Gonzaga .Jaywe, .
Lcqpoldo do Bulhõcs, Jos9 ·~hu·tinllo; Xavier da. Silva, Alonc;tr Guimarães,. Hivadn.via Corr6a, Soares, dos Santos· e Victoriuo Mon~
" toiro. (311).
·,. \ ,
. •·
.
. ·Deixam· de ç~mpat•ccce ea1rt' cansn Jusi.Hiend;t o~ St·s. Uct•clllo
Luz, Silverio ·Net•y, GostH, Bodt•iguos, Alidias.~ovc8,. Antonio do Sour.a,
Rosa e Silva, RH1oit·o rlo ·l:lt•if.to, Arau,lo Góo~. Gomes fllhciro, Siquoit·~~
do 1\lenezes,. Guilllot•mc ·Campo~, Huy Barbosa, Lu ir. Viu.nna., .Joiio ,
. Llii~·Alves, Miguel do Carvalho, Lom·onço Baptista, ll'ineu i\lacbado,
Alcindo Guanabara, Paulo .de· !lrontiu, . llmucisco Snllcs, Beruat·do
. Monteiro, Rodrigues ·Alves, A~çlpho Gordo, Gcnet•oso :\!arques o Virlal · . ·
' ' '
.
.'
\ '
.
Ralnos ("") "
I.' '
· E' lida;. posta em disc'ussiLo e, som d,ebato, approvatlna·actn da,
sessiio_.atltÍII'iOl'. ·
. · ·'-· · , ·
' r .. . ·
· 1
• '.
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o S~;, 1o ,s'ecretario.__ dtL CO!Üt~ do
''I

,')

·,

','

seguinte .

· EXIPEDIENTE .

Mensagens :
1
. Do· S~', DI', Woncesh\u Brnz, Presidente !cta Re:l}ubliea,
partillipauido que, por motivo. de ,sande, ~assou o Governo a(l
seu subst1tuto legal. . -. IJ;~.te1rado. . · · . .
. ·
. - Do Sr, Dr. Urbano Sdntos, Vice.:Presídente . da Republica. communioando to r. assumido 0 exer.cieio :do cargo d•J
Presidente do. Republica durante .o impedi monto do Sr. I\r·.;·
, .'Wenc'eslnu Braz .. -·. Inteirado. ·
.,
' Do
Miníslr~ d~ ViaÔilo. e Obras P~blicas, trnnsmittio.
âo as .mensaS'ens com ~u~ o Sr .. · Presidente da :Rep-ulllica

sr.

..

..

•'

'

"'·''

., ,'

··I

'M.
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..

(

.•

,·

.~NNAES

·.'

DO . BENAilO ,

restitue dous ·dos autographos .das resolucõ~s ·do·· Congre~so .
.Nacional, sanccionadas. que abrem . os· credites necessarws
para pagamento a Sampaio Correa & Comp., e para :1. can-:
servação das )il.?fiUS t.elegraphicas de Mat.to Grosso no Amazo- .
nas. - Archive-se um dos autograpbos e remetta-se o out.ro 1
ú· Camara dos Deputados . . .
' '
·
··
. Telegramma do Sr. Senador Silveri0 . Nery · communicando que. p,or se: achar enfermo, part.e para o Estado do Ama. zonas·. - ' Tnteirado.
·
'
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'

' '
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. ' ,

I

: '

•

•
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'

. O .Sr. 2• .Secretario~
deolnrn .(JUe níí.o .·!la• '"pareceres:
•
I
~

.

. ' .

.

'

O Sr. Alfredo Ellis (*) -

.

'

'

.

\.

Sr. {)residente, o nobre Sena• .
· dor .por ~lagoas,. em longo discurso q}le ho~tem. pronupciou ·
neste recmto. fundamentou. um requerimento, sOIHnt::mdo, por
,intermedio do Ministro da...Justiça, informações no Prefeito
·do. Districto Federal, f!Obre n. /;nxu ·cobrada no· matadouro so-·
bre 0 gado abatido. . .. .
·
O SR· RA '1-;MONDO DE MIRANDA , - Quaes os imposL~s ;· ··,
O SR. ALFREDO ELLIS ..:.. . ~ . e quacs os impostos que recn "'.
}1erri sobre. os açouglleiros. ·• .. .· · \ · '~ · ·
.· . ..·
~ Esse requerimento, .sr. Prcs1den,te,. nao ·soffreu, cliscu~-.
sao> Ninguem respondeu ao nobre Senador:··
·
.·
O SR· RAY.!oiUNDO DE MIRANDA-= Parece-me .que nad:1. • J1:i
-que responder emqq::mto não v:ie1•em 'as inform,acõos •• :. · .
O SR. Ar.FREDO ELLIS - Julgo, porém,. Sr. ·Pr.esidentc. quB
é· do meu dever vir á t~ibuna .fnzer alguns reparos. Peoo. Ji.- .
cenca ao meu nObre am1go. Senador por· Alagoas...
·. . ..·
.(;)1'.'•· , '
O SR·~YMUNDODEMrRANDA~Pois·não; com is.s 0 V:.~ Ex.
dá•me . mm to p~azer.
·
· · ·. ... ·
· . · .: · : . .\ ' ' ·
.
"
O SR. ALFREDO EtLis -. .. para·.·me manifestar sobre o
_, ' assumpto. Não levo a: mal. que ·eu venha me oppôr, ao seu
obje~tivo, tnntó'. mais quanto entendi sempre que esses .ú- ·
querm1cntos não dev~~l encontrar opposicão .no Senado~ Tr11'-· ·
·.ta-se de informações,· e' quanto·melhor informado é o Senadoi•. ·
melhor poder'á discutir o assumpto; . · . · •.· · ·
· ......
· ·. Mas. aqui, Sr.:. Presi,dente. tí·nta"-s.e de um'· caso excepcional; as mformacoes que S. Ex .. pedm 'Siio tão fac eis de S·]I'
obtidas... . .· · .. . ... ·
·
::. · ' . · ·
I~,
, :o :Sn· RA"i.M'ut'!.DO Dll M;mANDAE' um engano, ·de v: Ex.
e eu demonstrar(n.;
· · · . ·· · · . . . · . . · , ··. · ·. · ·
... O S.n. ALFREDo Et.LTS•-:-:- ·:_. : qÍ1o parece: que n.ess~ requ<'.;· _·.
rimento ha o ,proposito, .SI nuo mnmfesto, ·pelo menos· occulto ,
do se irrogar t1ma censura ao · act)la( Préfeito do,. District,:
Federal.
·
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Este dis.cm•so não !pi rovisfA>
pelo orador
•.
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·,.x,.::;\~·
·~~ OSR·RAY.MUNOO))Bl\IÜtANDA;..,-V~ Ex. :C~z-mo uma ~:rnn
de in,justi()a e mesmo nii.o póde perscrutar. oR sentimentos P. ·
·-.:_·::.x~~
as intencões de terceiros . ·]~ CiJO :L palavra.
. .
. ' ... ; ~;:
' ·· O Sn.'Ar,FREOO EÚIS'- S1:. :r.J:esidimle, estou de i'n.clo
·· , prlàtando úm grande servioo ao hOnrado Sen11dor· por Ala11 · ·•. goas; niio digo foroamlQ-ó a l'azer cssns 'declarações, riJas faI
cilitando-lhe :l'azel~as.. .
. ·
O SR· HAY.MuNoo n·E~IrnANo.~-EsLtí-me · •Jn·opQIMionaulin ·.o
... ;·::·:;;';:~~
onse,io · paru. rcproduz.il-as.
·
'·.
I, :~'._i,',:·j~~
·
O sn:.ALFREoóELLis ":- Esses impostos. essas taxas ·que
.~ ·-·~J:·n~:~:1:~
. . ... ~
stto cobt•adas .constam de iml)rcssos, de fórma que em logm' ...
· de .S.. Ex •. rcq•u.eret. no Sr .. Ministro do Interior,· essas infol·ma()ões, mais facil. set·ia a S. :Ex. mandar buscar um exem:Piar ·.das posturas muúicipaos, pnra l.r.r todas . as\informaçõ~s
·. lil,eraes ',e .positivas:
. ·
· ···... ·· . . · · · · ·
' ..
',, , ,·,!.
....
,,
O .Sn· Il.A~ruNoo DE MinANDA:....: Como si· ellas não soffrr~:
sem modificações todos· os nnnos e tOdos os mezes. .' . 1
.
O. Sn. ALFfiEDO Er,LIS - . Por .isso, •. Sr .. lPresidente, .· par(~c.eu-me .vCl' por. baixo do florea<lo da linguagem do honrad••
·--... ., .•. •,:···.',/.·~til'\
Senador o nos. • . .
·
.· .,. ·'·,·,·1~-~~t~li
. :1:::..~../~7:~1:' J~
' ·. ·. 'O .SR.: RAY,l\1UNDo DE MIRANDA ,.,-; Ao contrario, sou um dQg
. ·, ,- i.:~ ·)~:~v:vt . ' . •.' ···t:~f~t
'grandes .admiradores· do ,actuaLPrefeito. ·. . · · . . . . .
'' ·- (.-:,~·,· .
· · :. o Sn;·A.uia!iJ)O ELr,Js..::...·;. termos desse requériinont.o, ·fi
plano de enfraquecer a accão de. S.. E:x:; ;·.,
. . ·
.
. . · · O 'S!t: RAY.MUNllO DE,MIRANDA ~ Engnnu-sec V •. Ex.; aqui
. no. Senado não sou 11dvo~ado sinão· do. interesse publico. .. ·
' o SI\. :A.r..FRE~O ELLIÍ3 "- ..• (JUe . está Iutàndo: no' desempenho da commissão honrosissima que lho foi.confiada pelo Sr ..
· Presidente. da Republica na defesa dos interesses·· geraes da
populacão. ·
· • . · · ..
·. ' · . ·
· . · .. .
·... ·A .questão 'é clara:··.,:- :de tlm lado ba; o inleresse:de~umn.
c!ass~ :"":. a do~ plaPchantes e. ·dos açougueiro~ ;;_.:patente, v iSJveL,e tuo patente é ·que chega· até a cnlumn10samente atacnl'. ·
0 producto das cáma1;as :frigorifiMs. dizendo que 'a carne .fo!'necida :pela ·COmpnnl'lia . Britannica é podre ou deterioraàa ...
• .O S~; RÁ1:.~itJNoonEMIR~DA ...,..:.: ;Eu posso affirmar .V. 'E:.:.
que·'·a :carne. que chegou :í minha casn. 'estava pôdre: não. ser- .
, · .via·.siquer para os cães. . . ·
' · ·
·
·.. · d 811 •. ~<\r.r-REn~ · E;:LJ ~ ..::..''.. ; de ouLt·o lado, o hit'eressc dn .· · ·
popu'luçãc. '·Esse inlerc:si;r- ·é .'.que .. estú sendo. defendido .pelo
nobre e illusLrc P.r~feilo do•·' Dist.l'icto·
Fe,deral. · .
....
,,.;
.
''
..
.
·. · \0 Sri·. RWJ\.ru:Nno .r.J:~ MlnANIDA - V. Ex; não enconti·m·ú.
urha .· s6 ·phruse do men discUrso· em d ~fesa do interesse de .,•'
, , que~1, q1i•1r quo sr.ja, mas .. sómente do. interesse publico;
'· Q.ue:1ra V. Ex:. desr.ulpar 11. vohemencia do :a:~~arte. ' ·
''
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O Sn.. Au•nmoo Er:us -.H a dous. interesses. em caus.o.;..
i:lizia ·o •1.
.
o St\. · p.,~Y!IW::-~nc. IW MIRANDA - Na opir.dão de V.· Ex.
ha até mais de dous.
.
.
. .
~·
O Sn·. :ALmEDo ·Eu.ts - Do um Jade, o. interesse dos mar~
chantes para 1a elevação do preco da carne; do outro o i~~
teresse da população, aefendid'â pelo nobre Sr~. Prefeito, que
procm•:t reduzir· ·o preco odesse genero alimentício, um dos que
mais sií.cJ consumidnH uesta Capital.
· ·
·
E ·nessa luta, · Si·... Presidente, o requerimento do ·nobre
SenadoJ• vem dar mão forte á .:IClílSSe que procura .eleval'l o
prec;o da cnrnP., e tenta enfraquecer a adçãJo do digno Prefeito
do Disl,ricto Federal.
·
·
.
·.· · Ni'íri 6 justo, que se v:.'i buscar no seu retiro; aliás conquistado a custO: ode nmit.n esforoo, de muito labor e de muit,a
compet.cnein, um homcJin da estatura moral do. aêtual Prefeito,
.para vir depois. o Senndo da Republica approovar requerimen. tos quci ~(\ podem enfraquecer a sua acção •.. ·
. O Sn .. •R'AY~.nmno 'nE' MrnA'NDA :_Enfraquecer em, que?
O Sn. ~-l..LrnEno ET.f.JS - . .. diminuir a .sua autoridade.
. Si· elle, Sr. P.residemte, no -exerci cio de suas attribuil}'ões;
.iulgar con-veniente pedir ao Podler r.egslativo ·uma· medida.
qualquer no intuito de salvaguardar os direitos sacratissimos
· da populnrii'o. do Disü•ict 0 Federal, elle o fará. O que nos
· compete é aguar.dar. a sua acção, que ha de ser bénefica, tendo
elle po•: escopo unicr ü interesse publico, como sempre teve
dura.ntc 1oda -a sua vida .. ' ,.
.
... ' .
Sr. Pr esidontn, nunca me oppuz a requerimento de· informaciies; mas neste !•iiso; entendi do meu dever vir á tri- ·
·lmná, paht decliirar que não posso acompanhar o nieu. illustre amigo Senadon por Alagoas ....
O Sn. R.wMDNno DE lllmWnA -·sinto muito ..
o' Sn. A!. FREnO, ELLi s..::. •.. por me parecer que' hn no se~
.requerim!mto uma pmvit de. desconfiança a·. uma. autoridade·.
que é da. conflanca do Sr. Presidente da Republica. :(Muito·

.bem;

1mnto bam.) .

-

.

.

,

·

·

. ·. .

'

' '

O Sr.· Walfredo Leal - Sr .. Pr~siclemte. 'temdo embar~ai:lo
para o E~ta9o d~\ Bnhia c .Sr. Senador Luiz Yiannn, m~mbro
da CommJ~suo de .PoaercR, .Peoo. a Y. Ex. dar-lhe su'bstlt.uto. 1
O Sr. Presidente ....:. Nomeio para substituir 'o Sr. Luiz
Vianna; na Commissão de Poderes; 0 Sr. Jollo .Lyra;, ·
Tem n; palavra o Sr. Raymundo,,.
de Miranda;
·
.
.
O Sr. Raymundo de Mira~da (*) ..:...'s~. :Presidente llS'l':Í.·
deco .ao nobre Senartor 1~or S ,'·Paulo a ,opportunidade ciue ·me

••
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~(*). Esté:qlscursQ ~ão fo.l r.evisto pelo prado~.•1
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proporeírllln para, desenvnlvenclo mais uma vez as ra?.õcs~que
determinnr·nm .o meu l'Cquerimonto nu sessão de hont.em, 'de~
monstenr .ao mesmo ,t.empo que pcccam pela base os funda~
montas qtw S. ·Ex. ntl<!f;ou no sentido de ,justificar o seu voto
1• ellc conl.r·nrig c elo açomclhar no Senado qne tivesse igual
. procede e;
·.
.
. , -- .
,
. o ::;H. ALFrtEDo Enw - Eu não aconselho
ningucm.
.
O Sll. RA YMÚNno DI( 1\llnANDA-Un\a cousa iril'Plica ou I.L'n.
:. Ma~ vamos no que· im'Por•ta. S. lilx. entende que 0 rr~ ·
qucrimrml o · não dove ser npprovaclo, por trcs motivos:
1", porque constam dos impressos, ·contendo as posturnR
muniei,pues, os impostos a. que se rc:l'crc o requerimento'; .
· . 2", pOT'CJU() S. Ex. vil através ela. snn. porspicacia, que nfio
·contosto, mas 'CJl.lO desta ver. fnlhnu, a intencãó do seu nui.<H'
em enfl'IICI\Jr.Ctlr a. nclção do Governo, })Cclindo informu~~nos a
um elos seus agentes no' dcpnrl.nmento municipal;. .
3·•, porque, no momento. só oxi~tem dous inLerr;;sos: o
interesse cld. mnrclln'nlo o o do publico.
·
· V o.i ::uno;; eníh um 'do llCl' ~i . · .
Não posso -·nenhum rJo, nl'1s consr::;uil'tL - Jcom ·o~ rcr.ur;ws clns posturns municlpnos, vet•ificaT.' a vnrir)dnde do
· inlposlris rnniol'Cs ou. menm·os f!Onl qnc -é onm·ndo· r)ireet.n ou
inr!it•erlnmcnl.o o g-a'Clo n!Jal.lrlo no 1\lal.rulout·o de :S:mli.n C1·nr.~.
V.· Ex. sabe, Sr.. Presidente, o o Senrido não ig·nol'a, qi1o
c1twsi trdos. os mczcs esses 1Jnposl.os siío modificndo·s. ·
o~ :::H.: AT.F.!Il;llO ELÜS - Não" t) passive]. 'l'emos aqui 11111
· collog:t que .j:í. foi ]?refeito o quo. nos podol·:l ·.ill rm·mm· ·a
l'eS]1Cito:' . .
O Sn. lt~Yl\lUNoo· DE MmANDo\ - l\lns, nús temos earninho ·
regular, )wcci::o, lo~a~. offic_in!,, do nos in:r01:n:~p.'r (lo CJI!e ti ·
noeesgnrJO para enutt.Jrlnos. ;IUl?.o con:, . pt·cctsu.o, sem fu~er.
1n,juslions, ·sem neccssit:m:mos de .rccor!.'er a so!Jcitacüo,s,· nom
- :mdurnins pc}as ·t:eparttooes. pnhlJcns a. ospcr_a que c:yln. 1,1m
doss~s. 1\mccwnm•Jos, <lo nlto da sua sobcramn, que u mn IIH'
CJlll' n, ·soht;rania do Conp;resstt- Nntl~nnn 1, enl.cndn. de uos dn e
osr:!nl'Ocirncntos.
,
.
., J!:sl.c é um meio r,~gulnr, rog-ím.cntnl,' um meio s<•inpt·n
nrloplnclo ele !'OfJUisiltn:mos inl'.ormnoúcs ]1ttl'u melho1: r.lr!iiiH!l'm·rnos srim c<lrnmetLcr in,iiJSLlcnR,' o com o ncCl'lo qun n en~ •.~
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l'o!'Lunl.o, são m:uiLas c vuriudns de l.oclas as os.pecius ns
direitos, dire~tos e indirectos,. que onorun;, a matan~n elo
gado dentro o fót:a ·do. matadouro e nós niio podemos J'nze1• onlculos sobre a sua totu!Jdade . sem ·. informncões do poder
o(•mpetonl.o, unico que p6dc, com ríreoisiío e niUclnmente, dm·
êSC!lllrocimcnto~:~· a qlmlquof membro '4o (longresso Nucionn'l o
muito· principalmente a quem e:st(L encarregado de fur.ev_ un1

estudo
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Intuito de enfraqucee1~ o PI;·t1feii.o não hn, SI'. Pro~idente.

nem podia haver. Intuito do enfraquecer o Governo I?edcrn.l
nu: pessoa <ln um .rJe seus deleg·ados do confio.n.ça pessoal no
depurlnnwnl.o municipal não lm ubsoluLamont.e.
·.
Si a'ssim ·.rosHc os «lrmclei·s» elo {iovcl'!lo nu . Camara elos
-Dupulado's estariam r!inriamenl.e · aeousclhando, conforme. n
· opiuifio do _nobre Senador por S. Paulo, a diminui!· o pt·fl~
J.igio, o valO!', a ·r!ignidqdc do- Governo, ]Jorque a Camura dos
Deputa,cJos o.dopLu quasi ·QUI~ systcmo.tieumente ·o :c:ríterio <lP
. approvar todos os rüquerimcntos de . inJ'ormacõcs quo · são·
alwesenLados, n ningucm pódorú contestar' que mui los ·.dess~:~.
J:equr:rimenl.os CIW01Vf1D:I expressões bastante violentas 'conLJ;:t
O GOIVCrno. . . ' .
· ·
'
'
·
.Pois, ent.fío, um Sennrliw pode infornil)f,õeR á l'rol'eil.uJ•a
Mnnicipal snbi'C :1 tolalid:Jde elo~ impostos que .oneram n gncln
nlmi.i<lo, 'afim do, como disse no meu diseurso, com a pru~
eisão -rins informações oJ'fir.ines . ·poder ng;ir. com cr.iterio o
"rll'M:luma.l' .a Vt'rduflr,' l.al qual elln so,ja, fJ isto r\ óonsidm·tulo ·
. urn uc:lo de l!nBtili·dnde? .Pódc-sn emprestá!' a essa. acção n
inl.uito dr dir.iinuir• o pl'estig·io moral, oJ'J'icial. ou pessoal clíJ
lillJC, nuf.rwidhde?
Ni'ío, ahsolntnmenle; .e nr.rri cu tiYr essa
inl.crwão.
·
·
·
·
. · Si' o nobre Senador por S;· Paulo quizesse dispensar al.g·uns. momento~ do sua prrTJiosn :Jf.tenção 'para lr:J.' o di.~t:Ill'.>n

;

<:oru que

n:.cu rcquC'rimento .-..
Er.us - :J~u o· ouvi.

t'nndan1en~ni 6·

·····
'
O Sn. AL}'RV.Óo
.·
O Sn. lÜYlllUNiliJ llll )vi!RANDA- PO'is, si a· nobre Senador
tive~Re ouvido com atten~,:.ão o mon discurso; ter.ia· verifieudo
· que ··não· houvo da minhn pnrLc n mono r in toncão de c!esprr~Ugim· ningumn. '· · ·
.
.· , ·
· O SI\ . .\r.~>'DBI)O 'ELT.IR - Eu enlligi o f\Ontrnrio.
O Srt. R-I.Y'MUNDO ·nE MrR.A!NnA·- 'E depois, si se qui?.e·r ,
adoptar o criterio de se considerar.. como diminuioão. · d~
prestigio a apresentação de qualquer requerimpnoo, é. o. mes .. ·
mo .que sepo.rar por um abysmo o· .Poder Le~r~lativo, mcon. te&tavelmente, segundo. a Constituicão, -o fiscalizador do POdf.•r
. Executivo
·
·
'
'
O SR. AÍ.FREDO ELLrs _::,Não disse semelhante cousa ..
~··
'
.
0 SR. RAY:r.ttf.NDO DE MIRANDA - V. Ex. disse que O r·'querimento· tinha po-r fim, neste momento, PnfrnquecN n ac():íodo Governo;
~
O SR. AlFREDO ELLIS ·.:;__ E' minha opmião:
0 SR. RAYMU't..'i])O DE MIRANDA -A opin.iiiO- de V. Ex: 01~
merece muito.- Estou discutindo -com e!lo.. Si a opi·niiio · d1)
V .. Ex.',' si o· criterio de V. Ex., si o&-conceitor, dt> V. Ex. nfiu.
t1vessem para mim grande valor. . • ·
· .. ·
·
O.' SR.. ALFREoo
ELLIS .-- AsTade!:lll
muito
.
.
.
. . .. ' . .a V.
. F~it •.
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. O Sn. RAYMUINW DE 1\IIMNPA - ..• n~o me demoraria. em
discuth·, csso 'caso, apreciando~o coin o críterío que ó precise.
To~minci ho~ltom o meou discurs~ dizendo que ·&-a um
dos ma1orcs admiradores da competenC!a do nosso Prefeito, c
por iSS() que. seu uin dos seus maJores admiradores, desejo q1; ~
::;. ~x. ·pratique um acto que esteja na razão nirecta dos seu.;·
mer~tos.
.
.
Ora, Sr: .Presidenl.c, tladÓ esse ~aso que é de ~ra.nde re··
JcvanDla para a propria ·disnidade · do podcL' pubhco, prcsl.o
üinda ao hOnr'ado governador dn: cidade· uma )10menagem. com .
:. . . .
·· · , ·
.o meu requerimento.
AfllrmoUJ-cse, o ainda não se contestou, que, uo passo I'Jlll!
o gado abatido para o consumo da população é onerado cm
uma· totalidade de impo&tO que attinge a. 50$ para cuba boi, ;,
gado abatido para a exportaçãoLou que se ailegue que é parn
·usse ílm, · soJ'fr~ apenas .lima •U'ibutação que não excede tl•,
5$000. · Portanto, •entre o gado abatido para os. :frigoriflc.,::,
g-o~do que &e • destina a ·exportação e o gado abatido para o
'consumo publico,
ha uma differenca de Oü .%.
.
0 Sn, RIVADAVIA- CORR~,\ - V. Ex. permitteo-me l!'l'll
<tptwte 1
'
·
·
· ' .• O. Sn: RAYMUNDO. DE l\IÚM1SDA.. - V.I Ex .. póde dar quantos
qm:>Jer. .. .
·
· ·.
·
.
.
O SR. RtVADAVIA ·conn~A - V: Ex. está equivocado. O
gado abatido para o Districto Federal paga dous impostos:.
. um, .o de consumo, e o outro,. o· de matança, pelo serviço dll
· l\latadouró de Santa Cruz. Esse imposto .não se. eleva a 50$000;
deve arcar apenas por uns 10$ ou l:l$000. I!l' muito dit'fe ·
1·ente. · '
..
, ·
. ·: ·
.
O Su. llAYMUNoo ÓE. Mu~uA :..._ Ainda bem que a obstlrvncão de V .. Ex. vem. confirmar -n conveuiencia que ha dll
serem prestadas tis íni'ormacões otl1ciaes que eu peço .. ·
. o SR.. itivADAVIA Com~l1:A - v. Ex·:. permitte àinda um
t1 ddendo ao. meu aparte ?
' ·.
.
· ·
. .
· '· O Sn.· lttY?.IUNi:lO DE ~!m,~.-"'pA. :- Quantos V. Ex. queiru .
.o sn: .R!VADAVIJI. Coam1:A - o gado abatido que. va-e' P.tt!'H
· q ~rigorilico .paga apenas o imposto _de matança pelos set'Vl~Ç~
:untos no. matadouro. Ouando, porém, a carne sahl1 dos 11'1·
.goriflcos·para o consumo da cidade ha de pagar o imposfu_díl
consu.mo. Nós não podemos• fl~calizar os actosdo Prefeito.
O Sn; RxhrUNoo DE :MIÍÍA<t~:DA ·-~ O Sena~.?· o Congl'CS~I;
Nacional, é o fiscal de tudo·,
. . · · ·.
.
... ·
.
.
·. • O Sn .. llrvADAVI.<\ · Conn:ll:A - Nós 11SC1tHza~oi? .os aeLos d~
Poder :Federal e· não os actosi do Poder Mumclpal, o· que' 1.1
cli'f:l'erente.
· · ··
· O SR. ·ill\YMUNDO DE MuÍAINDA --·Si .tl,ldo as~t\ · SC!!clO fei tll
regulnrmentc, si a accão elo' Poder :Mumc1pal nao é nem po~
'

l

.

•

'

~·

I
I

'

·.

I

.' .

,,
'l.
?8
!'lerá· :ser bi.Ungida· pela ar.cusaoão, Si lodos os COnceHos• Si
dignos cOfiO espel'O- .c- C!'eio que sejam. que inconveniente l

''fi

que essas informacõcs

venham~?

Elias serão a

confirmac~

da lisura c da inteUigencia do 'Sr. Pref<•ito.
·
.
No meu J•equel'üncnto hn mn unico qncsifo sobre o qu:in(
r1aga. <!c ünposto ou l'/Uant 0 LL'lll pugo d'e imposto a cau.•ne q_u
t.'Stú s1.•ndo vc~ndida. Por qtw cmlão se cyif.n, por .que então_ s
(~O!Hlr-mua, p9r qw)o então ~~! .:~Lorrcc(~. pv1· que então se· apa
\'Or<iJ.' de~nl.c ~tlc um iuwginario di::I-SlJI'Cstigio? O llleu rcque
rimento n&o tcn1 oulro olJ,it'clivo :::inão _apurar a verdade
::;inão yerifíear como tem proerllicto o poder: publico_ ness;

\

('JnC'rgencia?
O SR. J.Jo.\.o

·
LnL~ O reguer•imrnto é tiQsneccssa,rio.
O Sn. TúEND.I::S JJE AL:V:JUDA - Não é dcsnecessario·; -nin:-

gticm conhece ns minuci<.ts desse c.aso.·
O Sn~ JL·n-l'LUNDO DE MrnAXIJ.\ -

quorinJOnto deixará pairar

.

tiOb~·c

'

"'

.-

i·•

llo

A rejei(:ãO .Ue meu rc...:

csp.irilo publicO

Unlii

duvida

o proccdim~nto dos vodcr;es publicas •
O Sn .•roxo LYBA"- J~ss1~ rcqucrüncni:o ·só .seria justifican~l perante o uonscllw l\Junicipnl.
"'
O Sn. ll\Y~'\lL"NDo m: 1\lln.\:\H.\. -- .\. rejoei{:ãci desse rcque-rimPnlo. Sr. IJresidr:n(.(', (~ um Ucssc1'\'ico pt'c&tado ao Gove1·no
i\LuuicipaL :Não se I·ejeita um requerimento de informações·
uum Inomcnto como o qw• ~lirnn.'.'3.Samos; um requerimento
cujO intuito exclusivo u cyidente 6 ai111rar· a verdade por meio
du palavra· ofiicial. afim de - npurndn a ''cr"Cladl) - poder
;;(~ :.lgir com eriLcrio, eom <:lm·cz<J (' c:om scgur<mr:a, qUe são
Hío necr1ssadas ljn<.mdo s-e lt"gisl:t c.•m momcufo {!c ,eTandes
UiffieultluUes para. a YlÔ.a nacio.m1L
J.liz o }Iunr<~t.ltJ 8en<:H.lor pOJ.' ~ . .Paulo que só lia. no mo--;
menta duns interesses: o inferc;:.se du.-:; rnarcbantcs c o inte-:
rr.ssc du puJJiieo .• Di.! atcUrdo; m~ts ''ti dircl que s6 1w dous.
inLerC&SCS: 0 interesse dOS Jlf'!;UC·h.lll f ('::i 1.' 0 j.ntCJ"CSSC do puJJlkO. 1\6s .somos Ü"Stcmunll"ns t'' 11inguem pódc contestar o

que se h·In procedido sem tlifiiculd<H.les infclizprocm·:wdo DlJl'OYeil.<tl" a rJ{'casiãó, n cris~ qure -reiu
!l'f~sullnnlc .Ja guel'r·a etu·oné:r ]JnJ'n 1'<1zer uma elêYação esc.nJ"Jdalo:-:;;1 c sem C&'I'upulos dos pret:os: de tOdos os generos de
priml'ir'rt ncc(~Ssidade, a l)Onto de \'C~!·mos que os gencros de
JU'O.dUe(.'ffo nacio.1WL t.lcpois de ('xportaUos, são yendidos no
1::-:trung:círu POI' Iweeo inüwior ao que' cu.stnm dentro do paiz,
p;na o tu.nsnmo cia populatão.
·
O Sn. YIG!'Oiü~·-o ~loNTEfno - Alé- o vroprio cnfé cs.t;:í_ __ a
~~GOO ó kilo.
.
O Bit. R\1:2\IUJ\:l.H"l IJJ~ l\ll!UZ'W.\ :\a elõ:!SSD dos negocistas que exploram u miscrin ·puJJliea e.s(fto comprehe.ndidos
os marcllantes; _J:JOrtanto, esLou da aecf,rdo com o IIOnrado
8cnnc10r por ,S.· Paulo; Ue um lacln está .o interesse dOs ne_"":
modu

mcnft~

!JOl'

-

-----"
--;;
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gocisías.. ein cujo mu'lner.o se encont'ram os marchantes e tOdos os mais quantos exploram a miseria publica~ de outro
ludo est:.í. o interesso Ua povuiac-ão. Si o Prefeito .da cidade
está ,ao-lado do povo, nós QvorifiCnremos _com, as informações
que s~ Ex. nos ,enviará e que merecerão - .nem podem deixar de rum·ecer - .a maior fé e nós lhe daremos mão forte;
mas é 1PI·cciso que todas as .duyidas BCjam dissipadas; é proriso que ·tudo ~cja. conhecido com a clareza nccessaria nestus occasiões. sobretudo~ .num paiz em que ·a facilidade para
julgar mal dos homens quasi jA se estabclct.eu cm um i,iriD.-

cipio.

·~

--

_

-

-

_

Não. Sr. Presidente, eu não acceito; eu não recebo .como
' uma cl.esattcnção directa ou indircdamente, nelH como utn~t ati8n(ião. tambezn directa.. ·au indii'{'ctamente, a approyação ou
rejeic;ão do meu requerimento. A minha intenção é a que
acabo de dcmo.ustl'ar. O effcito da approvacão desse requerimento ha de se fazer sentir no momenLo em Que aqui cllcgat·em ns inf·ormacões precisas officialmcnte enviadas pelo·
.....- - Prefeito da cidade. E coniorme estas, serei eu o pJ:inreiro •
11oís que não tenho ·outro objectivo sinão cumprir o meu
sinão defendei o interesse publico. que <~ lJam. isso qun
....-.-' dever
ac.rui Cstamos, e assim rmocedendo n5.o fazemos mais do· que
cumprir a nossa obrigueão, sel·ei cu o primC'il'O :.1 vir ~lprc
ciar ·OS factos c a prO~)ÔI' medidas na- Commi:ssão de qu.e tenho a honra de fazt:!r parte, de accórdo com-' as inforinnc&es c·
de accôL•do com a Yerdade apurada.
·
Esse é o critcrio do requerimento; c .aind~1 · Iw outro
muiol•. O Sr·. Prefeito da cidade. acr·edito, porque~ si cu Jossc
pr0fcito, me sentiria nas mesmas condjçõcs - <leve se sentir
melindrado, sendo um espirita esclarecido c-omo é, si <•.sf.c rc~
querimento não fôr ::tJ)'provudo, poz·que .póde este acla do Senado ser inierpret<J.do como o propos.lto que S. Ex., tem de
negar infoi·maçõr..s relativas n oousas Ue sua administrn(:ão.
A rejeicãc do requerimcuto é de effC'ito ncgaUYo Jll'Bjutllc1al mesmo aos prQpositos de S. Ex:.
'
O SR. Jio.:ro L·ra:1. - V. F...x. não' pede informaçõ\s sohre
nenhum neto do Prefeito.
0 -Srt. R'l.YMUKDO DE MIRANDA
Pedi inEornwriJcs -sohfe
as providencias do Prefeito para verificar como se" ('Sbí. prn~~ondo; J)_Dr.quc com relnQão ao -aparte do nobre Senador pelo
h10 Grande do. Sul, .ainda posso acreditar. cada. um tem o seu
r'r·iterio quando administra. O criterio ·de S. Ex. foi um c o
~----

do Sr. Prefeito actual é •Outro.

'

·

O Sn. RIVADA\l'A OoRR&1. --0 critcrio de ambos foi c é o
da lei.
·
O SR. R.1.YlüONDo DE MIRANDA - Quantas vezes ·a Iei l)cixa
de ser cumprida! Y. Ex. não sabe disto'{

Portanto, Sr. Presidente ...
' ., .O SR. ALFREDO ELLIS -E' um legislador qu~m fnlla •.

--

•

,.

'

.

.

'.

•..

',

·''

•'

.·

',,

I

80

~I.~:);AEB

'
DO SE:~ADO

O SR, RAYliiUNDo DE MIIL~NDA- .•. já dei a minha opinião
protesLando contrri a falia de euinprimento da lei, que os legisladoreR fazem; · •
O Sn. ELOY DE SouzA - Então V. ·Ex. deveria perr;untat•
ao Prefeito Si tom cumprido a lo i neste caso.
O SR. RAYMUNoo DE. llfiRAND,\ _:_ Esta não ó a questã,' ; o
Cill•J nós ·estamos discutiildo aqui, o que estamos apurando 'é a.
conveniencia ou a inconvenicn'c:ia do requerimento ..
Jtí respondi, com a: clareza c a consideração. devidas, todaB
as impugnações devidas ao meu collcga Senador por. . Sã:o
Paulo. O Senado já conheco mais uma vez às minhas intenções. Já demonstrei os effoiLos da rejeição~,ou ~ppl'ovação dO
J.•cquerimento. O Senadq, poróm, procede·. como ·entender, ..porque cada tllll C)lmp~·e o seu dever pelo mÇ>do ,que lhe parece mais acertado.
. .
. Si o Sr. Prefeito acha que não deve prestar ao Senado on
a üt\1 Senador i!lOr· intermedio do Senadí.l, pel<os meios reguJ.aJ•cs, informaoõespor onde se apure a verdade.a respeito das·
tributações em quant~ fich, por exemplo, com todos os· impoqtos .a carne que é "endida pelo frigorlfico. e a carne que
seria vendida ,pela matança para consumo publico, neste caso,
não serei. cu quem fica mal, porque a· rejeição do meu reque:..
rimcnto · pelo Senado não ,impede que amanhã · ap"rescntcm
outros sobre o mesmo assumpto, e o Senado os vá rejeitando.
u que. o poder publico vá continuando a se sentir melindrado;
a se ,iulgar diminuído no seu alto presLigio, na suo. incommeusuravr~l autoridade. mor.al, .que a.bsolutamente nlio é aU.ingida. pelos requel'imentos de informacõesi e· mais tarde se ve-.
l'ificarít onde está a vérdade, quem acér ou,. c quem·errbu.
As minhas intenções,. são estas .. A approv.acã'o do reque- .
1•imcnto· importa cm informaÇões' qué são indispensaveis e o.
Senado proceda c-omo quizer. Si fôr iq:tprovado, · muito bem;
Si fôt• re,ieitado, . quem fica mal nisto 6 o Sr. Pi·efcito ..

'·

. '

.•

·:(Muito ben1.;. mui~o bem.)
. ~..... ·~·

' . .

.

. ·

'

O Sr. Epitacio Pessôa - St;. Presidente. tendo-sé ausen~
.. tudo . desln Capital o Sr .. Senado!' Guilherme Camp·os. membro
, ela Commissão ·cln ,Justiça e Legislação, requeiro ·a .V. Ex:... a
nomeaoüo. de um Senador .que o sllhstit~a.
.

.

_o' Sr.. Presidente -l\'Ómcio para súb~Utuir

oSenador Gui~ •

lllorme Campos na Commissúo de Justiça. e Leg.ielacão ,o .Sr.
.. ·
·
·'SeFJDdOI' Ribeiro Gonçalves :.1

..

OitDEJ'I't DO DIA
'·

:Votaciío, ·em dis'cusS'ãD unica, da redllÍ:ção final da Ollll'llll:\
do Senado, substitutivo. da ·proposição da Camara dos Dc[m'·'
,. .tad09' JJ.. 112,
. , de 1915,
. .que . mandaI ced~t· á ·AssociaéüO
.
. Com é
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• Jn~)J•ciul cln 'Bnhia 1:1:!1'1'1!1111~ eonLig'LLOS nu seu cdÍficio,
Olll.t•ttoi [ll'uVIdeneins.
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e

dú.

'
'

1\ppnnvndn: YiW ser l'l)!llül'l ida á Camara dos DCJ)UI,ados ••

. ' ' votação; em discussão unica, da redacção final do pr~·
,)ecto do Senado n. 1 2l!, de '1915, concedendo favores aos l'eservistas· das linhas de tiro do" paiz. ,
•
_ ApJH'üYada; vae srr rernet'tida. :i üámara dos Deputados.:
,_. 'votaÇão, em discussão unica; da fP.dac.;lio. final do pro.1ecto do Senado n. H, de 1917, fixando o sub('ltdio dos mem- _
hros do Conse·lho Municipal •do Distrit'to Federal, e dando -' ·
·
- outras providencias. '
· Appt·ovadn; v:1e snr remettida' á Camara dos- Deputados.:
''em discussão unica, do- requerime-rito n. 8, de
'votação,
1917, p•.•dinclo, por intermedio do l\Ilniterio do · Il:tterior, informacõ!ls' ao Prefeito ('!Obte os impostos que :são pagos pelll
.gado .alJatido .em Santa Cruz ·e .quaes os impostos que ·pagam a
·. Comparobüt Bril.annica e os a(lougueiros.
' · RtlJeitndo.
·
·
-

.'
'

'·

'

'

'

Nada mais havendo a Lratar, vou !eO Sr. Presidente
vnntar ti sessão: / ·
''
· Designo" par:; ordem 'do dia~ da segulnte: •
Discussão' 1mica da indicação n. 2, de 1!H7, modificando
os arts .. ·uo B 160; supprimindo .o 111 e Pl'Opondo um additivo, ao -142 'do Regimento (do Sr. Bu.eno de Pa1:va; corn pa.·recer favm•avel da Comrnissão .de Policia). . '
·
, 'I
. .
)
..
Levanta~se a 8essão ás 2 horas e !i5 minutos. :
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1.02• SESSÃO EM 1a DE ' S!ÍTEMBRO
.
. . DE Hll7
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'

'

Aztru:no, .' vicJ~·PRESID~NTJ\
•
..
' A'• i hora da tu.rde abl'~~sc lL sessilo u.'que COilCOI'I'Clll os Srs. A.
Aze1•edo, Pedro Borges, Metello, Pot•eira Lobo, Lopes Gon•;aiYo,;.- lndio
do Br;tsil,-Artllur-Lomos, Costa· Rodrigues, Mendes de Almeida., .José
r•ntstoENCtA

Eu1.ebio,

no. só',

Pire~.Ferrcic;t,

A ••

Ribeiro Gonça.!Vcs, Fr·aucisco Sá,. Tltnm'az

Accioly, :João Lyra, E!OY ele Souza, Cunha P.odL·osa, W_:tlft·u~ !o Lea.l,
· -Dantas Barreto, Ara.u,]o Góes,:Raymumlo de Mtranda., Jo:LO -Lu1~ Alves,
Migue~ de C~rvalllo, Erico Coelho, Bueno d~ Paiv;\, Alfr~do. Ellis,
Eugemo , Jard1m, Leopoldo do Bulhõcs, ,Joslj · Murtmho; Xav1e1· cht
Silva., Aleumu· Guimal'ilcs, Hivadàvia COt•rOa, Soares· dos Santos o
Victo!'iuo Monteiro
(34).
.

.
..
.
.
Dei:o.:ltm de compa!'ccér com .causa justificada os Srs. lloroilio
Luz, Rogo )lontoiro, Silvorio Nory, A)>diàs Neves, Antoniq do Souza,
\

'

S. -Vol. V.:·
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Epitacio Pessoa, Roso. e Silva, Ribeiro de Bt•itto, Gomes Ribeiro, Si- •
queira do J\lenezes, .Guilb.ermo Campos, Huy Barbosa, Luiz Viauna,
LourotlÇO Baptista, Irineu .Mo.cbado, Alcindo Guanabara,· Paulo de
Frontin, 11rancisco Salles, Bernardo ~Iontoiro, Rodt•igucs Alvos,
Adolpho Got•do, Gonzaga Jo.yme, _Generoso i\larques ~o Vidal H. amos (2~)~ . ·
·.
· ·,
· •
·
'
.
E' lida, postltem discus.~il.o e, sem debate, approvaua. a. acta da
sessil.o anterior..
·

.

O Sr. t• Secretario dá conta do seallinte · ·

.

•

.

'
EXPEDIENTE-·

' .

.

Offlcios:
· Do Sr. Dr. Antonio Carlos, communioando ter assumido' o ·
exeroicii'l, do 'cargo de ·Mini-stro da Fazenda, I!ara · que . fOra
nomeado por. decreto de
- Inteirado.
.
. 9 do corrente;
.
Do Sr. Ministro da Fazenã.a transmHtindo as mensagens .
com ·que o Sr. ·Presidente .da Republica restituE• dous ·dos autographos da·s .resolucões do Congresso Nacional, sanccionadas, que abre o credito necessario para pagamento do que .é
devido a Francisco de Mello França,~ em virtude dr: s'éntenca
,judiciaria e a considerar dE• utilidade pUblica Associacão
Commercial do Amazonas. ;_ · Arohive..se um dos· autograph'os ·
e .remetta,se o outro á Camara dos Deputados. & . .
·
'

•

'

a

o Sr. 2• Secretario.
procede.

.,

á leitnra dos seguintes

/

PAUOBRBS
'

N. i8i '- 1917,

Foi presente á Commissão de, Fináncas, para !imittir. parecer, o t~rojecto do Senado n. 47, de !908, offerecido pelo
saudoso· Senador representante do Distrioto Federal, Dr. Au- .
gusto dE' Vasconceilos. O projecto revoga os dispositivos: ·
aettra b do art. u da lei n. 76, de 16 de agosto de .1892 art. 5• 1 da lei n. 265, é art. 2• n. 1·, da lei ·n. 2'66, ambas de
24 de dezembro de i894.
·
.
Pensa a Commissão que o projecto não devé s.er adoptadà pelos- seguintes motivos:
.
·
..
1~. porque e'm relaçãü ao ar,t. s•, da citada lei n. 265; de
:1-~94, já o Congresso ·Nacional provid6nciou em parte, sendo
arrE•caaado hoje .pela ·Prefeitura do Distriéto Federal o imposto sobre transmissão de .propriedade;. . . · , ·. · .
· 2•, porque na sessão .de 19:1.2, por indicação do IlE•lator ·
' do orçamento do Ministe~io da ~ustica .e Negoc1,os do Inttrior
na· Ca.mar.a dos. ,Deputados, o 11lus~r~-. Sr•. Fel~x Pachecoh a .
Comm1ssão de Fmancas aconselhou a · dupllcaoao das ver as··
. da px:oposta do Poder Executivo, .relatins á Poli!lia, J~Ucà
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SESSÃO llM

:1.3

·<

Dll Sll'rEMBRO Dll

:1.9:1.7

c: Corpo de ;Bombeiros desta Capital «:para acabar de uma ve~

com a ficoão de attribuir-se á Prefeitura ou ao pNducto de•
impostos .municipâes arrecadados pela União a metade· ·aa
despeza inscripta) nas reapectivas . rubricas, abstrahindo-se
, . n~esr4o do ponto ··de vista doutrinaria em que muitas auto-·
1·1dadea se cotJocam para affirmar, como affirmam, que o :Côro
local é fedllrab. · ·
· ..
.
.
De accôirdo com. o voto do Relator a Gamara dos Deputados levou á conta da União a despeza total das· consignac ·
· çõe.·s comprehendidas nas verbas 13 (Justica .do Districto Fede~·al) 15 (Policia do Districto Federal) e 30 (Corpo de Bombe~l·os) •
·
.
_
.
· ·o SenadiJ conformou-se com o que deliberou a outra
Casa 'do Congresso, acceitando o que nesse .sentido J~ropoz n
Commissão- de Finanças.
·
.
·
· . Apoz essa · alteração suhatlmcial feita na proposta, o
Podet· Exr::cutivo nos· annos subsequentes tem conservado nas
·verbas relativas á Justiça, Policia''e• Corpo de Bombeiros as .
des_Qezas que, em sua totalidade, foram levadas á conta da
Umão pe:la Gamara dos Deputados em :1.912.
·
. · :Ptlr esses motivos é a Commissão de Finanças de parecer
.
..
qúe seja· rejeitado .o projecto.
. Sala das Commissões, :1.2 de .setembro de :1.9:1.7. - Víctorino l'IIonteiro, Presidente. - L. · de Bulhões, Relator. Bueno dê Paiva.-João Lyra.-Alfredo E!lis.-Erico Coelho.Francisco Sá.
·
PROJECTO DO àEN.úJo N.
.
.

..

.

47, DE :1.908, 'AQUE
SUPRA.

.

$ WERÉ O P.A!UIDER
'

'

,

~

O Congresso Nacional decreta·:
.
.
· · .· ;Artigo )unico. F·icam ·L·evogádos os .. dispositivo}> se~ ·
suintes: lettra b, dó art. :1.1 da lei n. 76, de 16 dE' agosto de
1892; art. · 5• da lei . n. 265 E' art. 2", n •. 1, da 'lei· o. 266,
ambas de 211 de dezembro de 1894. \
•
.
Sala das Commissões, . :1.2. de dezembro ·de· 1908. - · Augusto de- Vasconcellos.~A imprimir.:.
.- ' . .
'

I•

,

•

•••

,

,

'

J

· N. 1.82- :1.917
•

· · 'A emenda.. do .ho~rado Senador pelo Piauhy transgride o

art. '14:1. do Regimento; porém, visto que a /Mesa se-. dignou
ubrlr nova. E'Xcepção ao cltado artigo, cumpre ao Relator dizer
sobre o assumpto.
. _
. .
.
..
pe. facto,· a .p1:opos1çao legtslattva coglta de allX.llla.r pe- .
cumarmmente a vmva e filhos me•nores de Carlos Carneiro de
Mendonça, em . reconheoimerito dos servioos por elle prestados ~. h}'siene publica desta metropole; ~as tendo :attingído
a. ma10r1dade as filhas ·menores do fallectdo, entende a Commissão offerecer a emenda sub.stitutiva declaratoria de• qui\

'

\

.'

'

..•.

•

•

'

-

' .., ,. .

'

•

~,·

< •

:... ·

:'

.

,\::-.::>~.11!18

'

DO stx,\DO

u au:.\;ilio pe~uniurio será tí,· viuva 'e filha unica solteira.
Quauf.o á en\enda do honrado representante do Piauhy,
vem u. ser sobre assumpto. diver.so, 1 e demais comprehendc
pessoas ·difi'erente•s.
· i ·
. Todavia, considerando. QUE.' os medioo.s funccionarios da
hygionc· publica, quantos auxiliaram a Oswaldo Cruz, nessa
campanha sanitaria em risco' de perderem a vida, .bem me~
recem.~que se lhes conte em do)>ro o tempo. de se.Tvi~o· semelh::w.te aos de campo de baLalha, e as·sim a Commissão é de
parec.f•r fa'i•()ravel á referida emenda, mas sendo approvada
const1tua' ·proJecto em separado.
· . ·
·
'

'

'

... Sala das Commissões, 12 de 'setembro de .1!l17. -'Victo. r·iuo Monteiro, Presidente. - Erico .Coelho, Relator. - 'Francisco St\, - João Lyra, vencido. - Alfredo Ellis. - Leopoldo
•
de Bulhões.
.1
K\tENDAS .Á. PROPOSIÇÃO. DA CAMARA ,DOS DEPU'l'ADOS N.
HJU,~ A- .QUll SE REFERE
O PARECER SUPRA
~
'

191·,

Dl!!

'

,I

N.
Av· artigo unico: onde se diz 4a viuva e 'lilbos mehores»,
. diga-se: «a viuv~ ,c .filha unica · solteira. (da Cominissão de
Finanças) •
.N .. 2

Ao ar ligo unico:' accrescente-se. Art. Aos funccionariàs
da Directoria G&ral de · Saude PUblica ·no Distt•icto Federal;
será contado em dobro O' tempo· em que serviram entre 5 de
janeiro de :1904., data do decreto. legislativo que reorganizou
o serviQo da Saude Publi!1a; e 31 de dE•zembro de· 1908, dátii
em que .foi declarada extincLá .a febre amarella .na Capital
lrederal.
·
·
'•

'

· Sala das
reira.

~essões,

3 de setembro ·de 1917 . ....'.·'Pires l,er·'

N. 3
! '.

Eme11da ndditivn, · pat·a constituir, com a outra, projecto

'•'

em separado.
Ar!:. Os empregados subalternos da Directoria Geral de
. Saude Publica e agentes de 'dE•sinfeccões domiciliarias dul'ante a campanha dit·i~ida por Oswaldo Cruz contra a febre
amare lia ·c peste bubónica· nesta Capital, contarão no dobro
c tempo daquelle perigoso. servico ·..sanitario. (Da Commissão
de Finan~as) -A imprimir.
..
. I

/

,·.~

8..

SESSÃO E'M 13 DE SÉTEMBRO PE HH7

'"

N. 183 --, 191.7

A proposi~iLo n.

"

8; do 19i7, da Camára dos Doputados, ora sul}.

mettida ao estudo d~ Commissão ele Finanças, autoriza o Poder Ex·
ecutivo· a abril·, pelo 1\linisteL'io .·da ·.Justiça, e Negocias Interiores, o i
credito especial de 9:600$639, para occorrar ao pagamento de gratifica., i;ão adrliC!ona\ a que teem dh•cito os professores da Escola. Nacional do
Bellàs Artes no período de :16 de óutubro de 1OH a :ll de dczembN
. ,ele :1.9:1.6, de accllrdo com o art. 33 do l'Cg't)lamento a que se t•efore o
, deçreto n. H. 7~9, de 13 de outubro de 19iã., · ,
.
.
A abertm•a do referido credito foi solicitada pela seguinte men~
sagem do Sr. Presidente da Republica, dirigida ao Congret1so Nacion:tl
e~ data de 26 de outubt•o ele :1016:
,.'
uSrs. ·membros do Congt•esso Nacional- Tendo em attenção o
que pondera o ministro da .Justiça e Negocias Interiores na exposição
junta,sobre a necessidade de se solicitar o· credito especial de 9:6UOS639,
para·'occórrer ao pagamento no periodo de; :1.6 de outubro de 191li a
31 de dezembro de :1.916, de gratificação addicional a que teém direito
os. professores da Escola. Nacional de Bellas Artes, por força. do a.t•t. 33
do regulamento a. que se refere 'o decreto. n. H. 7~9,de 13 de outubro
de :1.915, expedido em virtude de autm·i~aÇr1o concedida ao Governo
pelo a.rt. 3~, § 6", da lei n,. 2. 92~, de !\ do ,ianoiro de Hl15, ca~e-mc a
honra de snbmetter o_assumpto ;\,vossa alta consideraçTLD. pnr11 que
vos dign~is. de resolver o Q}le fôr mais conveniente.
. ,·
Rio de Janeiro, 25 de outubro do 19itl, 95° da Inrlependencia e
28° da Republica.-, Wericeslau. Bra: P..Gomes,, ·
.

'

A EXPOSIÇ.\0, A •QUE SE REFERE A ~lli:NSAGE!I PRESIDENCIAL, É A SEGUINTE
'
:«Sr. Presidente da Republica .,...' Pelo art, 33 do L'egulamento
ex. pedido pelo decreto u. ·H. 7~9, de 13 do outubro de :I.\H5, .em virtude
· da autorizaçllo concedida ao Go~et•no pelo nrt. 3°, § 6", da lei n; 2. !12'-,
·de 5 de janeiro. de:' :1015,· os professores da Escola Nacional de Bailas
.. Artes'' adquiriram diroito , á gratificação• addicional percebida pelos
professo~es das escolas superiores da Republica, dependentes deste
ministerio.
. .· , .
·
·
· Tal gmtificação, porém, nilo tom sido paga, porque as leis orçamentadas de .1915 e 1916 nã.o consignaram vet•ba .il nClm autorizaram
o Governo a abrir creditas para ·tal fim.
.
Torna~i;e, portanto, pt•eciso solicitar ao Congt'ClSSO Naciima~ o ct•edito especial do 9:GOO$G3\l, para occot•ret• no pagamento qn gratifica-.
ção de que trato, do conformidade com <L inclusa clomonstt•ac;il.o·.
Rio de Janeiro, 25 de outubro. de '1916.- Gm•los Ma:1timilitmo.
I
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'
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'

' Demonstt•ação do credito especial de G:G00S639, preciso para·
occorrer ao pagamento da gratificação addicion~tl a que·toem direito
os pr,ofe'ssOI'CS da Escoln Nacional de Bellas Artes, por yorça,clo art. 33
do l'egula.mento ~· quo, so refClt'e o clecrotü n. ·lL 71t9, elo i~ de outubro
'

.

'

.

'·

'

'

"''

',·

•

'•

.

r

'
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de !0111, expedido em virtudé da autorização concedida ao Governo
pelo art. 3•, § 6•, da lei n. 2.!!2~, de 5 de janeiro de :19:111, e co~;res
poodente ao periodo que vae de :!6 de outubro de 19:!5, quando eotrbu
em vigor o regulamento citado, a 3:1 de dezembro, de 1916.
' .,
'

·~

.

'

Nomes dos professores ·
'

•

. . I. .
.
. ·I
;
'
..
GaStilo Bahla.na. ..• ~ )....•....... ·....... ·. j
Dr. Fráncisco Ignacio 1\larcondes Homem
·"'de Mello ............. .•. ~ ............. 1
Dr. Ernesto Cunha ele Araujo Vianna ••• i ·
Adolpbo Moral os de los Rios ••.' .....• ; .•• L.
Dr. José Pereira .da Graça Couto .....•••
Carlos Cianconi . .•... ; ............ ·/.....•
João Ludovico Maria Berna ••••..•.•••••
José Medeiros e Albuquerque .......... .
Dr. Cincinato .Amarico Lop,es (*); •••.•• ;
Omesmo C'') .............................. .
I

I'
1

'

•

5 %

362$903

:10 %
10 %
'10 % '

725$806
725880'6

'

.

.

:1:~5156:12

10 %

725SB06

33 :%

2:23:1$6:12
'732$579

20'%

33

%

i :202$903 . I

r

..

•

\

.

7255806

20%

Total do credito
pedido •••••• ·•••••
.
'

·72tí~806

10 %

Observações .

9:600$639

·- .,

~

'

·. ·.. (*} Até 22 ·de maio de :1.9:16. ..
.
(*) A partir de 23 de maio· de :19:16. ·

.

'

'

·. Primeira secÇão d.a Directoria Geral de Contabilidade da Secre•
taria de Estado do Ministedo da Justiça e Negocios Interiores, em .
de outubro de :19:16.- Epiphanio· Martins, 3• oiHcial. Vist.o.-

.

Pereil'a Juniorn.
\

'\

·

'

·"

•· ·

··

'•

'

.

.

·.

.

'

· Com a data de 22 de maio do corrente anno foi dirigido {L Com~
missãp de Finanças do Senado, por interm~dio do .seu di~no Presidente, o soguiute officio, assignado .pelo Sr. Ministro da Justiç3:
«Figurando na rlen:ionstrnção · que acompanhou· a mensagem ele
25 de outubro do anno passado o prorossor da. Escola Nacional de
Bellas Artes, José Medeiros· de Albuquerquo, como ·tendo direito {J._
gratilicaçllo addicional de 2:23iS6:12 correspondenton 33% sobre os
seus \lcncimento~, no periodo de 15 de outubrp do iOJ5 a 3:1 do dQ~ ':-. \
•

.,
,f

'1 ..
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.

.. SESSÃO EM
..

'

~

13

'

.
.
DE S\E'I'F.MBRÓDE
. .
. ~

81

!917
.

::embro de t9!6, tenho ahonra; de eommunicar-lhe, para. os tins convenientes, que, a vista d~ cjisposto no ar:t. 4• ela lei n. i.3i6 rle 31. de
dezembro de 19:1.4, que derogou· ·a·.ultima parte do Codigo de Ensino
de ·!90:1., o decreto de 3J. de janeiro deste a.nno só. reconheceu· ao.
mesmo proressor direito ao accrescimo de 5 y, sobre os respectivos
vencimentos, .pelo que a quantia. relativa á.qucl(e período será. apenas
de 362$903,tlca.ndo-assim reduzido a. 7:7.H,~930 o credito total pedido
na importancia de 9:6008639. .
·
.
· A Commissil.o d~ Fina.o~as, nada tendo a oppor ao que delibet·ou a.
outra Casa. do .J::ongl.'esso c toman<lo em consideração o que.informou o
Sr. Ministro da. ,Justiça., em sett.Officio de 22 de maio 'deste anuo, é de
parecer-que seja approvada.a. proposição com a segUinte
.
.

.

~:

, l!Ml!l'IDA

..
.
·Ao art. I•. Em vez de 9:600$ diga"se: 7:731$930.
Sala das Commissões,·27 dajonbo de !9i7.- Victorino Monteiro,.
Presidente.- Bucno de Paiva, relato!' .Francisco Sá.-,Toão Lyra. · - Erico Coelho •
·
.

~

'

~

,. .'

' '

..

'
.
;J • •
.
/' '
'
Pf\OPOS!ÇÃO D~. C;\:MARA DOS.. .DEPUTADOS N, 8, DE 1917, A QUE SE
·
REFEREM. O PARECER• E .A EMENDA SUPRA

.

-

O Congresso Ncional decreta:
Art. :1.." E' •o Poder Executivo autorizado a abril', pelo
Ministerio da· Justica e. Negocias Interiores, o credito especial
de 9:600$, · para oono·rret• ao pagamentó .da gratificncão addi-

nionnl a flUe teem direitJo os· pr.ofessores ·da' Escola Nacional
de B.ellas Artes no 'J)eriodo de 16 de outubro de 1915 a 3i'
de. dezembro de 1916, de aocOrdo com o art. 33 do regulamento a que se refere·-•O dec:J;>eto n .. 11. 749, de 13 de outubro
de 19:1.5.
.
. .
,
.,
Art. 2.• Revogam-se as ·disposições . em contrario. ,
. Camara dos Deputados; 29 de maio de f9t7. - <Astolpho ··
Dutra Nicacfo,. Presidente. - Ant.onilo :rosé da Costa Ribeiro, ·
i • Secretario. - Jnvetlltll Lamartine de Faria, 2• Secretari10 •
.-:-'A! imprimir.
·
·

'.

'

~

'

• .4·

• ..

.

'

A' proposiçllo legislativa o honrado Senador do Pinuhy
·apresentou. umn. ·emenda addlcionnl autorizando o pagamento
do ~onsul Sr. Gervnsio Píres Ferreira. por n.iudas de cnsto,
niil\ s6 do· cxllrcicio financeiro de :1.914, mas· tarilbem do se-·
. guinto nnno de 19111,' pam. os ·quaes"fins, a emenda autlor!?.a .
.a 'allr.rturn do cJ•edil.o CIUe i'Or .ore ciso.
'
·
Cumpro ao. Relator fazér as seguintes· reflexões: .primeira-, quo o .Poder 'E.'i:ecutivo nãO carece ser autorizado n ordenar··
oml;lolso 1 a ccitlSU\
ou dipUomatas,-lJor
n,iudas ele custo, na con.
.
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.
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: . :· .

J'ormiclade da lei fun'cCi'ónal .··ao' minist.erio,. COID\0 tiverem (li- '
rei to; segunda, que a norma :ndministrat.iva é de requererem
no Ministro os j'uncci'Conarios .ern~ .atra~o.· de recebimento pel'ns
a,iuclns. do custo devidas; terc'eira, que nocessnrio no caso . vertente basta autorizar no Poder Execui,ivií:> ·a abertura de credito para esse fim.
. ·
.
, ·
~rratnnda de informar a illust.re commissão, seu obscuro
<Relator deve dizer que, além ·do sr·. Gervnsi!o Pires Ferreira,
se :ai:l1mn onl.ros credores das ajudas de custo, por exercícios
· findos entre 19H e 1916; oxemplo, o ministv'l.l dipl1oinatico Sr.
Cyro de Azevedo; por'.(!uanto em aviso n. 260, do dia 2 · de .
. agosto· de 191G,.Io Ministro do Exterior rer.lamou do Ministerio
d.a .Fazenda, o pngament~· do diplomata, da mesma sorte que o
aviso n. 2-11, do din ·22:.í:l:e .iulbo, reclamúr.a pelo consul, tnmbem credor.
. ,· <
·
··.
· Assim o Poder Executivo com autorii.lcão exarada na lei
orcamentari'n :.actual, art.. 89. para abrir nos primeiros mezes .
· deste anno,. creditas 'por «Exercícios findos,> dentro' .da sommn ·
de .2. 000 contos, não qui r. pagar ns · ajudas de cusfjÔ -ao Sr.
Ger:v.:u;i!o .Pires Ferreira, consul, e •Cyro de Azevedo, .diplo:m:ll.n, ·e olltJ•os funccionarios, na :fórma ela lei. fllnicional rio
· :ministerio or·ganic:n fl 'permanente.
· .·
.
_
Opina o obscuro' Relator que a illnstre Commissi'io gene. rnliza.riclo .a emenda do honrado representante d:o · Piauby,
,offerrca de· pr•eferoncin· ao Senado esta substitutivn, p'llra
const.ituir pro,iect.o e'fp separado, c·aso se.i:t appr•ovada..

'

EMENDA· SÚBS'I'ITUT!VA

Art.
.Fica autClrizado o Poder Executivo a pagar aju~
das de cu~Lo, por exercícios findos, n.o consnl Gervasio Pires
Ferroirn c ·acL rlipl!omntn Cyr 0 de Azevedo, e a quantos se a.chnrem .com direito rio embolso. devido, abrindo para esse ftm ~o
i!rerh li~ preciso.. (
.
·
·- · · ..
.
,,
. - I
.
, , .
Sala das Coinmissões, 12/de se.t.embro ,de 1917 .. - Vieto·.
J'ino i\font.eiro, Presidente. - Erico Coelho, Relator. ,- 'Bueno
de Paiva. -.João Jjyrn.
. . - Alft>edo' Ellis .. ...;.. I •. .de Bnlhões.·
'

RMRNO,\
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l'fiOPOS!GÃO DA OA!\'fM\.'1. DOS ~EPUTADOS N. . GIJ, .'Dll
RllPJlftllM O PAftllO!lR ll A EMENDA AUBSTITU··
SlJPllA ·
.
.,

·1!)17, A, QUll SE:
~'JVA

Acet•escente~se 'onde convier:

··

ti

..

.
I

~ ... c· a mandar pagar ruo cÓnsul de 1• .ctasse na. Italin,
Gervnsio Pires Ferreira, 1a qunntia. correspondente . a tres
quartas ,parte~ elos vencimentos; duas: qnnndo :roi nomeado
. ' :íqnolle post.o, uma. quando veiu ohamacto·. a estn Cnpital, parn ·
· inspMQão de srwde· n obteve aposentndoria, .por . invalidez .
..Fieri "mtrosim tmtorizada n nberturà: do· credito necessnrio,
- Pires Ferreira. ~ ..f>,: imprimir. · ·
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DE SE'l'llMBno DE 191i

N. 18i:i -· :t0i7

..

.Foi presente á commissã~ de Finanças, para emitllr PD.··
recer. a proposição da Camara dos Deputad~s n. 78, 4e~t,l!
anuo, que autoriza a abertura de varios credttos, pelo. MlnJsterio. •da Justiça e Negocias Interiores .. na, importancta tol:al
de 143 :7i8$400, sendo especial: '12'• :778$400· e supplement.nr
"á verba. 8", do art. 2• da lei n. 3. 232. de 5 de janeiro. ~e
I917, na imp_ortanqia de 18:600$. para. J.!agamento de grf!.t!Ítcações addicJOnaes e augmento de venctmentos a. funcmon:~
rios da Cnmara.
·
·' .
• •
·
'A mesma proposição releva a prescripção em que incrn·reu a ajuda de custo a que tinha direito e que deixou de t'e-·
<:eber ern 1905, o Deputado pela ,parahybn. Dr. Antonio Si··
meão dos Santos Leal. · ·
··
· · .
·
Tratando-se de· um cred!to votado pela oulra Casa dn.
Cong:r~~so a pedido de sua Commissão de Policia 'para a~ten
der a providencias de caracter intimo, que dizem resJ?elto :,
economia ·interna daquella .Càmara, á Commissão. de_ Ftnai!Ças
do· Senado nada m~~;is cabe 1'azer sinão opinar pela sua apprn. •
. . . ..
.
.
vação. . ·
· Quanto. á disposiÇão que releva a prescripcão em que iucorreu. a ajuda de cus1.o a que tinha direito o Sr. Dr. Simei!O
Leal, 'Lambem a Commissão de Finan!,las é ·de ,parecer <l1JII
se.iá, por equidade, ~pprovada. ·
.
_ . ,
.Sala das Gommiss1Jes, 12 de setembr~ de 1917. _:_ Victorino ·Monteiro, Presidente. - Bueno de Paiva. - Relator_;_
Leopoldo de Bulhões. '- Francisco Sá. - Alfredo Ellis. João Lyra.
·.
.
. · ·.
PROPOSIÇÃO DA. CA:MAI\A DOS DEPUTADOS N. 78, DE 1.917, A QUTl
SE REFERE O PARECER SUPRA

o. Congresso .Nàcional

'.,,

resolve:
e •.
· Art. 1. ~ · Ji'ica ó· Presidente da Republica autorizado. a
aprir. pelo. Ministerio .da· Justi!}a e :Negocios Interiores, o cJ•edtto especta! de 12t;:77S$l;OO, sendo 102:048$ para.pagameniL1
das gratificucões. addicionaes que deixaram· de recebet· e ás ·
qun~s .fizeram .ití.s, desde 1 de ,janeiro de 1912 a 31 de dezembro de. 191G. ·:por terem. preenchido as . condições legues, 11
chefe de· servi-ço. da tachygraphia. <la Camara dos Deputados
(t razão de 20 •J• sobre seus vencimentos (sendo · um aP.no
cqmo sub-chefe);. o sub-chefe do mesmo. servico .(sendo U'll
anno como tachygraph 0 de primeira classe) e ·mais do.us tnchygraphos de primeirà classe, á razão de 25 :I•, um tnchygrapho de primeil:a. classe 'á rar.ão. de 2 •J• e mais f.res tacbyg·rnphos de primeil•n classo i't razão de 15 ~J·: e 20:502$
· para attende1•, no correr do presenLe exercicio, n0 pagamento
das mesmas. grlllificações aos ·referidos funccionnrios. · t.údo de ·
/conformidade com o purecm· n. 48, desta-.
. Camara,.. approvar.o
.
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em sessão de 30 de •.dezembro.'de. 1916; !Jem como .2 :tsB,40~;
. para occorrer ao· pagamento da gratificação addicionai de
:15 •j• a que teem direito tres continues que completaram ú.ez
annos de serviço, de acc0rd 0 cóm as deliberações da Camara
referentes ao assumpto. · ·
.
· . . .
.
Art. 2. • E' iS'Ilalmente autorizado o Governo a abrir,1Mo
Ministerio da Justiça e Negocies Interiores, o credito de
:18 :600$. supplementar á verba 8•, .consisna:cão ccPessoah>, c! o,
art. 2• da lei n. ;3.232·, de 5 de ;janeiro de 1917, para occoro.
rer ao pagamento, a contar de ·1 de ,ianeir0 . do ·mesmo anvo,
do augmento de vencimentos que. em. vLrtude da deliberae!o
da Camara dos Deputados, de 30 de dezembro de. f.IJi6. th•eram os seguintes funccionados da.,Secretaria .da mesma Camara. sendo :
·.
,
2:400$, ao conservador da blbliotbeca, ficando ,assim
eqUJíparado aos pr:imeiros officiaes; :
. .
.· · :
4:800$. 'a 0 conservador do archivo"equiparado assim ao
aonservador da bibliotheca;
· · · : ·· . · . ·
. 4 :800$,. sendo 2 :400$ a cada um dos dous tachygraphos
de 2• classe, por ·terem sido :fixados em !l :600$ os respectivos
vencimentos;
.
·.
·· ,
. ·:
.
.
. 4 :800$. sendo 2 :~00$ para !'ada1 um. dos dous· tacby~ra....
phos ·4~ 3• classe. CUJOS respectivos vencimentos foram frrn~
dos em 7:200$000:
· ·· .
. ·
:1 :800$, g'ratific·acão especial ao funccionario da .Secretaria que servir como secretario da Commisslio de Justiça.·
AJ:ot. 3. •. Fica relevada a -prescripclio em, que i!Ulorreu· a
ajuda de custo a ·que tinha direito e que deixou de' recetler
em .1905. o .Deputado pela .Parabyba Sr. Antonio Sime§o. dos.
Santos Leal. ·
.
_ ·. .
Art. -L? Revogam.:.se as disposições em ·contrario.
· Ca~ara dos Deputados, 22. de agosto de" :l917. - João
' ~espuc1o
de· Abreu e Silva; Presidente em exercício. _..; Marcello• Silva, t• Secretario interino. - João Pernetta 2' Secretario interino. -~ imprimir .. ··
· · '
..•

.

.Y

N. :l86
....:.:. t9:1:'i'
.,

. ü projecto n. 1'5, ·do corrente anno, fir~ado por oito Se-·
.nadores. dentre os _quaes alguns 1que constituem a maioria
· desta Com'missão de Legislação e..TURtiça, ·e da Constituição
o. Diplom.acia, considera. de utilidnclc publica.. as .'Ailsocincões · ,
(lommercmes do Pará, da Parahyba · () do Mnranhilo tí semelhança do ,que, ultimamente se tem legisla.clo com re!nQão ·a
nssonincões non.g-eneres de outros Estados·:.:·•. ·· ·
·.
. Att.en~a a ·identidade dO•S motivos. ni\nsa>st.a Commissão
(]nn o pro,)ecto merece ser approvado; . . . ·
:Sala· das •Commissões do Srmado.. fá ·de .~et~mbro de 19:1.7. ·
- Epitacio Pessóa, Presidentl:!: - A1•th.ú.r 'Lemos, Rélator. Ribei1'0 Gonçalves, .
'
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, PnQJ•ECTO DO SENADO N. 15, DE i91i, A QUE SE
PARECER ·~IJJ.>RA

T\EFERll

O

'.'
!'

C~ngrcsso

Na>Cional decreta.
Art. · 1.c São consideradas de utilidade publica as !\.sso~/
ciações Commerciaes dos, Estados da Pn rabyba e do •P·ará: ·
·Art;. 2.• Revogam-se as clisposioões em contrario.
Sali das sessões, 31 de agosto de 191i. - Epitacio Pess~a.
O

··.

'•·

·-Arthur Lemos. - Cnnfta.-Pedrosa. Ra11mwndo de Mí1•and<t. - .Â impritpir.

,·,,

. ~.
. .. ·:'
...;_,

Indio do Brasil. _

..·:.

• •

N. t81- :!9!7 .

-

· Foram presentes á Commissão de Poderes.a acta da apuraeão geral e os demais documentos relativos fi eleição realizada à 26 de Julho ultimo. no Estado· da Bahia para o preernchimento drt ·vaga. aberta na representação do. mesmo Estado.
11o Senado, ·com o fa!Iectimento do saudoso Senador Dr. José
· Marcellino de Souza..
·
·
Segundo a acta daquella apuraoão. iniciada a f .e termi-<
·nnda; a 7, deste mez pela respectiva junta, reunida. na Capital ·do· Estado. ein sessões snccessivas e. com a assistencin.
dos 1 fiscnes dos ca~ididnt.os que cortcorrerem á eleição,, o· total ctil.s 'votações alcançadas por 'esses candidatos foi o seguinte: · .
-· ·
' \;
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;v'()OOS

.Dr. José Joaquim Seabra .. . .. .................. .. f3.UO
Dr. Severino dos Sántos Vieira ...... : ..... ; .. :. .. 2.049
·. e outros menos ·votados.'
·· ...
· O mappa, porém. organizado pela S_ecretaria do Sooado;
de accOrdo com os documentos :parc.iaes · de calda secoão elei~
torai. que;· rios termos da lei lhe foram remettidas pelas re-.
.speot.ivas mesas. nttest.à iL seguinte votaoão para esses candidatos:·\ ·.
Votos
Dr. .Tosó .roaquim Seabra ........................... · W. 726
D~. Severino dos Santos V:ieira: ........ , ........ , . ..
2. Oi9
. ' ·e nufroR meno~ votados.
.
A diffcrcmcn. •entre 'um e .ouf.ro desses dOr.ttmen f.os resulta.·
elo não tereil) sido . . enviadas li ..secretaria. ou de se hav~rom
e::draviad(l. os docuwr,nf.os de alg1.1mas .secçõ~s nlcitnrar.s, de
qtic n junta tõmou 'C'Ohheciment.o, e de pequeno erro· de ROm- •
ma no prj_meirq dollcs, qtm!pto á votncã·o · attribuidn no süg·tmdo dns .cand1dntos.
·
O pl'occsso da npuracãri correu regularmon~e r. de. sua
acta sem! consta n nffirmacã~ dos flscacs do~ cnndidatos de
'
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havet• a respectiva ,iunt.a se dr.sempénhado' de sua funccão
eom :wntnment.o elos di!•eit.os desses candidatos e rigo.rosa'
ohserv:HlC/ia dos pror,eil.n' Jeg·nes.
. Desse dócurocnl.o · c~nsl.a. entret.n.nto, _a a.pt·-esentucão de :
um 'proLeslo-reclamacão do e:mdidalo Dr·. Severino- dos San-tos- Vieira, aconipanhndo dP a\g·uns documentos, r-elativo a
pJ•el.endidas pi'et.crições ele formalidades da lei n. 3.139. dr,
2 de ng_osto ele L!Hü. havidas no :ilistnmenf.o dos eleiltor.e.s fedcraes quo- eoneorreram ús 1H'1las, o - bem assim qúanto a
artes preliminares dn eleição que o 'protes·tan1;e entende terr.m ·sido [ll':ll.il:ados conl.r·n a -mélhor intelligencia. dos prer~eitos da lei- n. :3.2(\8, de 27 de dezembro,_ tambeiri daquclle
unno.
'
'
· l~~St' Jll'Oleslo-t;eclama·~:.ão. que. ·.cm. 'ultima· analyse, só
vaga r. indel.r.rminadamento. nJ'i'.ccta .o pronesso gera\ da eleiciio. cm. si. não J'oi, porém, present.e 1 a Comrnissão, perante.
n qual oingtwm· Lambem sr nprr.~entnu parn rnnovnl-o. susLrnl.nnclo-o r eon1provando-o. · · · .·
_ · _ . . ·.
·Nesl.::ts condições, não se offm·ccendq :1. Cornmissão razões.
nnm motivos_ strf'J'iciilntemente convinecnl.f'S ·do ·il'regulnridades, porve.nt.urn, havidas no processo dessa. elc:ição; e de vieios e .fl'audes -qne invalidem o seu-resultado nos tm·mos 'da.
lt•i. ,, clln de parecer: .
. - · · ·. ,
-1 · ·
·1•. que. se,inm appro'vadas as -t,leições · r.ea\ilzndas no(Es---tndo ela .Bnhia- em' 26-- de .itilho ultimo para o P·reenclhJi!llento
ria vaga aberta na revr-esen t.ac-ão do mesmo: Estado, ,n 0 Se- nado, eorn o _.ra llecirhenl.o · elo Senador J os1! Marcellino · de
~Oll"'l' .
-- .. '
- ..\ --.
,,._ '
.
.
2•. que se.ia. reconhecido e proclitma<l.o· Senador. pelo mesmo Esl.ncto,
,rín nllúdida- vngn,
o Dr. :rosé Joaquim Seabra.
1
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Snln. das Commi~sÕes, -13 -cie setembro de :!917. _:_ Wnl:..
J'i·eclo T.~en I, · Viec.:Prosidenle; .,..: Alenénr Guimarães, Relator •.
- .To.ão T..yra. -'- .•Toão Luiz Alves:'- Lopes Gonçalves. llnynrimcln -cln Mi1'i1ndn ;·:- A rt,hur LeinoA. -· ·~ imprimir.
,-

-'- Cmn]rro, Sr. Preside~11e .. ó do. , lo PORo c\ewq: do, tr:1r.r:1' ao -conhecimento do Senado _a· noticia
(lo ranocirnr.nl.o elo ex'-S(•nailoJ• coronel Collat'es Moreira ..TuJ•lillJ', o•w•r--rido _honl.t•m oni S. I..uiz do Maranhão. 1
"·
O illusf.rc, . Mm·ndi~Ri.ino o. pt•csl.i,S:illso maranhense .oc-.
enpon no Estnd).l, nG rmtir;o e novo. regimen, ns mais eleva'das posi~üf's, ;domoHsi.J'nndo em t.odas. ellas qs quàlidades sur.oriortJs rio seu nolit'f! caructer.
''o SH. AH1'Hun J;:~Mos
- Muito .. be1~1' •.
'
·_O Sn . .Tos1~ Eu~ImTo - O «Jornal do Brasiln, t•efer.indo-se
·ao· seu fnJI'()c.iment.o r.m rdieão d_o. hoje, dá uma (lOticia con-

. o Sr.. José Euzebio. (')

I

•

'

( ') E$l.e discurso niio foi revisto pelo 01;n<lor.
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'

cisa, vtlrdadeil'a e Justa' do
l',CS !tiorcil'fl frunior~. ·
';J

qu~

·

.. :.

foi· em vida o eoroncl Colla·

'(Li!) :

« 'J~el~~grarnma· do ·!llaranhiío dá a teMe· nova 'uo fallccimunlo, 1\lll S. Lu i~, . do ·.eot·onel AlexaHrc!Jtoe Collares J'uniqr,
conhecirln polil.ico mar·anhense ',e um dos nomes mais respeilo.ve.is nrr Estado.
· ··
·
.
··
COrll!r disse ha lemvu o ;,,forHal do .Br•usiJ,, o velho politico firr·a af.a.ead 0 d() ·cr,ngllstão cerebral, iicm~db em estado
de proslr·ncão. Ass·irn dur·ou a.té hontem pela manhã qumxdo
e:s:hulou o üllimo suspij·o.
. .
.
· Era o. Sr; coronel Collares <Moreira de uma tempera de
[J(Jlilico ·c um mwacLcr ~cm macula. Descendente de uma familia illu~lre, he1•dou o nome de seu progeaitor, que foi· um
dQs ·maior:•'.S agr<licultot·es no Co<lli, terra de seu nascimento.
Là na . pequ€mu., eidade rrbeirii:tha do Itapecurú, foram
busca.t•-1he as. posicõrl~ de: destaque politico. · Como se fosse
um .pat'lidaJ•io ':.tltumentll prcstigiad<f, pela i'orLuna, pelas qualidades pessoaiJS e Lrndiciio de familia, ao Sr. corom.el. Collar·es . ~foreira ·ficou, c:onro •herança, o renome. e o:-prestigio ..
eleitoral do. então major Alexandre .Collares 1\fQreira.
.
,. "' Ainda no l'egimf)n ·passa-do exerceu diversos cargos eledi vos, no Codó comr, na -capital: ·foi deputado proviacial,
memrhrl) elo. Cousl.'llw ele S. .Luiz e r•espectivamente presidente d•·slc. Mais !.ard~:• exerceu 0 mandato de intendente ·muuicipal .. Ainda dur~nt~ o predomínio politico. do finado conse·lheiro Gomes de Da~t.ro, foi indigitado para Deputado geral,
tend-o pr'<lfer•ido fic:I.T'. ua. cap1ital a dirigir a espectativa commum. Ncs~e posto 8. Ex. prestou os mais relevantes se1·-.
vi:ços (t eapital mar·anhense Quando. hoje o finado. Dr. Be:nedi·cLo Leite uscflf.ldtm ao poder como suecessor de Gomes
de Cas~l'o chamou- 0 pa1·a se ti ,collaborador. Foi novamente
ele'íto int'endente· do S; Luíz; mais tarde 1• Viee-Governador>.
O Sr·. I.opes da.·Cunhri·. tendo· de vir ao Rio, coube ao coronel Collat·,~s Mot•eir'l tninar ·as redeas do goverhlo estadual' em ·
que fil•rn<'tl a sua n:putacão ·de administrador e de politico.
•reve J)Or. vezes, de r.esolver casos ·embaraçados, em cuja solucão predominoU: sem-~;n:e a i'iTmeza de ani'mo de parte com
·a; boa. logil!a.
· . · ·
·
·
·
.
O Dr. Benediclo Leite· a. quem o ~furanhão ililteiro es- ·
Lroineciu.. ~m -cuja· rmunoria admiravam com lealiélade, com a.
Jlespéitabilidade. P<lí'- isso confiou-lhe os mais til tos .postos, .
·compativc•is · eom a. st!'a cultura e experiencia. Doemto, na
Eu r~ pu mn comeco de I 90!1 o estadista do 1\larauhão após a.
· .morte ,)e Gomes de· tlnst.Joo, indicou o coronel Collares Moreira .
para subsíitu iJ::.o na r.adeira que aquelle estadi-sta occupara
com brHhuntismo~ ·. ·
,
.
. ·
. Foi então e_leitr•, . tomou: .. posse, -mas ~onsidcrnn?o-se
doente .c. necesstttmdo regressar ao. Maranha(l rer~unctou,.o
mandate.-.. sendo s'ub'stituido pelo Sr. Dr. Fernando Mendes;
~1ue é hoje -quem exerce Q mandato. .. .
,.
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Logo que · se dEu

tt

renúncia, o então. Govei•11udor Dr.

J,uiz D•:•milló'UCR nomeou-o director· das Obras Publicas.
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. o Sr.

'Presidente - Vou submetter· a votos u requeri< .
/ merito dó honrado Sena:dÓI• pelo Maranhií.". -. ·
·Os · sénhores que o approvam qu'eiram . levantar-se.
(l>ll!usa.)

••• 1

.....

E:;Lando a .Lomüoar o mandal.o de inLe11ctente foi S. Ex.
uovamorlte clr.ito·Gnv1wnador. dá cjdade, _Era um espírito esclarecrdo o um tro!balbador mcessante.. .
·.·
·
· Agora, doente vivia no remanso do lar, em companhia de
seu fiJll,, o Sr. coJ•OLtel A1exaHdire · Collares Moreira.' Ern·~.o
politico maranben~e pi·ovedor· da Santa Casa de Misericordia,
directo:· de. ·BancQ do. Maranhão,· membro de diversas outras
corpora~ões.
.
· · :· . · ·
.
'· · ·
·
· Distinguia-se n~uito como .um coraciio. bem formado,, af1eito :i pratica do Lem. . r · . ··
·
Da sua ,grande· par·entel!a resultám o .,Sr. DeputadO Callares :Mot·tliNI, o'' eset·iptor maranhense Sr; Domingos Barbosa e u Dr. Alexandre Moreira Netto, juiz federal no Piauhy .
A morte ..do coronel Callarres Moreira·,c;leye ter causado
profl!-ndo pezar. em todo Maranhão, onde era vrsto, com sym';
path1a c respeito.
· . '
. ·. . ·. ·
No Rio de Janeir·o o finado maralilhense tinha grande nu. mertl 1lle patrícios e amigos e 'gosava da alta reputação de um
· espiL'ito pcnd&rado c- lealisSif40., .
.
. . . ·.
· · S!io estes, 8r .. Pr·esidente . os principaes. traços da v.ilda
laboriOsa t\ honradt\ elo. corone1. Collar·es Morerra. · · .
i E:n homenagem á merrioria desse illustre mà!-anllease,
requeü·o a . V. ·Ex. consulte· o Senado si consente nu insersão
de um v.ot o de pezur· na a,cta dos lilOS~os. tr·aibalhos de boje,
.Pelo seu faliecimeli.to.

•"

. . Foi approvildo. Da acta constará o v~to· de peziw appro~
vado..
·
·
·
' ·
'·' ,...,
.
O' Sr. João Luiz ·Alves_:-: Sr.: Pl·esÍ'dente, quamdo o hon- .
.· !'ado. Se.uador por· Goyaz, Sr.. Gonzaga· Jayme, sulicitou. a: no. ·meacão de mna Commissão .Especial para . tratar da- re:l'rorma
-da. legislação penal, tive occasiãd de pedir a s; Ex. que
. aguu~:dasse as informaoões que eu· requ~era, caso o Senado
approvasse. o meu requerimento ao Sr. ·Ministro dlo Interior,
· p~t· _mç constar. existir um contract~ para a' confecção. de um
· pr•oJecto de Cod1go Penal da Republica,
As informações solicitadas já me·.f'orarri'\. auLl·egués e, eu
peco u · Y. Ex. que as mande publicar. no ~Diar·io' do .C~n
gresso» ··afim de que o honrado· Senáâor' por G!J-'Yaz pussa,
quando' julgar ,D'PPO_rtuno, ~enovar, o :sf)u 1:equer1mento, to,
m~oo. as prov1denc1as que. entende,r conyemeulc, para o an.., ·
~ame_nto d~. tão ID!lsn~ !lSSUJilP.tO.•.
.
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O Sr. 'Presidente soiicitada..
' '

. : , . ~ O Sr.

!laym undo

4. Mesa'· ·mandará

fazer

a p'.lblica"ão
"

de !\{iranda (') -. St·. Preside'nte, os

_ lact~~ trar.1dus ao •CC?nhecunento do publico e regi;;J:.ràdos pe.Ja
Jl!lp~ eusa

•veem h~w demonstrar o. prCiçedencia das minhas
app1 ehen,soes, relatlVam~~te ao modo pelo Qual se está proce- ·
deucto. no Governo Mununpal, a pretexto do ba.t·ateamento da
carne v~rde, com prej)J.izo. man1~esto, niic~ só' dos intt~résses da
populacao como da propr1a byg1ene.
. 'fi'..' sapido, Sr .. Presid~nte, que. as devoluÇões, ou antes a
mutilizaçao da car!le sahida do nwo. entreposto .. do Cáes do
·Porto,. entrt.posto mv~nta9o sem. motivos que ' :.o justifiquem
em· le1 e nep conven1enc1a pupllct_L .que_ 0 . possa dete,mina1·,
e~sa devolucao, ou antes essa mutlllzacuo de carne - como
ameia ·hontem aconteceu ·no Ministerio da Marinha na equi~
·· valeacia dtl qu.atJ:o. mil kilas, no Hospital Cen~al dÓ Exe1·citu,
no Lloyd Br.asileiro e outras, logares que não sabemos--· vem
sig·ni!icar de um modo claro e inequívoco gue não ó do inte·rcssu puJ:;líco que se está cuidando, antes }larece que o que .
C8lú pt·eüccupando é. o 'proposito de estabeJeccr u monopolio ·
da cat•nc verde, com prejuízo da pormlaoão, e alraz do monopolio da carne verde virã.Q os outrus monopolíos .0 flage1lação desf.€1. povo,· cujas· defen,sores acham e entendem. qU:e estão
rsendo mmto salutares e muito ·uteis.. as providencias que .;e
.vão Lomando.
·
· ·
.
.
, Mas, Sr. Presidente, .o acto despreoccupad<J do Senad<i,
llàntem ~ s~ intuito outl'IO, sem intuito reserva~to, arras. tado por, .uma ,im,Pressãv de momento., convencido mesmo de
que ·0 Poder Municipal não forneceria as informacões pedidao
e não teri.amos metos de forcai-~ a isso, suppondo, talvez,
que era .passive~ ou.. antes, prefer1vel ·que um Sep.~or se
tro.nsformasse em continuv, para andar pelas reparticoes pu- ·
, ·b!imis mendigando iliformacões; afim de· podor, na razão directa 'do seu esforço, prestar. os servi~-os que lhe fossem possiv~is, em virtúde de um mandato que .lhe era delegado
ro jeitou o requerimento; E' verdade, Sr. Présid~nte, que. esse
reqlljrimento si bem que .não tiv~e 'O 'intuito de abater o'
sobri!natural· 'prestigio, que, em época nenhuma, em · paiz ·
nenhum: do mundo se pretendeu dar a um poder municipal. '
apenas éi·rcumscrevi~ 03 ãe':lS ·quesitos em materia d~ ímp~s: ·
' tos para calcular precos e Julgar da verdade ~as aff1rmacoe~
quQ ·se propalavam •.· Outro requerimento Leve1 de apresentàr
uo Senado sendo-me indifferente a sua sorLe, porquanto pro·c)lro apenas estar em paz oom a minha conscicncia c com a~
minhas Cl)nviccões. ·
.
. .
.
. Adversario. do monopoho, · p~rlidaru~ da h~re matano!l,
· convencidlo de que a· monopol!zacao do commerc1~ dos g!'ne.-.
ros uc primeira necessidad~ e dos generos de ahmentacao é.
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mn ma~ 13. uri1. ~amno; 6 um pre1juiio pa!.'a c~ pnv0 e uma c,<;.",
•
peeuluunp mtolei1{lvel, eu não posso .. dr..txar de demons~rar,
ousf.e o ·qüc tmslar. cont tL exposif.\[ío · dos factos,. a\)roveile
. ost:t.. ~:xpr>siçüo · ú. quem apt•oi•cf.int·, on possa. considerar-se·
v~ojudicndo o Li. itwomrrwdndo. se,in cp.Jenl l'ôt•, qu!J 0\lo momento·
. nao se. cuida - pelo mrmos os Jactos o dcmoiD:iLl:am - que
. não oxiste U· preoccupaçâlo do in.leJ'esse publico, ·. · .·
Conio dlisse, Sr. :P1•esidente, .o que é q•.1e ;justifica,. desde ·
o· momento .• em que.. a CompátJhia Britann.ica, foi. eBcarregadu.
pelo pod'iir municipal, .de. f.Ot'Qecer carne · á · população; . d.e
SUDfJI'Íl' o~· itooug·ue~; C!llti (•st:e ~el'vioo. niió · sc,ia· l'llito .no qn- ,
I. reposto de S .. Diogo repartiJ.:ão. mun•icipal destinada. para o·
·\etalliarnento, . para a.· divisão dn.s .llH.l•Jilés '?
· •· .. , · ·
· Por que este gado; abatido no Matadouro d~; ·Sm•l'La Cruz,
no em vez de. ser emviado ·.a. s, Diogo, o 'é pa:ra ·os frigori. ficos, para, nó: dia · seguiill'e, · ser cl,ivididó entre'· os.. açougueiros. que,. pot· S:.1a vez, teem testemunhado, IJonforme é'
publico e. a imprensa Lambem. o regist1:a, .que ·h a.". grande
quantidade de· eurne pOdre. de' camo em deterioraoão, bois ,i(t
· esverdeados, exhâlaado máo c•neiro ?.
· . · ··
,
Ora isto é ·significativo: é expressivo: .o s:adó bom vâe
. s'Jbst.i~tiir o i;ado~ abatido ha, CÍiii'C?1' sei~ o~ sete \meze~, gado ·
que nao póde mats ser exportado .. \E SJ. nao fosse assim" .. Sr..
Presidente, a· Compai.Jhia Britalitnica não poderia fornecei· iL
cal'll'c piJlO" preoo de ·SOO · réis, ·deunte das . difficúldades de ··
h·aHsporle e em virtude~ dos impostos com que· é tributado
o gado destinado· ao consumo: p1,1bl)co .. _. .
.· .
.
· Demais quando o· poder muni~Ipal -' é ·o· que se depre- .
h01~de elo estudo que se. p6de fazer . .índepenrJeate das iRfoi'-'
mn(!lõ'tJs ofl'iciaes que hoje· são negadas ...,.. . pedira ás estradas.
de fert•o qu~ não fornecessem· transporte . para mais. de . 200 .
cabl:lça.s de gado, quando ·o •ccia~umo . da .Capital~" a ~nl).tanca ...
em Sanl.n Cruz é de. 500 rezes .dtartns 1~ão 'estnva sohcltando
utn absurdo ? (Pa·usa.)
·.. · . .
•·
· ..·. . . · · .
O Jlrcl'eito · prómctteu, nó momento em qU:e recebeu a' J)l'O"
l'l1t1Ssa · do sr. r vendida a cárne no ,entrepost'ô ;de S; · Di.ogo· a .•
800 ré is o kilo, cómpromette\J-se ·a . agir 'perante a Empreza .
'tle :Estradas de Ferro ilo' sentido de ser :facilitado,' de ,l!erem. ,
. , Jll'Opor;ciol:wdos o~: convoniEmt.e~. m0ios .pam :o· J;!·;msporJ.e· .do · :
gado, c no mesmo tempo se cOJ~'Pl'Ol~eLL~l~ a· lll!Ylda.r .osf01'()0,? .·
no sentido ele que a Compamlua. ·Br1tanmoa ItâO . conconesse .
para a cfnvnL;ão do precq dO.Jl'ndo. Nem essá, 'Rem as:outi:as .· '
. pl~omessas Jomm cumprtdas; ..e . a resposta:, á .reclamac!l.o do'
não ,c•.lmTH'imcnl.o dessas promessas, foi tpnnqal' q]le tt Companhia. T:\J•it.anlüc:a-· fornl)ccsse·'o. gado ,sem llc.ençu. · qu~,- segum.do r:•st.on informado, só' .foi ·paga .hontÇ!U: ·que..· transíor~ .
JLH!Bsn os seus armnzens em ontrepost.o·'mu~nmpal;. para. tr~.ns.. portar. paru elles os respr~ctivos ·emrrregados, quando n. reS'J.'U, .·
. .· · n moral 1t deecmcin. a.. o1•dcm1 11lJI.tiT;ar-- das .Musas dotoi•mi".
11nvuni que n r,ado nhil'lído ho,ie peln Coll'!pamhin Britanmicn,'
para .abaslecimento da populaofio, .a!'io· dev1n]' . ser .transportado
. .
1
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'(~1om hn. n~otiv~ que o ,jusl.iflque) para os ·urmazebls. feigo,rttlrlOs; dov~a, s1m, ser I.J•anspnrl.ado, IJOmo sempre o foi, pura
o ontruposio de S. Diogo u ahi rop:H'tido.
l'ot· que não ·so o J'nz ?
O (JIW se. vil IÍ l.raballt:l['-so assodndamenlr. no Conselho
1\lun.ieipnl rara :wl.orizar o l'rcfoil.o a J'nzer o cmtl.racLo do
fot·rweimf.'nlo elo enrne. ern vez elo · u::~l.orizal-o a fazer uma
.lei esl.nb1Jlceendo a linha dn rnnl.:lllça. esl.alJelcccn.clo u comcurrc•neiu, pot:que a concurrencia l.rarüt nccessariumemLe o baruteamcn I. o do gcnero.
l~' c:onl.ra estas mnnifesl.açõcs,
süo contra esses symp!om:ts ele monopolização, ele pt.•ol.eccionismo. n prc!.exlo ele
JJoncl'ieinmonl.o elo publieo, que e·.t rniJ insnrjo c hei de mo
insurgit' sempre. resel'vanclo-me o dit;eito eh! manil'cslar o
meu moela ele prmsat·. sem l.nt' nb~oli.il.umente a menor pre-.
oecupnoiio nem o mais leve. rl'e•}io de ser in,iust.a ou justamente npt·ecinclo o meu fH'OCcdimeHI.o. ao c!'iLerio e ao sabor
de quem qurit• qtw sc,ia.
Ait~dn mai;;,
Não foi eonolestaclo, c .Pnreee nté que r.onfirmnclo .o roi, qur, o gm'nt'nll munieir:tl pagou aos frigoríficos,
:l. Gompnnhin llril.nnt)ien, n carne irnprestuvol· que foi t•et'ugnc\n p:it·n. o conRIIlllO puhlieo, o não •·onsl.tt que se lenha
cleixndo do l'nwt• esse pngnmento. Brn virt.ude rle que lei"
assim s1: pt·ocr~dc? Em vit•Lmlo ele que principio, ele que
ennvrnil)nr:in. do m·elem puhlinn ott d1' snlvnçã(l publica?
Tudo .isso. St•. J!re,.;iri•mle. são J':11t'l.o8 gt·aves, niio são
cousas que dt,vum l.'.on~I:at· clns . . ]eis, são netos do goverli\0
mur~ici,pn,l (i1~tr:rrom.1Jenlfo..,se) .E -por que, 1S11. Presidente;
vis!wlmont.e, não lia nunwro Htt se~são de ho,ic?
.

'i

.

:··...

·,,:
.I'

.

··.,

__

O SH. RIY:It•UNDn Dll ~l!ilANnA - Si ha numcl'o, peço u
Ex. flUO Inll L'IWie rmpel PUI':I ]lOdcr I'Ocligir o l'(!CjUOr.imemlo ele !nl'rmnnçi'ieH nesse scnl i elo.
·
... O Scnnr.ln· qur~ n :appl.'tWi~ O!.l t•n,joii.IJ; mas nca-nw o direito,
como :1. qunlqnPt' Senadot•; do JH'n!.csl.iH' c rle, tH'Oetfl'llr informar-me relaLivamenle a assumpLos que in{cressnm tí. popuJnoão ir.tleira elo P.aiz, c nü.O· s.ómonlc. á da Capi.l.t!l ela llcpuhlien. p-orque a •.~t'ISC, a cnrr.slta ela VJda, ns dtlfJculdaelcs pot·
fllll.~ pnss:unn;;, :L. ulnvn!)iio exlt•not·dinnt•iu elo gr.ncwo, n. nll.a do
.,wi1c·n d:t rmt'lll'- sL•.eea em eon~Njtwncia. cl:t inuLiliznQã() ela
mu.•nf' vni'(IO, rln eat'tll' e.ong;elndn. dn pm·l." dos usl abc]Petmctll.os. ·
pnhlir!ns e d:~ p:~t•l.o clns y:trlklti:II'CS, tudo isso ~fio a1~los que
l'eilundnrn. 11:1n om Pl'P,tntzn, dos podot•es pulilteos. mas em
lli'O,ÍI!izo da pnpulnr;.:in. n. C]lt.rm HO q~tCI' bP!lnficinr nn cm bo-.
nulletn rir• quc•m r<c cltz qne se esla, prtiLt~:mdo netos dessa
nnlut•czn.
Envio ú l\f0stt o meu roquor.imcnto.
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7
I

r

.

·'

•

.
•

...

"

:.;;

O Sn. Pnr;smll'Nrt'B- lnl'ol'lllO. a V. Ex. qu!l ha numero.

..

'

.,

Requeiro qtV~, pot· inl.crJneclio . do Mí1~sü•o ·do ll~l.?l'ior e
JusLiçn a Mosn do t:\I.'Jllldo peça irrfot·mn~ucs no Pl'lllcllo rnu:-·
uícipal:
..t•- Por quo o gado nbuLído pnl'a o uunsUino publ!c.o l'~u
õ repartido no cnLt·upOtilu do S. Diogo e vne para o~ 1l'i!;OJ'l. ficos onde é l'Oparlido ptn•a 1J 1.10nsun1o do dia scguíute:!
,
'
2" - ·Pot: que a municipnliclnde paga aos l'orncccrlot·os
acLuncs a carne. rcl.alhada que é recusada 'I
E por inlermcdio dos 1\l.inisLorios ela Guet'ra ç da 1\laeinha:
O
Qual a qunnLidade du cnrnu que l'oi inul,ili~ada nu dia !J
"do correutll alé esla dala pot• ser <.:Onsidcrndn. prc,iudicinl ao
eonsumo nos cslaboleciincnlos c navios que lhes são subr.'rtlinados.
Sala das sassõa~. I3 4e ticlcmht'o do HJl7. - IltJYJHUitllo
de Mimnda.

i.

-.,'.

O Sr. Presidente - O Senado ouviu a Jcituí·a do roquc;·imenlll do 1iOlll'tJdo Scnudo"r por Alagous.
'
Vuu submell,ol- 0 a apoiamcnf:o, embora sa,jn uma {iuaslfio
du urdem inleiramenlc muuicipul.
·
O Senado, h.onlom, tomou conJ~ccirnenLo de tllll requol'imcuLu scmclhanlc. Os senhorc~ que apoiam 0 rcquarimc:llo
queiram lovanlar-se. (Pausa.) :
·
·· I
'
·.,
Apoiado c cm disrms~ão .
O Sr. Alfredo Ellis (') -·St', Pre~idenle, .é ln~limawl;
pt·ol'undamcn Lc Jamcnlavcl. . . '
O Sn. fi,\YMUNDO DEl\l!llANlJ.\- Que Ludl! is lo esteja s~
passando. ·
. .
•
•
._ O !=ln· At~"'ll~I.IÇ! EJ.t.ts -. • . que o nobye Senadot• pOL' Aln-· ·
' go.n1!. venha ltlsJstJL• com um novo rnqULH'l nHmlo :.!c pu i~ du ·rnjctl),aO do de honLcm.
.
.
.
. .
· O Sn. n;\\'lll,~!'lllü llt>.Mtll,\!'M - .o i'ucLo da l'ejeicão. '!Jonicm, nncla Jnslliwn,
.
__.
·
O Sn. Awntmo ELJ.Is- Sinlo-mó vexado, St·~ Pt·c~·irk!ll.l!,
, tJomo SenadoL·, cm occuonr n Lribtüm tt proposilo do qucsl;ic~
· dcsltt ordr.m •.
··

'

I .
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Esto discurso não foi t•cvisto pelo orador.
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bcelai'O que, ~ysl.crnal.innrnenle, voL:~rci. contm medida'
dessa uatm·c~a. (Apoindn~.). A questão lnvnnl.uda. · in.l"cl,z~
menlc, pulo unbl'c S1~1Wdr11.' por A!ngoas, ú uma qucsta.o de hy~
;;iene puiJI íea. ü Ullla que~t:io que ai'fectu. o Pocll!t' Municipa I.
~ôs nfí'o l.umos nada. que ver com ell<t, nós não sonws vodet·
fiscal í~ado l' ••.
O Sn. llAY.MUNJJO JJE ~JJHANDA- Então o IJUe somos ?
O Srt·AI.l'llllDoEi,us - ••• dos ado~ do Prefeilo.• Por is~o,
pl'otcsto, de novo, eLllllt·a o proceclimenló do nolbre Senador
por Alagoas .•• :
O S11. HAYl\WNDO DE MtiiANDA- .Peço a palavra.
O Slt· Ac.t'nlmo gi,I.IS - ••• que ele alguma sorlc Sr. Pl'l>:;
sidcnle, se insul'gc oonlm a deliberação do Senado:
O Sn. HAYMUNDL'~>Dll ~llHANDA- Na o1pinião de v. Ex.
O Sn. i\1.1"111-:Du JE1..w; ::.._ S. Ex. devia acatar o voto elo
Senado IIUI!i.•!tn qmniJ'e:;l aclo a pJ·ur>osito elo seu requerimenlu .;
O Sn. !1AYl\lU.~no ll.l,: l\lm,~:·ID~\ - N:lo ha ele minha parlo
rul.IIJ!dia ~~rJ usper:io alguma. ·

.

.

I

/_;;

..,(.•·

.

'

'

.'

:

'

'

'

I

,.

/.
. ,_

.

~

..

:'.. ·

'{~'

·:

j

O Sn. At.l•'.ltlmu :JLLr,Is - Em_ todo o caso, St•. Presidcute,
nnl.ês dn 111e ~enl.:11·, dceln t•ando que voto conl.t'u, como 110nt0m
u J~~. ,duvo rlizut· f!llll 1'1 p1~lo menos estranlmvcl o pl'Ocedtnlcll!.o do I1uur:.1do Scnaclut' pnr .Aingoas, QuulJl trouxe p:n;a
e,;J.e t•ccinl.•r u queslão 'llu em·,sLia.cla vida Juí S. Ex.
;:
O Sn .. ll.IY~ILINi!u DI~ l\llnANDA - E é juslumcnt~ por isso
qun miul1a all.í!.ud•J so ·•1xplira na· quulidt\,dB de llelator d[L
CollUIIÍSHttu •!tll::tl.'l'l.!gncln. de r!slutlar esse nssumpto, tenho uee•;ssidadll de inful'll:·acões..
.,
" O Sn. AJ,I'III"Jo :i!:LLIS - JJI'aclou S. E"'. contra a carestia
da vida en1 un1 Juu;;o d iseurso; accusou os açambarcadores, ·
os ·negoeiunlus, .o~ org<mizuclorcs :de «trusts»; e é por isso CJWl
1rús r:IJIWLlot'OH, uilo JWclemos de1xar ele esLt•tmlwt· .o proccci!Jnot1i.o do S. J~x., que não está de accõrclo eom ·sua ovin.iüo ·
auteriol', l.1:nt.tH1do pat·a o Sr.nodo acr.us:1cões a r.:;:;es açarnbnt't:ndOI'O.~ J.'OSpnnHavoís 11ela enrr.slia ela viela. 'l'odos nós só Lluví:Ímos '·'"'~'~r·nr· qu<! 8. Ex .. sustcn.tnssu ju:;tarncule o Pt·c1'dl.u 11 uo esl.ú eou11la lendo e~sa earr.sliu ..
O SH.·ll.AY~IIINilO ng 1\lll\ANDA- Nião sei, pot· que, npL'i(aL'.
Lias ·pt·ovid•~neias lunmclns, a carne csttt a l~:JUO é l~i300 o kilo.
o Slt. AU'Himu Er,Cis·- V. Ex. quc1: Óeeupat· a lJ'ibLlLU.t'!
o Su. n.\YMUNUU D'" 1\IUUNDA Como nrto? J:i . pudi. iL
palavra.
o Slt. ALl·'lllllJO J~r-trs ·- Mus, hu uc pCl'millit' que lambem·
p~l OXUl'~ll · CSS.Q dil'Ci.to ,, ·
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O S11. llAYl\I'UNDO DI~ ~J.rnANilA - ]~sl(t bom; não dneei
mais npar·l.e~. Nilo p()JJ8Pi que hnuvessc mal nisso.
O 'Fln. ALFHrmn ELr,r:;- E', 11~ niLO, esLrnuhavcl, SI.', Presidenle, que S. Ex. venha alncnr ,iuslamcnLc o PrcfoiLo, u.
uniea nul.oridudc eompelenl.c pn1·a enmJJalcr ossos «LrusLs»;
c:s:sos ncgoe.istas,; e~se~ tl(:.H rnb:.ll'etidorcs ·?
Não 15 cHl.r·anhnveJ que S. l~x;, que lnnl.n clamou, que
lanlo bl.'ncloLl eon[J'rt a l:lll'esl.ia da vida, venha; Jusl.ttmorll.e
aglll'a, se insul'giJ· r:onLL'a o nr;crüc eapax de clcbcllar cs:la ear·csUa ou p~lu mcnns nl.l.enual-ai_Pois, não é ei;JL'O que S. J~x .
irL·omrtcu em oppo~ir;ãn ao J'rc'l'cilu?
·
O Sn. HAY.MLJNDO rm, J\llnANDA - ·li:u, .não.

... '

O .SH. Al.l'rllmo Er.us · - A questão

-,

O Sr. Raymundo ·de Miranda -

..

\-

•,.

•."',

O Sr. Presidente
-.
.

·- '.: .
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'.,_:·:

Peco a palawa.

O Sr. Presidente - iDevo observar ao nobL'e ·Senadot•·,que
seu reqnm·inwnto · rel'et·e-~;e a infom:-n~õrs do i\linistur.'iO elo
lnlerlot• e onl.t·ns que dt;Wm vir elos Ministerioii ·ela Mnl'iniHt
e dn Guet·r•n. J~'. pois, urn l'c•qu•;rimenl.o que se dil·irlo en't
clua~ p:ll't~s clisl.inelas.
O Sn. 11.\YM u!:;Do Dll M11\AND.\ - Exnel.amcnlc.

\.'

',,

'

....

'J'om a palavra o honrado SenacloJ1 •

i

(*) Esto discurso não foi revisto polo' orador •

.
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' de Miranda (*) - E' lameHtavcl. proO Ss. Raymundo
fundamente lnmcnLavcl. quo o honL't\Ck) Senador por SiLO
l'.auln vollt: á l.t•ibuJ\a snbro esl.o nssurnplo, o; dcsla vc~. não
· · o":JtJet'L'Ildú óuvi1.· ou não se dignando do me eoncoclot· a disl.in. cciio c!0 ftl'l~~l.nl' allr.n~fio nos meus coneo.ilns c ás minhns in· ·
· J'oJ•macü••s, r~unsiclemndo (]IH), l.1!lldo sid•o ou· o autor ou inieindur du ealllpanhn et.tnh;a n cnJ.•cslhL ·da viela no Senado,
t•.OmllnJ.rndu a acção esenndaJosn elos .a\:-arnJmrcadoros cm cujo'
)1LJilll'J'u I'Siãn· 1.1~ quo rspcrarn o monO!)Oiio dn,; earnos verdes
e ele ouiL·n~ ~enr•ros .do nct:ossidndc, venha ai':J'irmnr qu 0 estou·
far.r!tHI::l oppusir;üo nn Pr•cJ'eilo,
· ·
. l~n niio rncn npposit;fto a proJ'ciLos: O quo ruço tí discul,ir
~ts. ar: tos; :~p1·er:im· os J'acLos e pJ·neurar cnlhOJ." infor.·rnnções que
dcvidhrilcnl.e mo hnbililrHn n \nelhor eumprir o meu deVei:, informaçr'ícs exatJlas, de 'l'onlo official, c cx[llicacõos que

:··\.
,·.·. ' .,

podrt•, que

.fJre!'nil.u; ma~. que t!l,le eort•ig:ie;í, como eleve eot·rigjr, sr;udo
a 'pt.•itúeil'a aul.nJ'idade elo DioLriel.o Federal .
:Eu, Sr.·.· PI'C!Siclonl.e, eontinúo a for·l.alecer a aeoi\o do Prefeito do Distric:lo Feclcl•al.

.'

-.

.d~. !J;u•ne

niLO dr.via ehngnJ' ao Senado, pnr·quc r) tíma quusLão elo hy-gi•.!llt)' ·JlUblien, municipal. clat•n t).' que eseapr•u ú, acção ciO

,i· .

.
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não podem deixar de ser clndns pura· o tJroprio decoro dos
'
Ot·n, Sl'. Prcsídl:nle, não poRRo eomprchendcr qual o .ai·
enncc ele JWivar-se n opiniüo e as pr~prins o~mmissúcs do
Congresso Nnr:ionnl, pclu oJ•gão dos seus Helatot•cs, do jnJ'ot··
mn(;úes, do esclm:ocimenl;~ls sobt•u J'ncLos e sobt't) netos que
diwm immodin/.mnenl.c respeito, nfio SH no interesso da p.n]Juln\:iio, mas ú JWOpria lli:>nidnclc dos pocercs publicos .
. · E'. possível que o govcrtw tnllnicipnl estola. muillo bem
'mi>lllCI.CJnnclo, mas, eollo.cado em um ·ponto de vtst:t qur. não
ú dos mais acertados, ou 11óde ser mui lo errado. E' ·passivei
:'.rue o que se affil'mn, que o que se tem publ icnclo .. que o qur:
est.ú- pode-se diz••r- no dominio publieo, não seja rigot·osnmenl.o a wrdnde. · M'ns, Si ussim r.í. pot• qL1C so tolher :~1 meio
lieHu, h•gul, eonsl.ilucional c l'llg'llitn· dn se t!nl.rn1· nu eonlwcinwnto da vrt·tlnde sobt•e todos esses fnetos c sobt·e tod<.Js .~sses
pot:!et•cs publicos.

'l('{OS9

'~

.

' " Íltll'UHJlo, S1· •.Pt:esiüenl.i:~;· niíf'J rí cOJWf!bivül que hn.ia ineohnrenein PnlrrJ o pl'occt:!inwnl.o de hontem e 'll pt•occdimunlo
de hoje. E' pel'l'cil.amenL•J logic.o. Já disse que i;Xponho os
1'nel.os, dis1mlo, combaLo os monll.nolios, obset•vro os symplomus
que nos eonrJur.em (L rmnvic.crw (]c que o mon.npolio ~~sl.ú em
vin de J'enliv.a()ÜO, ap1tovcilo a quem ·up~ovoilm• e ]JI'e,judiquo
ou .(]osngl'tHlr• a quem dcsngt•adnr.
Não lenllo inlcn(;iio do acr.:usnr ningm•m. O meu inl.u:iln ·
,: defendei' os a)J•ineitAos pt)klH quaeH mn llal.n; u meu inluil.n
é t:Ull1Pl'it· o mou_dever, custo (l que· cuslal', pot:que sou
um h.omern que ,jámnis rccüon deuntr) úe qunlquel' campanha,
quando a minha r1onscioneia me cli~ qu 0 procedo bem .
.Por·'l.nn!o, St·. Presidente, o Senado J'esolva como quiznt•.
Si .aPPl'lli':H· ·u I·oquc~ritn!.illl::l, nu qualidnrlü ún H.elal.op dn Commi.~siio di! S:llvn(;iío Publit::l, l.el'f!i 1\wis cselat·ecimenlos a "inJ'ot.•mar;ii•'s pl'ncisns p:1l'n melhCl'· cumpJ•it• o meu clevm·;
si o L'c.ir•il.m·. é iJDl'-'ilW niío t::unvr:•m qur; n vet·dado snbl'enndc; ·
r\ o' lll!!Gil dn~ inl'm•mnei.íoR ol'l'ir:itws eonsLtu·1:m do~ «Annuesu
e serem l'ügisLt·adus pl:\la impi·cnsn. (Mu:ilo IJtnn.: m·n'it'•J úew.j

'.

. · O Sr. Presidente ...:.. Tmn a pulavt•n o St•,. M.rmcles do Al·.
nwidn.
··

,

.

.

O Sr. Me.ndes !!.~ Almeida - St'. .Prns.idenl(!, o Senado, . a
l'equm·imento rio Sr. SE•nndot• pol' Alugons, conslif.uiu uma

..

C:ornmissão n que denominou do «8nlvnçãn Pul1lirm». Es;;a
Commissiio .designou o SenndoJ• pot.' Ah1gons pn1·u ser seu llelnlol' c, na ocetlsiüo em que· a Commis~ão se l'Olll'Jiu. hoüvo
,quem der:lnrnsse qtw a compclcnciu ria Cotnmisoão l.inlla uma
lll~LJ.•icçiio clcllnida c que não se ·podin, nbsolulamenle, intervi!•
r.·n1 n~wmp1u da cmnpcl.uncin d11 Pod,.t• ~Jtunicipnl. Ob,;eJ•vouse i'nliin que o Poder l\1u-nicipn! havia doelnt•adu filiO llNlC3sif.nva r.le medidas de ovdom fedem i pm·a pOdül' r;xereet• com-·
pl'icln, C•1lllplr:la c cloviclnmentc, ·sua missão. N•:s8e sont.ido
c,lellhet:Du-sc J)~rsunlur ao. St·. Preroitg do DiatricLo Fqderal
,.
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UM Sn. SENADOJ\ -

'

'·(

t~uaes eram ns medida·~ i:le co.rncl;er :redc,rnl neecssnrio.s pnrn
realizar o seu proposito. de extinguir ou no· menos do di~
minuir, no Rio de .r::meiro a cnresl,ia da vida.
.
Sendo assim, tendo o Scnl'l.do delibE't'ado. que essa Commissão trabalhasse nesse senl.ido, tendo a Commi.;;são dado
tsse parecer, ,como preliminar do as.sumpto, . como poderia
:negar àgora o seu voto, cjunndo o Relator ela Commissã•J
exige· informações neClessarias para bem j'undla.merrtur .seu
relatorio? Si realmE•nte ~o Senaclo enl.ende que esses traba~
lhos são inuteis, e que se deva n.Qg·ar ao Rielal.or. de uma c.1m-·
p1issão as informações de que precisa, melhor é propu r a
annullacão da-deliberação anterior do Sénado e a suppressão'
da Commissão de Salvaoão ·Publica, porquo é rid'irmlu es~
tarmos aqui a. negar as infolllnaoucs pc·didas, necessarins pnrn.
•que a Commissão )possa apresentar qualquer it•abulho cm
beneficio
da populacão.
·
·- · . I
,
,
•
.
.
O Sn. Thl\N'crsco S.-í. - A Corrimissão não precisa do voto
do Senado para obter essas irtformacões. ·
0 SR, MENDES DE ALMEIDA - E' oÚtra quesLÜ•), ,Tít mandou

-·-·~-

E ellt:• ainda não respondeu.
O SJi. 1\f.E;."lDES DE AL:IrE'IDA - NaLurahnenl.c nlio lwüvc
tempo ainda. São assumptos'. importantes. Mas pedir infclrmações e rejeitar os requerime:ntos do .Relal.or., iíomo tenlw
;visto agora., qua.ndu ~ ..de. praxe serem. el!os approvndos pciD
· Senado, parece t:xquJSJt.o, sobretudo tratando-se ele uni assumpto grave como este. .
.
.._
Por esta razão votei, como sempre voto, por todos os
pedidos de informações 1iara · elucidação do Senado.~ .
Não supponbo que isso seja um meio de opposição, por~
que SGTia ricliculo ·que .o Senado fizesse opposivfiú a qualquer
preposto do Poder Exe·cutivo. O Senado l.om no P,l'csidenl.e da
.Republica os recursos para reclamar ou protostar e niío vao
fazer opposição a um funcmouario cllllllissivcl und nutum».
· · As informações, si são necessaria~. devem sol' dadas; si
não suo, a Commissão póde .bmn ser dispC!nsncla clossc sr~1··
vioo. Muito bem; m!lito bem.)
1
O Sr. João Luiz Alves - Sr. Pl'esidon l.o, bom longe esl.nvn
dos meus propositos intervir no deba'te &olll'll o requerrmen[(i
de in;formações do honrado Senatl01''por Alaguas, si nlio fossem
as consideracões que acaba de fazer o honJ•ildo ::;,,naclOI' pelo
Maranhão.
,
S. Ex. ni:io tem razii.o, ao que ·ll1Q· parece. ... ..
O Sn. ARaUJO GoEs - Tem toda o. razão,
9 Sn! _Jo.:j,o LUJ~ ArNES - .•. áo que:me :Jiar,cc•e ..•: ·
.
O . SR. MENoi:;s DE ' .ALMEJO.'\.. ,..;.. Apéilns
'
. . J)Xplique i o men
vo t Ü,,
.
'
, '
. I
, '
.·
0 SR, JOÃO LUIZ ALVES_.. .• :.. ao qu~· )ne pal\eC·C,.:.;
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r o Sn. AMUJO GOES -.A mim parece do outro mudo•.
\

O SR. Jo.to Lmz ALVJls - •. ~porque o que 0 Mnrndo
Senador pCl'r;-unl.n no Prefeito é o seguinto: «Por que motivo
o godo abatido p11ra consumo não é repartido no entreposto
do S. Diogo, o vnc pn.rn. os frígoriflcos ?.,
. . Po1;gunto ao. Scnndo si n. ~·cspostn concorro pum n soluçüu
dn COl'CRf,jn, da VldU,
VOZES - Nlio concorre:. · · .. ' ,_.,- :·;~ 1 ''1 ·
0 SR. AMUJO GOES - Cuncorro muito.
O Sn. MENDES n-r. ALMTnPA - E' importantíssimo, st'n'i '
duvidn. nenhuma.
·
.
O Sn. Jo,\o Lmz ALVES - E' :t:ttnl;nstico !
- ·
0 Sn. RAYMUNDO ·DE MIRANDA - Fnntnsticn é 0: contes•
tnção. • · ·
·
O Sn ..To~o Lmz Ar.vEs - «Segundei, por que n Munici,..
pnlidndo paga nos J'ornoccdores actuaes n cnrnc rccusndn ?~>
..· ACJUi u que se pergunta não é· por que motivo, por qutl
phonomono oconomíco o. carne est.á mnis cnrn ou deixou de
oslm• barnl.n. como cstnvn, ó por que cr Thosouro Municipal
dispondo corto dinheiro, pagando um corto producto inut.i. lir.ndo.
,
· .
Isto ndennlr:i ti. Commissão? (Pausa.. )'
· O Sn. RAYMIThoDo n~ MàtANDA - J\dennf.a.
O Sn. ·JoÃo Lmz Ar.vEs - Demnis, é o ,senado ,se trnnstformar cm Gonsolho Municipal, unico competonte'parn tomar.
contne no Pre:!'eito nesta matcrin, (Apoiados.)
' O Sn. MENDES DE ALMEIDA - Vnmos acabar com· n dom-'
missão,. que. é o mais pratico.
O S1t. JoÃo Lmz Ar.us -·Eu votarei, portanto, Sr. 'Pre-·
, 8 idcn Lc, coni,L'n. n. primeira.· pn,rto do requerimento do hOm::ncto .
Sonndor,. sem ent1•nr nbsolutnmento no ·exame, desta questão,
pnrn n qun I oa me sinto sem competcnc.in, ~:~em estudos, porn.
n qual ou . JUI} devo fln.l' cm homens compc.tcntes o até mt
opinião creio que da unanimidade dn improns::t, qu!) tom elo-.
ginclo o. nr.çüo cmci'Cnto do .Prefeito néstn. crise que ntrnvcssamns.
,
Vot.nrej a i'nvor dn uWmu pnrte do requerimento do .
honrndo Senndor rólntivnmente- nos Ministerios dn Mnrirnha. o
da Gue·rrn,- .em que S. Ex. pei'guntn se tem· sido recusada
polns repnrf.içõcs do fornecimento dnquelles ministerios carne
quo lhes tem sido fornec·ídn .. Voto n fnvor, porque e&sns in-'
ú'ol'mncõcs pod-em ser uteis. não só no honrado Senador, pro-·
pondo mcdidn11 no sentido de m'eJhor abastecimento das forcas.
mmndns, como porque ello.s ,tnl)lbem podem instruir ·os rela. tores dos orcnmentoR, qunndo tJVcrom do votni: qualquer, Cl'O·
, dito nesse sentido. ,(Jltnto bem..: mwlto. bom.), : · - , .
·
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DO Sl\lNADO

I
'
O Sr. Lopes Gonçalves - Sr. Presidente, o assumpto que
se discuto ó complexo, como bom disso o honrado Senat:nor pelo

I
·•,'
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Espirita Santo. Ha uma parte do requerimento que diz
rospoil,o á acção nclminislmtiva do Prefeito. Não vou tão
longo dir.endo que o ·congresso Nacional, qualquer dos seus
i:nmos, deslnenclamcn te, não possa pedir informações a respeito
do orgão Executivo Municipal, porque o Prel'eil1o nada mais é
do que um delegado de confiança immediata do Sr·. Presh
dente dti Republica...
•
o SI1;. RAYMUNDO DE MIRANDA - Demissível «ad-nutum)) o;
O Sn. Lór>Es G:oNçAr.vEs ,;..;; •.• demissível «'ad-nuLum,.
O Sennc!o póde requerer, solicitar e exigir informações
, de qualquer dos departamentos feqerncs, a· qualquer um dos
minislcJ•ios, a respeito de actos do proprio ·Sr. Presidente dtt
-Republica, porquo, segundo o nosso regímen, os Ministros nã!o
praticam neto nenhum «S'ponte-sua»: os actos mini'steriacs são
actos do Chef·e da Nação. (Apo·iados.) ·
o Sn. JOÃO J"UIZ AT.VES - Ntmca neguei corm:ictencia ao
Senado Federal de pedir informações. Apenas não vejo vantagens de .pedir informações nnquillo que escapa á attenr;ão ·
do Congresso Nacional. ·
·
.
. O .Sn. LOPES GONOALVES - Não me refiro a V. Ex. Estou
me referindo -a uma l.heoria: sustentada no Scnndb, de, que o
Congrcss.o Nacional não p6dc dirigir-se no Ministro do, Interior, ped·indo infoJ•macõcs ele actos do Prefeito municipal.
O SR. Ar.FREDo ELLJS - ·Não neguei a competencin do ·
Senado. '
O Sn. LoPES GoNÇATN1lS - Ora, Si o Congresso Nacional
· pt\de tomm' conta dos netos elo P'resid'ente da Republica, si
esses actos estão suJeitos tt apreciação e tí fiscalização do
Congrr.ss:•) Nacional, por que .razão o .Prefeito terú ~mmuni
dades? Niio é absurdo?
0 Sn. MENDES DE ALM.giDA '- Quando O Prefeito era no-"
meado pelo .Presidente ela Republica c a nomeação appróvnda
pelo Senado tinha uma funcção superior; mns agora· 6 até
um simples preposto ..
, · O Sn. IllVADAVIA Conm~.A _:_ De que meios havemos de IanQ:ir' mão pm~a fiscaJizQr?, Por' que. mr.ios 'nós tomamos contas
1
.ao Prcfei1lo?
·
•
·' O Sn. LoPES GON('.Ar.vr.:s - Dirigindo-nos ao ministcrio a ·
que se ncha suboJ•dinado. . . Agora; qunrito (t .Ql,lOSlão particular der's~t· C:.":tnvcnientc esla ou aquella 1'>crguntn ao Prefeito,
o r:nso é oul.ro c supponho cu qt!8J.O ·Senado, recusando, na
·h~·poLhcse, a npprovacão. a!o requerimento. do nobre Sennclot•
, . por Alngoas, nudn mais fnz do que res·IPelh1r a acção adminis.l.ral.ivn, npenas iniciada, do un1n au~oridade que vae d'esem~
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pen!w.ndo

·ns suas

· ' .(Apo'iados.)

funcçúcs cm meio das maiores difficuldades.

. Isto posto, dizer que .o Congressq

·

nã~

tem. o direito de pedit•
mformaçõcs sobre netos dlo Prefeito, por mtermedio do Mi·
nistro do Interior, 6 o que não se póde ndmit.tir e ·cu conclemno· em absoluto, p:orque, · cm face da Constituição, esse
· OJ•gão municipal nada mais 6 do ;!IUe um funccionnrio da con~
fiança do' .Governo Fed'l.lral.
Est:uu de .,accurdo com o honrado representante do Espi.
rito Santo, quanto :.í. ultima parte do requerimento, porque se
tPnLa de um neto directo do l\1injsterio da Marinha, procur.an·
do sal:)e1: si r eu !mente recebeu carnes damnifícadas c estragadas, jpara alimentaçila do pessoal que lhe está subordinado,·
Sr. Presidente, cu .não dese.io melindrar ubsolutamente
.
os mcus .. collegas. O que dese,jo ú, emtratando-se de um asSU\1ÍJ)Lo complexo, como este, lembrar nio Senado o adiamento
desta disr:ussão, por 21t horas, afim de que, com maior• rel'Jexãó, se possa Uomar uma decisão, que não só c;orrespondn aos
interesses de o!!dem ndminisLt•.ativa, cm relação ú Prefeitmn ou
ú administ.rncão do municipio, como tambem aos nobres e elevados intuitos do digno Hclalor da Commissão de Salvru)ão··,
Publica, que considero um riutriotn distinctissirrío, um digno
r.opres.entan te do nosso paiz. : •
0 SR.. RAYMUNDO DE MU\A·NDA- .Muito agradecido a V. :Ex.
Procmio, pelo menos, cumprir o meu dever.
O Sn. IJoíms GoNÇALVES - ·... um Senador íllustre, que
procUl'a; o mclihor possível, desempenhar-se das commi~Rõés
·qun lhe são r:on'(imlas.
·
Em vista destas razões, rc.o:rueiro a V. Ex., Sr. Prc~i
<lenle, rJ adiamento da cliscussãn do r.cquer.imcnto, pop 2ft' ho"'.
rns,.~eíl)perando que, por eslri fórma, bem estudada a questão,
o Senado melhor se pronuncie.
,
'
. Et•a o que tinba a ,dizer. (llfu,ito bem; mu.ito bem.)·
'

•

I

'

O Sr. Presidente .,- De accOrdo co.m o

Regim~nto

,

o reque ..

rimento de V. Ex. não tem .discussão.
Os senhores que approvnm o adiamento da discussão pr·r .
, . 21t.. horas. queiram .levantar-se .. (Pausa.)
Apenas votaram 11 Sl's. Senadores; foi rejQitado,
I
'
O Sr. Lopes Gonçalves (pela. orclcm) - Hequeiro .a V. Ex.;
Sr. Presidente, a. verificação da votação.
·
O Sr. Presidente - Os senhores que vof,m•nm contra Q
(td iament 0 ,que.i.rmn lev'antnr-,se.
Volm·nm conll'a 21. Foi rc,ieit0do.
Conl inun a discussão. Si ·não hOuver quem f!UCira a ]Hlavra darei por encerJ•ada a discussão. Encerrada, vac se pro- ..
... cedct' a votação. .
.
·
·

'
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O Sr. Soares dos Sa~ios '(pala. m•tlcm)' ...- S1•. J:lNísidcnte,·
pcoo o..v. Ex •.que submoi.Ln n. voloçuo por pa!'Les.
O Sn. LopEs GoNÇM.Vlls - ~erfeiLnmontc; conforme a dis"'
posição estabelecida..
,
·
·O Sr. Presidente-- A primeira parLe, '9.

'

que se rl)fero. uo.
Prc:l'e<ito ;.
.
•
. . , .,
. · ,
.
«1 • - Por que o gado abatido para o consumi)
I [lublico niio ó reparLi,dci no Entreposto .do S.· Dwgo, ··c.
I vae para os frigoril'icos onde ó reparL1do para o gon.,
1
·•
Humo no dia seguinte '?
. ·
.. ·
·
2" - Por que ,.1. municipalidade paga aos ~ornece.-:
dores ocl.uaes o., carne retalhada o requsuda .?1>
"
Os senhores que approvam .ósta pm•to do requorimcdq. ·
queiram ]{)yantar-so . .(Pausa..).
·
"
Foi re,ieitadn.., ·
..,
A segunda. parte, 6 a silsu int.o :: '

\_.

'

'·

l

::t

«E por inl.crmcdio dos' Minist.erios dn Guerra

c d:i

I Marinha - Qunl a quantidade de came que foi inut.il~-:

xacla, do dia O do cm•rent.o at.i.\ estn. data, por .ser conslr.Jorarla prejudicial no consumo nos cstnbelecimenlos Q
mwios que lhes são subordinados ,?) •

,.

·
Os senhores que approvam esta seguf.ldn parte, queiram
.Jovnnl.ar-se e conservar-se do pó pârtt .que se possa :fa~ct· tt
contagem dos votos. .(Pau.~a.) •
·

l
--.:',

.....

-

/

.. ·O Sr. J.pão Lyra '(pela ordorn.) - Sr. Pre'sid!'lnte; achan·
sobre n 1\!csa Q pnrcr,or ununime da commlssrto de De-

·do~sc

. dcms l'r.conhccendo i:\cnador pela Bn.hin, o Sr.· José .Toaqu;m
· Scabt·a, pec;o a V,. Ex. que consulto o,.Senad 0 se concede til~.,
goncin para que esse p:n•cccr sc:in immedial.nmcnl.e cli~cutirJP.1

.,

..

'
· O Sr. Presidente - ·O St·... Senadoe pelo lMlido do' Jl.iO
GramJc. ~lo Not·Le requer m·gcucia .pura que se,ia i.mmedinta-:

'

·,

"

\'

.
:.

.

)

'\

'I

mmil.1; d1scul.ido o prn·ecer quo reconhece Senador pelo Estado
cl:t".Bahin, o S1·. Dt·. :rosé Joaquim Scnbrn.
· . !Ois'scmhor.cs fJUC a concedom, quoiwrun.Jevnnf,;~-,se. (Pa!JSa,)l
Approvnda .:
·
'

. El;)~IQ.~O DE UM SENADOR PE!,A DAlilA

Disoussfl.o tmica do pnrccor do. Commissüd do Podero's ·
n. 187, do HH7, sobre a eloicão roo,Jizndn no Estudo dn. Bnhia;
no din. 2G dç julho tlnimo, pnrn precMhimento do. vaga aborta
I.

I

...........

-

...:...·

7
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ãEss,\o EM

i3 DE SE'l'EMBno DE 1!11.7

I

!01

.pa!o fallficirnhnl.o elo Senador ;j;osrl l\Tnrco·lino elo .S01\7.a .ci opi.pelo mesmo

r~a\Íd[} •CLUO seja rccoflli9uído SqJ]udol~ da IRcpullllcal
l~studo 1 o Sl.'. Dl'. ,lo.su ,r ou:qutm ScaJwa •.

Encerrada •.
São succcssivnmcnLe approvudns as seguintes conclusüGs-..
do parecor:
.
1
I, que sc.inm a·pprovndas as clciçücs rr.1alízndas no Esl.ndo
dn. Bn hial em 20" de ,julho· ultimo para. prGcnr.hímcnl.o da vagn.
ahm·l.n. nn. ·repJ•nsentação -do mesmo Estado, pelo l'allecimenlo.
do Sr.nndo:· ',Tosé l\fnrccllino de Souza;
.
· li, que sc,ia rec.onhécido c proelnmndo Senador da Rcpnblícn, pel!', E~l.ndo dn. Bnhía, nn. ,(illudích~ :vaga, o Dr •.•Tosrl :ron-

fJUiln Seabra.,

.
O Sr. Presidente - Em virl.udé do voto diJ Scnhdo, pro'clamo Senador ela. Republica., pelo Estudo ela Buhia, o Sl'.•. Dr.1
José Joaquim Seabra.:
Não estando S•. Ex., Pl'CSentc, vnc'-se-llHI fnzcr n commu•
nicur;ãt~ clt.lyidn,, '.. ,
·
·~·~ ORDEM DO DTA

. ',•1
. I •,
'-

'

.

---

MciPIPICAC:2\o
DE AnTIGOS DO nEGIMENTO
.

Discussibo unica dn indícncüo n. 2, de 1917, 1nodíricando
os nrls. HO c HlO, supprimh1do o 1-11 c pl'(•pOndet üm ndd.íLivo no M2 do Rogimcnto .;
,
.
_Enc~rradn,.
\
Siío npprovndas ns sesulnt.cs
I

RMENPA~
\I

I

, ..

«Finn. subsl;íl.uido o art. 110 dct Rcgímcnl.u, Interno do
s,,nndo :p~lo seguinte:
•
Mt.
Os pro,jC'ctos de ilo1íoint.ivn dos Senadores Rel'ão
immrdíal.amcnl.r: lidos C· submr;ttidos a npoiamllnl.n:· ·o ~~i
npn ia dOS" ]l•Ol"' cíneo ou .mais Scri'aclorcs serão log,) cni\'indo~ tt
Cormníssüu de Consl.ítuicão. Jndepcndcrão df'. apr)ínmcnl.o" s·í
ti'Onxor.·nm, quando apt'cscnl.ndos, n nssígnalura de cinco ou
mais Sonudorejl..
..
'·

__ ......

. ··:

..

I

TI

Fien snpprimido o nrt.: 111.

m
Supprimom-se ns pnlnvrns. «tll.ilidnde

c~

,.:.'

ao nrt •. 100.:--,- ...
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ANNAES DO .SENADO

IV
:Qepois do art .: 142, nccrescente-se :·
· .Art. NenhuD;la e~e!!,da será acceita no plenario ou .enco.mmhada pelas Comm1ssoes que ,0sl.udarem os projectos de
lCJs annuas sem que seus autores SQnadores ou Commissõcs
a tenham justificodd verbalmente ou por escri•pto.
·, '
Pa-ra.gi•apM .uni co. As· Cornmissões nil:o muiWrão parcc'er.
~obEe os .em~.ndas qu~ lhe forem apre,sentados sem que s~
;Jam·préviomente publlc;ldas com ns respectivos just.ificaçõos.Sala das sessões, 3 de se·t~mbro de 1917. - riueno de
Paiva.
·
. O Sr. Presidente- Estando e'sgota.da a ordem d~·dia ·v'ou
levantar a sessão •1
•
· · '
Designo para ordem âo dia. da seguinte:
Trabalhos de Commissões ••
Lcvonln-so a sessãa (ts 2 horas e ~5 minutos.- ·
.

-"
·~··
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Publicação fe.ita por ordem da. Mesa, em virtude de' pedido do Sr. João
Luiz
.
. Alves: ,
«Sr. Prosidenle do Senado Federal. - Em re,sposl.tt ;í
:vossa mensagem n. !l3, de 18 do mez findo, tenho a honra
cJe inJ'ormar que o Puder Exccu tivo, usando da autorização
L•onre,t·ida pico decrelo n. 2.37!l,. de /1 de ;janeiro de :!OH,
l'cvigorndn poJa lei n. 2. 738, do /1 de ;janeiro .de 1!ll2, contrael.ou com o Dr, 1<lSÚ Candido de Albuquerctue Mollo Ma Ll.os
a conff!C()ão de um pl'O,jecto. de Codigo Jlennl. .
.
Depois de ouvido u Tt·Jbunnl de Conlns. fOt ·aberto~ pelo
decr·elo n: 10.250, do 4 do ,janeiro de 1!ll3, o cr~,dito cl~
00:000$ par:~ o vagamenLo do tmbalho, ·mns aquelle tribu!lal
não I umon conhecimento do alludido contracto, pot• haver s1do
publir:ndo fór:\ do prazo legal. ..
nio do .TaneiT•o, q 'de setembro de :19·11.
1Veneeslmt
BNrz Pe1'!: ita Gómes,.,_,

'

. 10a• SESSÃO, EM 11~ DE SETEMBRO' DE l!li7
'

'

PllESIDENCIA DO Sll, A, Ar.EREDO, VJCF.~l'RES!DENTF.

..

. \

·,.

.'

}'

. A' 1. borà da t:L!'Cle abl'C·SO a sossfí.p, :L quo corl'Cm't'OIIl OR SJ•s. A.
Azorodo Pedt•o Bot•ges, Motollo, lnclio do Brasil, Mendos do Almeida,
.José Etl~obio, lliboko Gon~.alvcs, Thomax Aenioly., .João Ly1•a, El~y do
Souz:t, Cnnha Pod1·osa, Epitacio Possoa, WnHI·o~lo Loal, Dan~as Hal'"
rotor Al':LLljo Góos, Haymnndo do ~ln•mula., El'ICQ Coelho, hu(lno ui)
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Paiva, All'rcdo Ellis, Eugenio .TtLL·dim, José Murtinho, Xaviot• da Sil~a.
Alencar Guimnt•;1os, Vida! Rnmos, Uivada via Carrila, Soares dos Santos o Victoriuo Monteiro (27).
Deixam do comparocor com causa justificada. os Srs. llercilio Luz,
Pereira Lobo, Lopes Gonçalves, Hcgo Monteiro, Silvcrio Ncry, Arthur
J.cmos, Costa Rodrigues, Abdias Neves, Pit'cs Fet•t•eira, llmncisco Sá,
Antonio de Sotiza, Hosa c Silva, llibciro de flritto, Gomes Hibciro, Si.qncim ele Menezes, Guilherme Campos, Huy Barbosa,, Luiz Vianna,
JofLO Luiz Alves, Miguel do Carvalho, Lonrcnço Baptista, Irincu Machado, Alcindo Guanabara, Paulo de Frontin, Ft•ancisco Sallcs, Bcrmwdo Monteiro; Rodrigues Alves, Aclolpho Gorrlo, Gonzal?a .Jayme,
Leopoldo do Bu!Mcs, Generoso Marques c Vida! Hamos (31).
E' lida, 'posta cm discussão o, som debate, approvacla a acta ela
sessão anterior.
··
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O Sr. i" Secretario dá conta do seguinte
'•r.

:

E•Xl~DillNTE

.

OJ'fi!Jio do Sr•.. Francisco Cnrlos Schwab Filho, Presidente
em excrcicio·. do Estrrdo do Espirita Slant.o, enviando, pot•
cópia, as informações qtw lhe foram prestadas pelo Commando Superior· da Guarda· Nacional sobro. o numr:ro de officiaes c guardag alistados em cada batalhfi.o cxistçnte no·
mesmo Estado. -·Ao Sr. Senador Erico Coelho.
t·

...·.,,
··

",

•,,

O. Sr.
2" Secretario declara que nã 0 ha pareBerc•s.
I
,
, . O Sr. RaymU'ndo de Mira.nld.a - Sr. Presidente, a .aLtitude~
que assumi, no Senado, desde que iniciei a campanha contra
n cm·esLia da vida, em uma época do g"L·ando abundancia, tem
sido mal inlm·pretada pot· ptH·te dàquelles que não conhecem
os del.alhos, ist,; ú, . daquellos cujas opiniõos, ui'firmaçõcs e
e~tisLicas, no principio do meu lralmlhU; serviram ele bus.
Gola {t orionLacão qur, me tracei, uos estudos a que pi.·occdi o.
trabalhos que rcalisci. ;no 'pcsen'iponho da incumbftn:Ci:t ele
, ltclal.oJ• · da Commissão de Salvacão, PubJicu.
·
·
Não sou um. homem .rel'ractnl'io aos conselhos, quando
vejo que olles leom boas inlcnoões, Lant 0 quanto sou I.·c:ú·ac lnt•i,J ás aggrossõos quo me ~ão dirigidas, quando me considei·o, e· somprc mo considct·ci, muito suporiot· a quaesqucr
suspeitas sobre a lisura do meu procodimenl.o.
,
• . Hontom, um vr;·spérl.ino, .iot•mtl que é dil'isido pot· um
moço, que, aliús, a despeito das· in,iusl.içns que• pratica, elovicio no oeu proprio ·l.cmpot·nmonto, 6 bem inLcnciionado,
deu-me . o seguinte· conselho quo resolvi l.omnt• cm considcrar;ãn o que mo dou o prazer de le'L· por.nntc 0 Senado c ros"
pondcr:
· ·
«0 ·Sr. Haymundo de ~mrtindn, ao sor al.acndo pOL'
. algum jornal, sóbo t\ tribuna do Sonnd0 e dcclura (tem
'
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Hó
i:eito isso muil.ns voY.es) que liga. Lnnlo jtOs aLnqucs da.·
Jmpt'ensn quanto ú 1Wimcit·a l!llntiHo. quo vesl.íu. Ac:t·ed.itamos que S. Ex. :l'nllo a vu1.·dude.
M'us si S. J~x. não ouvu us uLaQucs. llus jot·mws, u;J
rnonos 'IIIIJS ou~a os con8clltu::i.
E, si no:; é IJeJ:miLlido ..wutli;clltal: ilo dtliiJilavel
'Sêm1dur nlugouuu diriumos :L S. l~x. rJUC S. l~x. prt·eisa
en l:~r-sc n~;·sLe easo ljo cnr~os vcydcs, O St:; Hayrn~u1do
devido a ser urn pouco !.refego nuo tem mllllo !Jun ftuntt
para a impt·~nsu..»
,Graças a Deus 1·
<<lil,~sa questão das 'carnes vut·dos csl.à em nm p,j
tal, os mnt·chanLes collucal'nm-se crn uma La! sil.uavãu
anl.ipnLhiua que ns mlhusiasLieas defesas ·que dus l.aiJS
exploradores o Sr. Jlaylnundo l.crn i'IJiLo indispú1!rn não
sú a. im[lrensa corno o publico CUIÜL'U o ubn,!gnclo :5ouador· das Alagôad !» '
. ·
·

.

Absolulnmt:·ntu uu'nca Jlz \lefcsu de rn't~t·clJUnlcs.
-«Seria melhor· o Sr. Uaymundo ~alat•-sc. A bem do
seu nome, a !Jcm cl:t sua. honr1t (CILIC o '8t·. H\1yrnund9
nã 0 se uanva de nl'flrmnr quo é intangivel) o St•. naymundo precisa ·não dar uma .só paluwa sObJ·e a questão elas carnes verdes.»,:

..
,.

..

1•
'
Essa jol'nul, Sr. ·,Prcsidunte, é «A nua~>, .
A questão.Uas carnes vcl'dcs, como a da uat·c.sl.in dn vidn,,
Pl'9YC~l ien Lo da· c!G,vaç~u do~ fl'CUOI'O.s de pl'imcira nceess il1\dc,
. J)l'IIIClfJUlmenf.c os allmcnf.wws, v1nllu JTJ:coecuJpiando n lln. ·1Jl'l'I1Sit desta Capilul, muiLos dias un,Les de eu l.omm· a dali. ber:u;ão de· roqucrór a nomctH;ão cl~ uma ~;ommissão du sul.· vucão rmblica:
.
.
. · E devo declarar que o movinümlo quê tive J'oi. iuspit·ado
ÍJUia aLtitude dessa imprensa. Vo,io, pOL'tÍil'l, que, me cng:mei,
· Ll).lando pcns~i que cs.sa tl!JlLude, em gcmlrncnte unifül'ITIC,
smr:.cra, em Javor dos ml.ercsseR elo povo.
. ·
O ~c,n•t•uio da l\lanhã» de hoJe, pU!' exemplo, como desde
.o dia cm CJLW a Commissão de Salvu~üo Publica so rcuuiu e
.. ou apt·escnlci o rilcm 1.1'nbalho, do accõrdo com as necessidades, procurando impedir 11 exporLucão ou provocando a sun.
rcgulamenl.acão, esfot'()ttndo-me p:n•a . uuLor·izar o· Govct·no a
dar eom!Jul.c t'1 ort;unizacão dt~ 4:l.t·usl.s», a golpacr ele um mudtJ
d ir~'CLo e cl'lica~ as prol.oncõcs desat·ruzoudus c pt·ci.CJI!Jiusns
dos nçan1burcudo'res, doseio ossc dia, cm ~ne cu vinha eornu.,.
1\lllldo li uampanhn conlra o movimcmL'o elos nc:unbarcnrlorcJ.>,
Ósle ,jornal comecou Jogo a me uggt•cdü,. o qnc nüo ux!.t•anhc.i
por ser o seu uostume.
. . .Sou accusndo clG' oslnr tomando llllllt uLLiLudc de hosLiUdudo 't\O Sr. lll·c!'uito, o que não .ú verdade· osLou apenas criHcO.ndo os Síl.!à~ Ul-\tos o ~ o~·iculu~üo lJU.c 'sçgur., u us qouvi,
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cçõés. que adquiri :romn.t todas cm sentido contl'nrio ':i, ol'iunf.:wúo de S. Ex.. ontJnrninllundo Oti aconLoeinwnLos pum a 'l'('a]Jzttr;ão de ul1•usts» o monopolios.
·
l\lns niio sou a prinll!ira peH~oa. que lJé'lltiuU desl.c mudo.
VeJa o 8_enndo o q.uo diz o ~,Cort·ojo ()a. ~l'anltã~ clu. 2\J du
tt8u~lo, nao v:w rmulo longe, cm cci!Lor.·ntl (lê): _
«Sob os au,;pieios r.Jo PJ.•u.J'uilo, csl.t\ sendo pl.'f!Jllli.'Hda

ii Ol'l;JlllÍ~JlljÚO diNllll ~].I'USI.n, (jUC Vi~a,

llllll SrJllll!rtle drJ••

rninnt.' o r:omrrJet•r:io de- e:~t·nus verdes dctiltt Cnptlnl,
eomu colloeal'. na ab~olula dcp!Jndr:neia de um ~;t·u'po
de mnl'r;hanLcs l.odos os outros Jnlet•r'HSados uetisc t·:uno
de nr)gor!io. 'o preco ela carne wndidtt no Hin dn .Tnnelt•o rí, LlleUl'icam.enl:e, regulado pelo cOHC:UI'SO clr~. Ll'PS
elr)IIWnloH, l'CS'j)l!t~I,IVamrmte COl'l'OSj)O!ldcnles UO el'tildlil'
c aos êtous inLet·rnedia\•.kJs por quem passa. a 1·e~ al..j
ser.· ·iJ carne vcn(Jida' aos r.·elalhisl.as. O et·iudor·, o i11~
vcrnisl.a - nssim se chamam os pl'opridurios dus e:ll'r''1WS de cngu1:da do gado - c. :J'inulmenl.c, o marclianl.c.
J'ot·mnrn ussa l.t'iiW()a do Jllereado do Jli.'O·ducto, que l'Ppt:esenl.n um dos I)apcis csscn(jiacs nn a!'imentnção pt;bliea. Sob o ponto ele vista pt·aliw, a siluat'ão npresenl.a um :tSllCIJlo dil'fet:cnl.rJ, O !.lriaclot·· o o invcr'nisl.n
uão dispücm, cm gemi. do gt·:melo eu pi tal e. soi'.ft·em
OS nffcil.os da. albsoluta J'nlla dr. orgunizur;.ão c ele cOOpc~
ração, que tl. caus:t .(Ja J'rtTquc~a dcsoladot·a da~ nossas
inclusl.rias rm·acs.
·
·
Pop onl.t·o Jarlo, o tnm·chnnl.r cnl.t·n 110 merendo corn.
a nmpl:i. vanlagern da nbunctanc:ia do fundos o da :!'orca
que dccot•l'e da . n~sociação .de interesses eommuus.
Dessa silunção resull.a: a annullneão d:1 vonl.ado do
ct•.(a~OI.'CS e do ínvul.'n is las. fimmdo 'o 'podcl.'nso mm~
ehnn J.c cm urna posição de decisivo Ill'eelOminio 110 ,iog-o
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comnwrcin I.
·
'J~nnt~ os- inlsr·esses _d,). publiiJo, qnc -p:•eeisa lut: a

..

• pl'l!l~o.

br11xo o .alJmcnlo mdtspensavcl, r;omo os da Jn.
duslr·m pemntt•ra; que cumpre ao Govet·no :unpm·m. parecem indíeat· a .ot·icnlnr;(í 11 a seguit• pelo EsLndo, qunn-. ·
do intervem 1~.1. qucsl.ão das camcs. Assim não JWI.JS;t,
cnl.t·elanl.n, o l:it'. Amaro C:n:nlr,tmli, que,· J'ot't'ndo a tomat· provideneiue~ no sr:nLid 0 do rosislir :\ · all.a inl;olurnwl do· um ·at:l,igo indispensavcl .:\. populnc.ii.o, . üSI.ú
prowt·umlo solve:.· o pl'obloma cm j.ermos que, s\)giundo
pnroee, acnt'l't!l.iii'Üo Pl.ll'il. o povo (lcsla -cidade o.peso de
... ·..;.'
.um :J'unesl.o monopolw.
·
:
A qücsl.iio da liberdade de mnlnrwa «versus» mono-·.'
...
palio é anl.iquisHima e eomplir:ndn. nd 0 srmdo ·i'aeil cn. r.onlL·m· _uma solur:ãr~. que. l.cnha, ~obi•c a oülm; van~ ·
l.ngons l.ao clnrns c l.uo vnlwsas, n ponto clu lhe assogn:..
l':H' ind!scuLivofÓ, SUPCl'ÍOl'idadc. Em ÍU\'01' da· Iil'Imoil'O. · '·
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cm prol 'da lioerdade de commcr.cio e alie concorrem
para salientar os inconven.iente.s cconomicos e mor~es
de todos os monopo,Jios. DJsc.mt1da no terrenc! dos prmcipios; a liberdade de matança é, _portanto. matacave.!;
-e por ella naturalmente tendem a optar todos os cSPlrtf.Os liboraes. Mas si sahirmos do plano abstracto,
para· encarar as reÚlidades concretas .do ·funccionamento
· pratico do mercado das . carn~s. e s1 attef!dermos aos
mteresses da saude publiCa directamente ligados a esta
questão, não sertí possível pronunciar uma sentença
Lão incondicional ,contra o monopolio. Trata-se, portanto, de um desses problemas intricados. em que a
inle!Iigencia, a capacidade intuitiva, o bOm senso e a
pratrca do' a~minis.lradi:lr teem de convergir para encontrar a formula pratica. capaz de satisfazer o maior.
numeJ•o poss,ivel de interesses opposlos.
.
·•
Bsscs interesses podem, de um· modo geral, ser divididos em tres cttlegorias: interesses da industria peouat·ia. representada pelo criador, interesses dos inLermediar.·ios e interesses do 'publico. Um principio l'\1dimcnlar de boa norma e de bOa mol'al aconselha sempre os govr~rnos a prestarem· mais ai.Lcnção aos dous extremos ela cade>ia cconomica do que ao 'ponto de vista
do intm'mediario. E a razão dessa prcforeneia resulta
da mais ligeira analyse da-' irnportancia social raspecliva de cada •um dos l.rcs ·grupo~ de 'intet·esscs pa1·t1.:
. culare5. O consumidot• tom tão elnr.•o d-i-reito á pt•ccedenc.ia no carmho do Estado que, defendendo os inresses geraes da collecLivicludc ncllc personificados,
não precizam o·s governos de fazer csfo·rcos de· dialccl.ica pam ,iustif.icar os seus acLos. Igualmente vitaes
11ara a Naçrw são os interesses do productor.
. .
No caso espec1n I do me!'cnd 0 das carnes,' o produ- · •
··ctor t! o consumidor mct•cêem, ambos, um apoio especial do'EsLado. O ultimo tem 1 nesse assumpto direito
a exigir dos podét·es publicas que lhe assegurem; não
sómenle a carne em condições rigorosamente hygieiJ.icn~. eomo lamhem ~OJ' ·preç~s. que. n~o o obriguem a
'Jll'tvtw-so de um alunonlo msubs!Jrtu!Vel. O . criador~
pot· ~eu l.ut·no, representa uma industria cujo desonvolv!mcnlo está t~ssuciado á cxpm~são econoauca ~o paiz.
S1 n descnvolvmJenLo da pecuar1a deveria. tet• s1cto scmpt·e ·uma preQccupaoãn dos .nossos governantes. as novns condições, crcadns peltt guerra .curopéa, tornaram
o engrandecimento dessa industr.ia um facto indispensavcl ú futura prospot·.iclnc!c do BL'asil.
.
Infelizmente. o ·Prefeito poz de parLe todas estas
_considct·n.ções, c adoptou ,uma solução elo problema do
n!Lo preço das carnes, acabando com a concurrcncia livro no co?Jmorcio oc\o gado ..Em ouLras palavras. 0 cria'. dor vae. fwar na depondencm elos max·chaulos, que, pOl'
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,r~;éi0 ·do.s 'seus :ag~.'ntes; di~lario Ôs ..vr'eóos ·das. rer;e;; r c:... · .
, , duzmdo toda a Indus.trJa -p~cua~1a, · que llbastecit( .. o ·
.. · .mercado . desta capita~. ''tl.- posição .. de. . tributaria. do . '
..
.· «trustn ora ·em.·v:ia de for~roacão: · Não .se' pó de compre- ·
. . . ·- · •, }lreh!mder como: o . Qhefe ·do , E~ecutivo Municipal, que,
·. ~(. :: · .rel)I'eS~!_lta no Dtstrtqto Federal .a vqnt,ade ~O'• Govern9,. ·
.. · ..:., ':C\a .1Jtuao,:. póde.!. p.os~seus actos· ,administL·atlvos; hOst~.,.,. , ,
•:.. . · .\': · .llzar a·-Orientacao que ,0. d~nartameuto ..federal da ,Agrr-' .·,•.
. · ...• .-i'Cultura :vae 'dando;;;.á .soiucao .. do ·problema do desenvol- · ·:. ·
, .-: " .. : vinient(} .:da .•pec.uar.ia•,:o. Nesse ··caso,: ·:temos . : mais . um .., ,
· : ;· · exemplo da•: ·anarc.hia · reinante <;no· . ;· Govérno .da Repu-' , ·. . . .. .
~ .. ,'',,.
·• •blica."» ~.L,._;,
.
"
.
'·,--'
•, '
·.:
·:
·
..
-~·;; rnais.ad~ante':
..
·
.::
:.·
:•,
·
.·
:
..
·;..
,. .
'• '·-·,.-,·::"( . ··:_:·
:·:·,'/ :·
'
___ ...-;,, .. •' .,._ '-,-! .·.:·· __ -,.·,.
,,
" · · '· . ,«Eniquant(} o·'Sr.: José Beserra ·patenteia,. 'POr vá''
: /. -· 'rias. :f6rmas,. o ·seu :iÍilte.resse e ·'·o seu: 'zelo pela :indus' . .-. · ·. triv.: ·pàstoi'il, :•o St~.. :Amaro· :cavalcanti,: ,de i·mãos d~as
, ...
1 . l;oríl ós :m-archantes,• :quer ''estrangular' os· creadores de
..
: ;·-· gaüõ' Ji!OS tentaculos•:implwca:veis; do. «trustn· da car!lle: ·
.,• '
·. · . · ··-l~.: não·: :é·.illopportu'no fazei·. taníbein .um .CC!mmentaTio ..
··· ..'·: .. ::;:sobre a . attitude.-.uc•. Sr:.·.wericeslau·Braz. em: relação' a. ' '. ·' .. ,;
:(
.· .. ·.:esse: caso ,·0: Presidente..'<IR Republica ,é·;um:.mineiro,. e·
..• y
. :fcit' p'elas;-costas do :. pqvo 'I!lineiro: ,que consegliiu subir .
.. ,·:;: .· ~t~, a~:: :Cattéte.. ~imas ·yae: se\. talvez, o Estaido ·mais ·· . .,.,'''
. , · . · · p:reJudJCaélo :pela dtctadlura que ·o. :4:trustw ·exercerá s~ ·
. .··,: ·, .. : :bre· os.;creador~es;:;Comtudo,. é, o Sr. Amaro Cavalcantf, ·
· '··. · •, : "agente.~da conl:ia:ncài'irnmediatà 'do·· Sr .::wenceslau ·Braz ·
. '
... · .:': ... , .. : ·ilo:~ove~I\o···da'çida~e,•iquem _está. patroci:nando, essa e~.- · · ·
'.<' · ,. candalosa ,:conspl):'li\Çao. contTa· os 'mteresses. da pecuar1a ··
o1·
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~No: mesilio,:·~·ditÔti.'a\/íi:inda .sê diz: .•·
• . : ·. . , .
~:
··.: ' ·:i;. ·.·•... c_ ? . 'l,;(à§m ô :<(tl'usti> sóffrerá.: a ili\dÚstr.ia pastol'il~ e so~r
· · -· .·
.. · .',/•'.· '· /' frerá_;·u;ualmeJlte:.:o, .consumidor .. ;E,:.para que.nao SOJa''· ·· '··
· . , .. ', ·•. :'·)'"levada ;:pior ,de!lnt~t':i;:a.:·•idéa ::e!"carada .,com •:ta)lta ·compJa;. ·, · : · ·>.,
. ~ : , :.:: t~anéia, pelo' ·PJ.efeJt~. ·,.é ,prectso:· que :as ..yrcttmas. do. es-: ....... ,... :.
· .:. :,'"./'; . •ca.m~alo, . cjuoi'se,:1)J•epar:a;."reajarn:-:emquanto. é. tempo;, . · ··
t- ~·,
~ ·"Orà;::Yê' v::·Ex;:;··:sr: ·:Presidente', ·que as· doutrmas e os
: . .•: :-:
. ,prbic'ipio~.> p~éga,do!Í.~.::.:~ão ~· · muito· :sa1lutàres,'. abstrahind!!-se-, · :· · . :~.
. '\'. lhes;·as.:r~essoas. ':P.ensm.,assifi1 ..;e.al:n~~.. P~nsocom r:elaca'o 3J
..... :,,·::
· · . · «trusts,;· o .monopollo~·· ·' ·· : :. ·.: ·•· . · · .. • .· · ·
. . .
· . . ··:,.. ·r"·
,. .·: . . . .·, . \ ·.:1nssa··. rileimli:J,. JOl'i·ldJ;~ OOinbatelldo as: suas .. dO\.iti•üÚlS .·dlc. ha.· .. •···, ·, :}~;
': ... i·;: ·::•po\ll:qs',:din~,; e que': coniitam,,,~os .ffiO\l~ ..discurs.so's ':e :dit. Ol'ÍO!l- · . ;;?':i,:
., ,:··· tacão:dadà..a:esse·trabalho,·:dtz,·.rofomndo-se'ao·precode.SOO · ,, ':•:.'''
·.. · ;: · réis .taxado pelo. P:J:'~f~it\l;'dllsta :.cida:d~. pal'a a 'wnda do clwr <: ".::; >::~,
.:: , , : nes ·a:os--a~.ougueu~os,:.:'e,,.:J?()rtanto,· .pelo:.11lenos ,, ·.0 de. 1$, para• · · : .. ·:::.:
• ··'. .,os consum1dor~·, ·o· segu1:nte :·.:
· · . ·,. ·< .. , .. · , , ·. · , I'.'>· . :·.!·'
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<iNa' .nossa'•:Vizinha ci.dade:..de ·Nithet;oy; :houve época:·' ·. :. ' . ·'
·. · ... ·: "·. :..·cm.que: o·prl\co··da>cát•ne·se .elevou·:ienotmement'e. ·De· ... :· ..."
. ·.: ·~ '. '· >>Jod·á~ a.. part~ ee ·'levanta,.ra,m· plt~;m'Ore!J'.populares, e o· qp~ : .... ,. :<
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''erno .-do ·Estado e o Péereito municÍpili encontraram-.·
·ÁNNAllS DO SENADO
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. s:~ ·na. necessidD.d.e de remediar a ·grave crise ,que affo;.
.r iava. . toda a população •. O processo foi summurio: 1
..'
acabOu';-se :, · cilrn ·o monopolio e estabeleceu-se · a livra
' '
mntn:nca. ''l'lá.pidamente -a carne desceu para 750 ·réis, o
· . · prescntemeE.te esltí sendo.mantido, esse preco, nos· acou~'gues ,daquella ctdade. "· ·
•·
- · .•
·
.. :Eis> ahi, ·. Se: Presidênte, assim. fui. infor'Ínado, e. o~tou
.. oe~to que o. pMco. da carne; na v!zmha cjdade ~ Ni~hcror,
·.,e tnfert~r .a 8~0 réts para o_ consumtdor.. ~ Nao.·podta1 P9tS, de!.,... :xar·cte ·tustwg,r-me,· de.accôrdo ·com a tmprensa aesta
Gapt' tal; orient~do ~ guiado .po~ suas infor~ac-õf;lS, .contra ··a'";taxa
· -~ . de. SOO ré1s. no:eatJ'11posto, e a_·d~ mats de :l$, para o.' con-:
· ,;Jum?. d~ popul~clto. .•. -~. . > : . • ... · · • , .'· :' . . : ._ •
· .. !Acoroscenta''aiilcia .esse jornal, no mesmo dia;;·7 de agosto.·
· ultimo: '
'. ···: ·
· · · · ·,
·:
· ,, · · · \
.. :
. ·4H;·qu~in .~e propo~h~ a· ve~der carae dir~tamente· .
no
.pttlblico}:poí, 700 e .SOO réis,: sem nenhum monopolio, · ·
.
1,
. ·.
..sem' nenhuma espe-cie: de favores 'além' de isencão oe'
. ,···..-.
imposto 'de. import.noiio cobrado _pela PrefeitJlra;., Os fornecedores estabelecerã'o, aoougues .de ·sua conta, paga:: ·
., ·, -.
rã 0 ; todos ·os mai\J impostos legaes, ·e sujeitar-se~bão a·
Wdos os tligores ·de fiscalizacão sanitaria que forem de. · /· • · . · ·..to:~rminados. ·. . . : . · · . · · ·. :. , · ~ . . . ' ' ·
. : .Apenas • precisam de· .garantias:·para: o funcciona- ...
' /.• ·· ..
iuenlo dos: .seus estabelecimentos :e t!.!&nspcit'te, de carne.:.
.
.E-: ·realmente .a prop.osta .que. foi: ou vae ser /Offe.:.
. .: ..
'
. .l~~cidi!: ao·•.Dr: Amaro Ca.valcanti · for nos termos ·que ahi
.
: ficam, ella merecerá immediato applauso· da população.,
'
. . Do facto,. nella. ·não ha -nenhuma desvan.tagem pára· a
·
',": •' , .. ,
Préfeitura,.
sin!io
..
a
perda
:do
Jmposto;de
importacâo
do
·
·
.. ...
gado abatido. · -.; , . . . "' .. • :::,_ ··:. :
. , · . _· .
·· ' · · · · Estamos om 1'rente de um: verdadetro caso: de ·sal.:,_ ..
.:·. ' ·. .. yaljão pulilica,\Qtle nos importa saber. Sj'o gado é ·aba- .·· ,.
_.,·.
:_~ ' o . . . · Lich• em· Santu Cruz ou'. em outra· parte, si á''càl'ne ·for·
· : ·<" · . · M:Hlfa, hygienica, de boa qualidade e barata., ·· .· · ·. · . :' .
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· . · ·· · :. · ·Bem,. Sr~., ~enad.ore~. o Senado. vae ouvi~:
··. , ,
..
· ,.
· No dia i2.'í:loÍ.mesmo' méz de agosto esse--jornrul declar•ou
·
em·
~rtt'tot•i
·1·
·
·
·'
..
·
·
·
·
·
·
.
·
,
. : ~ . '~a.·
. .::·_ .. :·:···~·- I ·~· ·. ' ....
' '.'.. . ,· . , ·"
.,
.
.. .:;.':;,; .. ·
,.
, .. ·.. ' 4Em conclusão, e este é de resto o po_nto riapital: não se • ·
J)óde 'ãdmil.tit' .:tem se justifica . que· :el!i Nictheroy carne ·. ~·-·
possa. ser vendtda.! Mo povo,,. a $750 o -ldlo,; · e .na cap'ital· do . ·
Paiz.-,·a- curtissim~ ·di,stancia paquella <ildade, não· se encontre · '
_pre(}o:
inferior'. ··a:.-:1$000
1:. · ·
..·
.': . . ,.
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· ._· ···«De :resto; .amanhã, segundn·fcirn, ·segundo nos informam, ....
o· Dr. Amaro':Càvalcanti
'será
vlsitudq por'
que!I', lhe. exporáj
·
'
•
' ,_ . ..... ·.
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00!0 Clareza U
pCJ!' qUtlUI Se· CO;Dpi'Ollletterú. a. Wll•
dot·. ~arne «aq ·povo~; a ~SOO ,cada'kilo, desde que a Prei'eiturtL'
esteJa resolvr~a a ac.udrr, de vet~d~de, ~om ·remedia que com·
bata a carest~a d~ v1da, tendo~ era consider:_ação ·s6meute que ·
estamos ezr:, front.e .de um caso ·de ·salvação pub!Joa •10 que .·u
p.ov~ ,não p6cle, sob nenhuns. pretextos; soffrer .máis expiO·
. 1 açoes~.
.
.
. , .
·
.
·
.· ··Eis ahi; :roqas. estas ,affirmaoões,:todos estes , couceilos; .
todo !lSSe· crtterro, tom srdo as. aillrmações · os comceitos e o '
· crtLerJo _de•~eus·discursoS'c~.do meu t:.abaÍho; Não porquu
t~nha srdo•,drt,o · p,elo.}:Correro. da 1\fanha!), ·mO:s poi·quc enten~ ·
.dra e· entendo q:ue sa.o. doutrmas salutares, e ·estava bem
lon~e,.: Sr. •·Presidente,. ;·de. . imaginar·
que · essas doutrinas ,
ser1an:.:tod~s aban,ctonadas ·dentro d~ ·pouco tempo, 'Eu,
po.
rém, ftquer _com· o que era bom. ·. ,:,., ·
· ....
. •Continuemos : ·vejamos ·.os · que 'mais . me ;:accusam: · .
., . A. «Gaz!lta d_e Noticias~ de·•hoje ainda. continua a me col"'
lociJr•·na sttuacao de advogado ou 'defensor dos marchantes, .
quando· dos textos· dos me)ls"discursos· e de. todo: a orientação.
'elo ·meu trabalho. nenhuma conclusão . honestamente. se rpódc
tirar neste sentido · ·· ·. ·
· .
· , ' ·· ·
· . ·
· · .·'>Po.is:bem, .vejámos coino :.este 'jornal, poucos dias. ant~s.
riensav~ e ·como· cu tive ,a: bimplicidade de suppor 'qúe · pen- ·
~ava smceramente.:.. ·. · . .
•
. . .
· . ·. <o:PrevianJos...;...(diz a "Gazeta de. Nottcias». do. dia: 24 dll
i.ígosto).,' sem qué isso. nos !o~se muito difficil, que. a cúrne
:,,:
tenderia;· sempré .li suh ir, em· quanto não se cogitass.e. de li,.
mitar . a . exp·ortação ' ·. ' ' ~- ....· . . . ·. . . ' •• ,
.·'· .· ]'ieou (lemonstràdo. que' ' graiidé . procuta ' provocada .
.pelos· negociantes .de ,carnes· congelacltts :causou . a al~ , , na·
·
..
compra.,das· boiad(\s. · .. , .:: , . · · · '--' .. ·
·. :, Si bem .que fosse: oriunda do boa intenção; achamos .
exdruxula .a· dete'rmina!l)ão do 'illustre Dr. An1aro .cavarcanti;_
.
·. de .prohibir · que os. ·marchantes· negocüi.ssem o· ·kilo de •carne ·.. · ·· · ,
por ~preÇo Ji:.a is' elevado .de. $800. Aéh~mol-~; não ~arque pre- . · · .• .
tendessemos. defender ·:os ,,interesses .desses negociantes, mas·
• · sinxplesmente·•Pàrque, ·sendo: .o problema· ·de .. grande 'com- · ·.r ,,
plexidade, ,iulgàmos insufflciente; · ru niedida ... díl .Prefeito.~.
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. . «Não· estamos· a malhar em. 'ferro· 'fr1o, po'rque, çonliece--: .
. Jr,os ·as· bob.S 'intenções do •Sr; . Prefeito,.. e ·temos. a certeza de ·
qü~·.s. E."':. :'M!iliará ·convenc.~ndo~se.·de g~e.)lada'ha de con7 ·
~:.
SOgUlr''«'emquanto não trabnJliar . peJo· eqJllhbriO fJDlre, a qu3:n,i-:K
tidnde 'de· gado.: a exportar' e' a neailssarJa· 'ao ·~consumo In·
..... '
terno.:f · : ·· . · · ·" : ·.: · · . ', : ·
- ..
.
· '..
. · · E'.~o qué 'eu tenhà. affirinido. 'E' pelo que ·me tenho .ba· .
·' ·
· ·tido. São estas as providencia,s cwe existem, neste · sentido,. ·
· ·
,
· no trabalho que. tiye a! 'hOprn d'e apresentar. pnra .estudo da .;:
Conunis~ão. de Sai'vacãa. P.ublica.· ·. '· ·. ·..· ·..... · : :·.
. · '. ·.
.
. · «Para que· tal succedn, .o. Dr., Amaro. Cayalc;ant). ter,á que •·:.
· · expó~ a qt;est!ío .no Priisident_e dn. _Republicai, par~ ~ue 5: Ex.; ·
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QOngl:CSSf.J Jeis\jUO· Ji~1item .a e:tp'octaçio
/ . daw c·at·tws .congeladas, ·: obrtgundo' os exportadoms . . a trattn•;
antes de l.udo,. d'o forneci!rientó. interno, de malieira 'que· a to,-.
, .das aey cidades' do nosso car~~ Brasil; tão estimado ~tambem pelo·
.·ll!ustre gover•ilador. ·cto · DistrJC,to· «Seja. permittida: a. compra do
· btl'e. pot~ 'Jlrcco mais razoavel:.. ·. . · . . · :. ,,... ,:. · . :: .. : · ·... ·. . .
•. . Estnu cansa'do de dize~· que nlio é SÓ para o' Districto Fe, ' I
·dera! qúe, se··.vae~ trabalhar; não· ésómente, para~.os,intéresses: ·· ·.·
.·.··. do'Districto Federal.qúe.::se va:e .Jegislar; o Brasil não~ é só~ •·
: niente' a. Ci:tp!l,al,<Ia R~pul:ill{)Íli; a :,crise, la;cat'estia; :a~,"nec!!SS~~ . .
. .dali e~. e .u ,miseria ·estao .assol~nqot todos .os: Esta~qs e· prmc1- ···
. palmente os do uOJ:te;>pela< diffJCuldad.e""de. subslstencla e :a ,
.. , . elevação:· in.iustificavel e :~ªcalldalosâ. dos generos. de primeira· ·
.· :· .• •necessidade,· ..E. não .. hil:;· ós l~ecurse~.s ~que· podem: exis.tir na
· · Capilal da Republica;, :.. ·, .. :. ·:· .. ):;',." >·' . ·, ·' :.•: <.-· .. , . ·
:· .. · . 1\fas, uontinuemo.s;. Si·.·· Presidente;:. Referindo~se •. ainda'.á ...
· · . elevação dos. pr~os; diz a e<Gazeta ·de. Noticiá$): .: · . >: •<. . , · : ·
' Ul'l'Ull(jUC cJO 'J?.OSSO
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, «E foi? o; que s:u~edeu'. \FormtÍ~2S ',«tr.ustS); C~Ino 1 OS . · · ,1
. de assucar;-.permtttJmos a: e:x:p()rtacao de .carnes conge- ·
· •' . >!adas, CÓIDOiSe .tem visto;'',com .o.:mais es·cando:JosO sacri"
Jíriio de. nossa. economia inf.erri:i; suÍ'Í'ipiamo.s·., aos mer- ·..
·
cados .do 1>tih os cereaes7múis •necessarios· para vendel~ps · · ·
" .
aO estrángei:ro; ·:não .olhamos· n:.éios nêm ..inodos p:ilra.·des~
onvolyer!.. as·· nossus . permutas·: internacionaes; ·:· comtant;o.'
que os \igrós-boilnets:~>· da industria,:' .da .lavoura e .do " .·
Mlll!llel'ci() apaTthaSSllffi CObres·:•Jal'gOS,' mesmü.' que .pro'' ..
.. ·'
: .··.
viessem dir-pC!lUl'Ül.· das' claSSQS 'iproletària's·; . A ·to(las' .aS
.''
causas reues e: explícaveis da.·:crise ..' áccrescentambs a . . ·
.'
,.
tir.Jmvet·!l'onhille• ·cto~. espüf.üladéi'res'· e<'à.indifferençai·d~s; · ·. · · ·
• govet•nos.:. .•. · ...... .,....
.··, ··. ~ ... ,:•.. . ...... , ·.:-: ... · .
•. ·
' '
_.,,_1.~' ~ '".·)·-~·:,.:··.·· .. , .. ·: __ .·.;:~··-'·,::.~:·" ::_,'-~>'._ ·.:'''- .. ';!~',·,' · • • ',·
;.. .
Eu não tirilút,;m1<Iad'o tão adeant~do .. .'Diz; porém·;.•a· .é~a- .. · ··
.: ·
zela» ·mais•adeante·. >•· ...... :,"· · :· · · ;·:'·':,·:e.:·.,,, . ,·,_,.. :,· ... ·· ·'
~.'-_' >:_: ;.. --~-> , A • . ~- ·.. -. ·:•. -· ·_', ---~-,i,J; ... , ~~- -\_· .... ·: '-, / .. :. ,;.<'i: '::<!·.:.~ :_~'_::~:· . :~--:;;:<..': ·:· :-: . ' ,. :· ~--~ 1',., .. _....
. • • • :.:· .•
. .li P.ar.a ·:lrnpediL·: a ;.àltt( dos' proci>~;·Jia~ta\ atucar: os>.
··
· · . monopohos;·: os· •.«I.I!usts~;. •os aç.ambnrcamcntos,',.·.regulaxJ~ ;
~ < ' Úll' a ,iroportaoão:;:,c adoptai 1medidas .:1 semelhantes,: .que :
.• · · ·.
. não 'foroll) á·:·:ConstituiÇão,: que' o·isr; ::Bilrbosa':, .. J:.lma; · .,
.•. •. .. 'ajudou :t•ftizer em(-!89i ,-··: ...... ,,., ..... :.:••····~··· '·, ··:·
';
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· : · , .·:. 'Vis~velmcnte é ,inc?l}testavel .crue,. :P~rco':'~·endo.;t,odos 'os. ':-·i.·
.. mous · .dtscu1•sos .e. examm-ando ·detida. e :r1g.orosamontê o. tra-·.
' 'balho· ·que apresentei 'tpara ·.:o ~estudo da···corrimissã.o'; .'não se
:
·encontrarú nas minhás oi·~eões: uma pbrase;iou·.um: conceito,·.··
não ·se· oncontrorá ',no
trabalho .uma ."disprosiciio contraria •.: . ··. . .·~
. · 'a· essa' .orientacão•·- · Ôrientàção.·~·aliás, ·,e.fficaz; salutar, patrio- · ··:, · ·
tíca o 'humnnitarià .. :: :•: ..:.:.:··,·:·.· .. ~ ,.:: .:::::,: ~. ' ·. · .·. -:: . ·
-' ··'···o SR. V!CTOR;NO MÓ~TEÍ~Ô :--·E'. ião com~Í~ti a utiú~x;m~~'' . ' : '
dade d:é' vistas que quem 'sabe se, não foi v; •. Ex. O· àutor.des· tes. art1gos. ·.
·.
· · . :',
,. . . .. . · ... , · . . .
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$i ·nu fosse o':aut.or ·desses· artigos ·não· estaria ·me d~fendendo. NiíÇl e~ct·evo ;parei· os

· ' . O SR. 'flAYM!J!'i'D.O .m; Mll\ANDA

~·

'

·

.im:naes desta terra. . . . . . .· · · " . · · ·:
· · · ··· ··~ .· · '
·· .··.·. · Continuando; depois de ,estabelecer um: mappa da· escan, . ·dalosa ·exportacão··dos genei·os de primeira .necessidade, diz a
· · .: , «Gazettt de NoticiaS»:· .: • ·
•
· ·· ·
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«0 que ha é que mem duzta de aventureiros·~ f.IUO
..
chegm•am,a•·far.er do Sr. Graoa ·Aranha .(minist.ro pie- ·· ·
•. nipotenc.iari~ aposegtac!o), ·caixeiro~yiajante na. Europa
::,~
. ..
• i.,.:;.. têm. um· monl)'f>O!Io na compra dio :gado:·J)ara exportar
' '· ·,·a· carne congelada, .:pois. Que o Pl'!lco· .é· acf.uãlmente fa...
., · : . · buloso e ·deixa,: um' limro •.enorme·; . ·Par:à··}enliznr essa
• · ,-··empreitada não olham processos· e nem .'meàem· ns con... · .. · ..~equeri.ci~s · que~ essa 'megalomania. de. lucros 'occasi·óna
·'. · · ·. ·ao: Brns1I.· Entao, ·arrematam. tudo, :fazem .«tJ~ust.», · sa. . . orificam o: P.ovo;, prejudicam· :o desenvolVimento· da. pe·.
: ·. cuaria niui'ional'.' ·Para ·eues·'o· essencial i\ .ganhar· di·
. ·•. . nheiro; s~:ia ,con:w ror:. ' .
:;; . ··. · . ·; . . . '
·. . , ' .: · Depois~· nós oaccusnmos ·,.noss:os .marchantes, .nossos.
:
.
.
·
· · · ·.ncougueh~os ·de ··gananoiososi c : pedimos· ·contm · elles.: os
· 1: '·'· . ', maiores.rigores·· da> lei'·' : ··•
.-;,'...... ·• ... · '· ··.·. · · ·
'.
I
...
sempre assim ~O· Bràsn> i>arii' os' pobres. :pão;
- •.:·, ·
'·p·ara :os•:audàcio~os.' ricos; :toda .a.:.benevolenci•a de im, ,. ·.. · . postos, . tJõdàs as·· .concessões;: mesmo contra · as . .leis ..• ·
· · '· '· · .· ·:· · ·Dous ' de -misericordhl !/~té'. quando . '.durará. este · ign o-·\·
.:: . bWestàdo .de cousas?u ' . ; ' ·, . . ' _.,
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. . ·E ;eu. repitO ·C:om' os: meus 'nccusàdores :· Deus de mí8eri- . ·
,. ·. cprditr,. atê 'quando.durará. este jgnobil·~est.n~,o de cousas· cren- ··...
9 1 .-.: . · • · ·
do
:pela ~-._,imprensa
· · ,..·,,. · •·.
· ·
,
•: \ .~
' ·
• •
'··: · ,r_.,
,·:· .. ·.·:·:_.'·:, -··.
·
M~is . n<!eante, no di11. 21 de asqsto,< accresr,enta. o· mesmo, ·
.. ·jornal::-- , ,··-,
· ~
_. ,-, ·- .:·,· . . ·.··_;:. ·-··. - -· --·- ·. ·
'~
~
,- ~
. · .': '·.«~Pelóvapor.: «:Mantíqueira»'l:lo Lloyâ Brasileiro, fo.:., ,
, ,. ·: .... ' ,:ranr·hontem. enviadps pam a.:Republica Argentina, pela· ,
··'
. 1irmà.il\leirelles>Zamith & Comr.., ,miJ.is 3\51, 000 snccos de . ·
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;,: ·•· Por. esse··racf.o. damos os.'ni:is'sos únr.nboiis ao ilh.istro · ··,. • "
· ·. · ·. ,, Sr; ':nr: '~er~irn Lillla..:'"chefo ~daqu!!,lla,fir~n. opresidente , ·.. ·•.. ·..:·'. .·;:
' ,. · da '''·t•
· commissao encarregada .de rcsolv~t· 10 problema da .· . , , .,
·· ... ;'",',_·••..,. caril!! IR'·•,'d•,a VI'da.•' ·.;._•'.·· '• .' · , .... r . · . · ....,
··i·.'·.·.·
· .. .' < ...:. ··., Einquanlo na :naêão visinhO. ·~c;:_1wsso assúcar ·é'·ven- · ... ~,,' /)'
· ' · · · : '(lido :i' retalhó, poi• :um preço mais• barato. que, no. nosso • ····. , ·.;ra
·.. , . · , ·;meroad~; apez.nr',das,·despezns de embi:t~f.)ue, co!Jlmissõcs .. ·.·.:·.· :i:
.. ··.··. .ademais onus·detnes.tran,~acções, .nqu,, ,no paiz produ· .. ""' ·:
, · ·:.·: •. ctrir, o'P:ovo ci adquire.•P!Or ·uma.!(>.xorbitancia;· grnoas n·~·"" ••.:;·
•criminosa· ganancia: -d~;~ 'determinados nr;.ambarcndores.i>··. ·_. . ·~:,' :·
... : : ...:·ora,. 'sr: ~residentei''V; .. Ex~ {'Stá ven~o; 'ó Semido es'tú. -~ . :
· ",· ·• .. puv:indo~c gb.~er.vando .que.-a'attitude de hontem ela imprensa·.,.o;•:· >< · .. , ,
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· ANNAES DO SENADO

· ' desta C::Ípital ern muito~ differente da attittide de hoje. EUes
condemnav.nm rós «trusts••· previam os· «trustsn, não se conformavam com o preco da carne a 1$000 (o está a mais de i$.).
;~unndo cm Nil.heroy era. vendida· .o. 750 e SOO réisi não -se
cn.nformavam com o Govcrtllo por não dar um c.ombate efficaz ·
e mortal n esses «trusts, e noambarcadores; entretanto, eu não
tenho feito ontra cousa sinão· combater os -:trustS, e a possi·
bilidade de um mónopolio, que -eu vejo claro;- porque não tenllo melh!ores Yistas do .que os outros, que se· vae realizar
com l'claoão á carne verde.
:· · "Eu não tenho feito outra cousa sinão me msurgir contra
os pre~oA; porque o meu empenho é o barateamento dos ge. neros, de m~neira quo a população não possa continuar a ser.
nffligida e torturada pélo. modo p•or que· tem sido, e dessa
população t.oclos nós fazemos parte.
. · ·
·.
:
.
. A «Epocn" 'tambem me. considern advtogado. dos marchantes. Desvia, como os· outros, o pensamento que .tem presidido
· n minlhn nttitudo na tribuna ou fóra de lia. Entretanto, logo
d~pois da resenha que faz 'da sessão dg Senado, em uma local
subordinada ·• a titulas e sqb-titulos pomposos, conceitua ente- .-goricnmente nestes t~rinos em ,suà edicã:o de_ hoje:'
,

I

I

',

'

'

'

•

'

«O'Sr.. Augusto Mari~ da :Motta,-marchante cllo Dis- .·
tr.icto 'Federal, requereu·. hontem á 3" Camara da· Côrte · · ·
de Appellacão uma ordem de «habeas-corpus•> ·que o li- - · ·
berte de situaoão de constr.nngimneto illegnl, em que se
enc:ontrn, por. .a'cto do· Prefeito municipal. . .
.
A «rctioão,, que está assignada pelo. impetrante e
paciente, «é um documento" de valor jurídico, «baseado'
. cm razões. msophismaveis, cujo teôr vae publicado em
, outra. secç.ã'o desta folha.
Como advogado, assigna na petição o illustre Dr .
.Tnsé E\abCiia Viriato .de -Medeir.o~.» '· .

.

'' '

- Essn docnmento ele valor ,iuridico, ·-referindo-se iJ,os actos
do hom•nd'o Sr. ·Profeilo municipal. articula que: ·
•

.

I

.

"

<":F.sto~.

nct;os são abusivos, arbit.rnrios. ·e· constituem
· mn cnnsLrangiment;o illegal, que s()f.fre o supplicante, o
contra o qual vem solicitar c!esta Egregia Cnmnra nina
ord~m·. rlr «habl)as-cnrpus,. F.Jies . ferem· o direito de
'prnprirrlndc,. garantido .pelo. § 17 do nrt. 72 da Consti·
t:uicão Porlernl. r supprime a liberdade profissional nsse:;mrnrln ·nri mesma Consfituioõo, art. 72, § 24.

•<

PNÍc·ede · ~;i se . conceito · Jurid:ico-r.onstitucionn 1 a. seguinte
rnzão. inAOphismnvnl que· destaco denfre nsi:muitns razões' insophismnveis que contéll') esse documento' do •vnlcw · juridicn,

. ,.

,,

.,

·,.,...,,
I
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conforme a abalizada opini!ío do importante org§o ila
prensa carioca que di:IJ assim:
.
·
·

im-

·················,·········.·················
•

•

l

. . uA:o' '{lasso que assim proced~ com' o supplicante e
outros marchnntes, que não podem 'subordinar os seus
lcg-Himos int.ere,sses ás fantasias dictatoriaes <la autori:.
dade, o Sr. Prefeito franquein o Ma.tndouro Municipal
de Santa Cruz a. umn só ernprezn, n. Companhia· Brnsileira e Britannica de Carnes, que alli abate gado des- •
t.ina:do á exportação, c a quem o Exrrio. Sr. Dr. Prefeito
houve por bem conferir o moriopolio e..."tclusivo do forncr.imento de carnes á populaoão: do· município. e que
se promptificou a offerecel-'n :10 publico. pelo preco de
- . Oitocentos reis O JdJo peJa boa C simples razão que, em
primeiro lognr, favorecida pelo monopolio. élla supprime
a MncnrnP-ncin .na~ .~o.mpras. do gado :n.n.s feirns e, em
sefn.mdo logar, benefHlm da 1senoão do 1mposto de coniiumo de 6$ por cabeca de gado, n que o SU'flplica·nte e
os demais marchante~ se acham .su,ieitos. E' uma desig-uald:tde odiosa, e ao mesmo tempo uma illegnlidnde
escandalosa, com que .se nvanta.ln uma empreza pnrticnlar, 1\ custa dos cofre~ publicos; s~b· o pretexto npnrente de ·defender os interesses d!l' populncfio :»

••

..

I
I

t
'•

Poitnnt6 á, -rEpocn» eu opponho 11 proprin. cEpOMtl> do
mesmo din e hOra, do mesmo papel e tinta·;· .
.
Como é •passivei n. uni homem rmhlieo ,'bem intencionndo
. P.~cnpnr :'í. mnlerlir.ennin n iís intcrnretnr,ries, iJnlumniosns nos
seus Mnceitos c :ittH.urles din·nte dns a"(lrecin:oões super~iciaos
da imprensa., ao sabor das paixões de cn.dn r.édnctor que trncn
.um t'ldit.orinl on ~:qcreve 11mn resenha I?
.
.
· Parn sr ver a uniformirlnrlr. dn imprens~. basta ver snn
opinião nm relar.ão á 'r.xportar,ão' e transporte do mmignnez.
· O «Corr11io dn Manhã:~> ncbr1 ]1ntriot.ico f.u.do qnan~o ~e MM:
fazendo em reln~ão no mángnnez; 0 .:Impnrctal» eons1dern que
o· Thesouro ,i:'i foi defraudnclo o roubndo em mais de. vinte
...mil contos. " · .
·

/

Ve,inmos
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o rrue diz o ccTmpnrolnl»:
'
• . uA ,I;'XT\Orta~lío. i! o mnngnnez vne :d·e vênt.o em nr.pn
..:.. infefrzmcnte. Dimmos inf~li?.mente. porcn1e fladn
· nomhoio d~ mn.ngnner. que desce n 'Mnntiqueira., . pnra
nxporf.nr,!ío. ronre~enta um grilncle rombo> no Thesour~.
·A r.xnortnoi'ío desse minerio f.nm :;ido n s~gninte,. rm
-lhnres de fonelndns,, d~~de f nur a '191.7: ,r,.g, . 85 .. ~O~.
'2ft() r 2lt5. A nst.n prOg't'Msrto corr~sponde n S~A"tnn,f.€1
el('vncilo no~ .P1'0COR ~P..'tonelndn: ~mJ!-11~; .22 m1!. rn., R:
11m 1!-111,, 22 mil rlli~: em 10•1.5. ?~ m1l 1'~1A: P.m Hl16'·
!'il, mil l'éiR: .em 1!-lf7, 92 mil r1lis. lTinf.rnf.nnf.o. n~e?.nl'
desse e:d.rnordinnrio augmcnto de :vr.opo, es~tt r:rmque~
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ormdo. Ida noite pnrn o din. as ompre?:ns de oxtracção
SI)U transpoJ·I.c atil n Rio de .Janeiro
_;:ont.im\u :1 sei' feilo, pela mníOt• part.e; tí mista da estrada de ferro~ isto 1\ do nwsouro. Simultaneamente
c:om o preço desse pl'nducto, tem aur;mentádo o preço
(}O c:H·vão, c .como o frete que percebe ;t. estradá de J'err'o
não cobro n€m a metade do custa do· riarreto dessa pe~
snda mercadoria, é esta vin t'el'ren que eRI,;í supportando. o onus elo t.mnsporte. com grande,s «deficif.s~.
Estn situaoão precisn tor um termo. a bem não só da.
economia como da momlidt~de publica. As quatro ou
seis em prezas ·de extrncçii.o 'de mnngnnez que ,existem
no pni?J, Oiá embolsaram, drRc!e o comeco· da guerra.
ü8.700:000$: sendo: .
1 ••
'
'
.
em 1914 • • .-: • .. .. • .. .. .. .. .. ..... .. • 5. 000: IYOOI$000
' em 1!H5 . . .......' ............... :. .. . 11.000 :000~000
.: em ·HHG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . ~o.:ooo :000$000
em 1917 (primeiro semestre) .. .. .. . 22.700 :OOO.,Oi!O ·
· de mnng::rncz; o

'

Para esta opulencia tem concorrido o Thesouro com

MAIS DE VINTE MTJ" CONTOS, que !Í em' quanto se
calcula o pro,iuizo dado á Estrada de Forro Cimt.ral ,do

.

'

•,

.'

Brasil pelo transporte do mnngnnez; em consequencia .
rla. nlta. do. caí·vão.
, ·
..
O Congresso, que tem a resolver 0 difficil problema . •
elo
cquilibrio
oroamentario, encontraria :no estudo de~t.a
,.
·mal.eria um· meio de, pelo ·menos/ su{lprirnir· os enormes
«dAficits~ da Central. Bastaria esta providencia elí!ment.ar :.. dot.ermi•nar que as mercadorias ·que t.l•:msitem
por aquella via :ferroa paguem. ao menos·. o custo. elo
sr.u t.ransport.e. »
,.
.
·
.
O cPài?.» .de ho,ie estreon, no caso da salvação publica.
Eis o que :ctiiZ o «Paiz»: ·
.
.«E nunca lhe regateámos npoio, .'!Jor conh~cer a sinceridade com CJ:Ue sempre o ·representante de Alagoas
se· manifestou da tribuna do Senado, :'is vezes at.~ com
' '
grande ingenuidade, dessa ingenuidnde que não resulta
'em dosprest.igio de .ningucm, porque (Í a dos homens de
·boa :fé».
·
••
"sr. Presidente, 0 que foÍ dito, ·o 'que foi Údo, era n óri;..
.en~nção c at.t.itudo <la imprensa do Jt,io. de .Tnneiro que, incO)ltestavelmente, não póde deixaJ•, '·di! impressionar· a um espirlt.o
bem tntencionado: r., ~;~yident.ement1e, r..rnm · affirmncões e doutrinas snlt1l.1res, _qrue tombem nüo pâdinm deixar de ser t.omn~c!as na clcvidn consideração.
, :.
.
,
. Eu pen_sei. cru e,. agindo; de. ~c~ôrdo. com · e~sn. o:ie~Jtaçã~,
com essos rcclnmos t'm benefiCIO. do J·nt.!lrBSse puh!Jco. ~e~m
npoindo .. :rorf.nlrr.icfo.
não n míni1n
· peRson. ·que não p!'CcJsn.
.
.
I

.

,

,

'

'

'

'

I

'

'

'

'

'

'

...

'

''.'.'-'

disso, mas o meu esforço no sentido de transformar em rea~
· !idade. as .rnccl iidas nccQssar.ias, indis11Cnsaveis c urgentes
que Clflroccssem as· nutordades para ·impedir os «Lrusts~. aos
a'.l~tn~m·.carnentos .e a.. especulação mereantil qnrJ por ahi caro,.
pem lmpune,nente.
·
·1
·
. Entretanto, Sr. Presidente, de um momento J)ara outro;
sem que se tivesse ndopta,do o criterio seguido em Nitheroy;
som que o rreoo da carne fosse z•eduzido a oitocentos 1:óis para
o eonsumo publico, n ·não paro. n distribuiÇão no entreposto.
sem que nenhuma. destas n1edidas·, reclamadas e defendidas,
de um·. modo tiio brilhante, ·fosse .lembrada, apf)Zar da· Com~ .
missão se es:roroar pela sua realização, de repente, de uma
hora jJara ouf.rn, q,uando se começou a vend€\r a cal.'ne ás reiP::trtioõcs publicos; nos hospitaes, os quaes · mandavam não
oram accoif.as por ser· carniça, as exhalaçõos ·putridas dessa
oorne 1elesorienLaram .os elirectore15 ela nossa. optnião e todos,
mudaram 'ele orientação, aLiraram~se contra aquelle que es•
tn:va convencido de que o seu trabalho se fazia de; accôrdo
.com tão RalutMes · pr·incipios da yespera; que' a sua attitudo
meréBia, pelo monos, que S·C elissejSse a verdade: que não se
cnlumninssc; CJIIO não se illudisse· o I publico. desviando da
vm.•dad~. a sun nt:Lencüo. l~ra lfll'cciso combater para a, re,ali~nção do «Lrus~ •C do monopolio, até então contlemnado.
Ilespondcr.ci tnmbcm ao "Paiz», que con!fessa que eu ter
nha procedido· com ingenuidade..
•
·
Realmente fui ingenuo em actedital" . na sinceridade. da
irnpre·nRn destn Capital; que, infelizmente., dirige este paiz.
Tndos, ou n~mnioria· dos· nossos pró-hOmens, a temem rle
_modo nR~Omhr.Qso. . . .
.
.
.
O .«0 Pniz~~.póde cQpJ.inum· a pensar <lo ·modo por Q;ue
pl!nsavn'·at&-'IJOntem;• porque a Cftl'nÍÇII •não está do ladO de C:Í,
mas· do'. Jndo ·de 'l:L 01(!'âto 1bem; -mnito IJ<Jm.)
·
·~~
'7: ..:'·: ._
. __-.- .
.
· .. Docúmelito
··Jido
'pelo.
Sr: Senador
Raymundo
de Miranda
·, ·., ;· ,.
,_ ,,. . . ' !\ ·' •
.
'
..
· ,: 1.
·;· .,· .(AGo1t').,,1:,_.coM o sn ..ozomo . .

de
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O il!úst.rn tr. co111potent.issimo ·direcilnr da nossa gloria un·
·clonai .'c.l' Llo\;IL T-lr.asiloiro. qumildó ·as suas graves cogitacões ·
· ,sobrr 'os tíi>vn's ·nhvios ex-allemães refugiados em Nossos portos
. o incorp(.)rarlos :'!.. s'.H1 frota mercante. lhe permit.tiram o
. momenlo do l'Opouso· c · soce,::o, doscol)riu que as tarifas do
:n·mn?.llnagens das ....mercadorias l,l':Ulsportadas pelos seus vapores . rliminuiclo ns .. suns taxas· n. proporção que as met'cadorins pcrmnnocinm por rnais tempo .cm deposito, c propoz o .
nsLnb'Cic'eimento 'dr nmn. nova. t.arifa·_ de augmewt.o progressivo i'
.
'
Na Oamarn entre mil propostas salvadoras. destaca-se
pelo ulnuillen do sna~ medidas complementares, a de um _fo•
go~o. D11pui:ado qnr podo que os geTol.el'OR acambarca.dos. seJam
'·rr.lirlldOS «l11:lnll miJiol.nri» dos drpnsit.OS, ur:k llnqUC !eouem»,
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l'azend? um~ saluda de m~didcis ecoaomicas que aberra~ com '
os meios viOlentos do emprego da força publica e bem démonstram o respeito do illustre paredro pela nossa elastica
Constituicão. - _
'·
-No Senado um illustre embaixador de longiqúo -Estado, _
tão preparado economista, sabio fina:nceiro·, bate-se- desesperadamente pelo imposto sobre rendimentos, como·· unica solução para a crise da carestia. da vida,. Esquece-se o nota..
bilissim1o economista que é elle um .dos mais culpados causadores da crise actual. para .o qual largamente tem comtri- buido._ confeccionando, patrocinando e siJbscrevendo as leis
-que deram enusa a tal situação.
,
, E afinal é o proprio Governo que. como S. Thomé. diz:
ccFaoa o que cn digo c nfio o que eu faqo .. , r.ontrib:Jindo com
uma série de medidas qne não fazem sinão · aggravar o ·mal.
Qual a forca mora)-.. d(l que dispõe o. Governo para per-·
seguir os açambarcadores de gener.os ·de 'primeirâ necessidade, e>..igindo .o alntixamento rle seus preoos ·como meio -de
dimin~1ir n carestia da vida. rruando elle mesmo pretemde ou
. vae fnz!lr uma monstruosa omissão· em papel-moeda. que
· influirá fátalmente no cambio, fazendo.o abaixar. encarecendo-o proporcionalmemtP- á vida. e, isso, para que ? Para pr.rmittir que com seu produr.to nma meia dmda de felizurdos
no~mharq~1e toda producção de. café ! !
·
·

•

•

A VALORIZAÇÃO ·
'

',

'·

'

" quasj toOs genero~ de primeira ncceRsidade. ·em,.· iiua
t.n li~ ado, estão su,ieitos a . \lma promp~a, :'l;fql,er~~racã.o, não
~np~o:tam nmn longa, çstnd1a nos del;lfl$lti,Js._, sob·;p,cn.a-,.de se·
muLJlJzarem por completo. Logo.;.-B:ão.~ pód~.Jmver ~cqmbar
cnmento para esses, Ao passo quc::;esses- góvernos' são perseguidos. pela S.o!icitucl~ dos no.sso$ vigi,I;th~~ p.omo:ns de..
,;overno, com zelo de. q,JCm ·só ..olha- paJ:<l. ~··' .mter~.sse. do.
J)Oyo. esse mesmo Governo. fnvorcc9···· ()Stjtynlrt;~ o 1ifl!J'~ê:ina o ·
nçnmhnrrnmcnt.o do café. om dr.trl1ltel'lto. drv,·.valor1v~eão rla
n.ossn moccln I Pararão nl1i n.s vill,'ori~:ICÕ\'ls .'·ofllcin~s.? Nüo.
é licito r.rer.se. Após. o cllf.é virá .a·~ ass)J·oar ~.;: np·p$ ·esses.
outrós gemeras terão o seu din. ?,- Assin:~. · nois.'~'dtrli medidas
propostas nt.é ho,ic. paríl resolver· a crise, "itenhüirui.i tem outra
·
· base· qne n!'lo o augmento dos impostos ! : ·· ,·· ·
SIMILIA STM'!ÚBUS

~.
~

, ·.

.
_.,, ..
:RenÍ rnzfín te em o~- Srs. le~rislnclores I) . governantes. Ncnln]m pniz onde ·floresce-'n., homoonpnf.hia c ·onrlc nt•\ o pii.n
esl:t recln:dc'lo n nroporçi'ícs hommonnthas. aR medidn~' q~10
pnRsnm ~or f.omn.rlns devem srr bnRcndnR Rihão nn prinnipio
lle FTtlhnm:mn. A carestin dn vida s6 póde ser sa#ncla pelo
onc:irecimonto
dn mesma.
·
.
.
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AS C.:ATJAAS

~ P~re'r.e, entretanto, cuj,e a crise actual é a Iogica consequencla da má direcciío economico.financeirn dada no paiz.
, , ~esulta. das despe?.as imprdducúivns, fructo da baixo. politicagem ·c da incapacidade dos nossos meios dirigentes. .E'
,, a conse.qnencia. dos pesndissimo~ impostos lanoados sem dis· ·
cernimentti c com perfllil.n inconsciencia pelos inr:ompetentes arvorado~ peln hafe,io of!lr.inl em legisladores ou cm mi·
·J;Jistros. sem que para isso poss":Jam os. requisitos necessnrios para. as funccõc.s altamente delicadas. de q'.le se acham
revestidos: Provém ela de.CJ:audação das rendas publicas e
dos assaltos no Thesouro Nacional e cobertos pela impuni·
dade. dos seus autores. E' n.ílnal a sequencin nnt:n·al do
clesgove.rnn que ,de hn. muito afflige a nossa pobre terra, cuja
direcção a.nda 1i mntrocu e ao sabor dos qur mais gritam c
.mais pcl·feitas ·fitas· sabem fazer:.
·
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· FAt;'.A·SE POLITICA l!CONOM.ICA E FINA'NCEIRA
.

.

I

. Si, porém, a crise economica que estamos atrnvessnndo
ó oonsequencia nntural. como parece; i:le erros ndministrnt5vos
. que ntl•ophiam a prodtlcolio. sobrecarre!l'am n · importnt\ão d••
pesmlns. dcspc~as 11 difficultam os transportes, no p~r · dn~.
inedidas que dovam s•er postas cm •execuç,ão para sanar essr.~
males,. deve 0 Govemo; como base mais , importante. dfl
:rnzer :nos. poucos dcsnpp~reoer .. a carestia. da· vida pel,a · sua
'

,·

• ••

.
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''·.

.
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. ..

-A l'\EOULAM.ENTAC:Ã9 DA EXPORTAÇÃO

Si a· carestia pruvóm da. falta de generos .-:m virtude dn
sua enorme exportação para o estrangeiro, faça-se uma lei
regulamentando essa expurtaoão, não perrriittind0 a venda para
o estrangeiro sinão ·í:lo. excesso dos generos necesearios para
supprir- os' nossos mercados e ·punindo com severas penas o
ii:npatriotic.o uso adoptado por alguns exportadores que ven- ,
·.·. dem para 0 estrimgciru mais barato do que para as nos~·n::
pracas.
·

·".

''
:·.::::.\
. ,' ·

T.ElS · SOBRÉ OS «1'RUSTS>>

Si iixiste açambarcamentos de genero~ de primeira necessidade,, .qne se dccrGtc uma severa lei sohre os «tl'ustsn,
punindo · exemplarmente os se_11s CO.\tSadores, ·nunca, porém,
usando de meios qne repugnam a lei. Si os ::;eperos encare·
ceram sem motivo, além do rnzoave·l, que as municipalidades
façam concurrencia aos altistas estabelecendo armazrms. foiras
livres, vendas ambulantes, etc., causas estas qur. podl!m até
deixar um bOm saldo aos mm1icipios, facilitando e melhoran·do o preço dos viveres.. ..
·
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i.limiiJl:uicão immediatn. 'e- progres&iva . supprir alguns e diminuir· muitus impostos, de importação é de consumo. que actunlmente são os verdadeiros factores dn crise que utravessramos •.
O desequilíbrio no or·c1imento que esse abaiaxamento de im- .
postos produziria, . 1lcaria facilm&nte · re&tabelecido · por um
mdical córtc nas despezas publicas, severíssima fiscalizacão
nas rendas publica!> ..e a mais -absoluta economia. Seria
c·essario acabar com ós malandros que sob a fórma de nddidos
,enchem as repartições publicas e o Lloyd Brasileiro. aIIi
dando ent.rada pela mão dos politiqueiros para nada fazer,
n~da.. produr.ir e para atropellar e dar múo exemplo aos ver- .,
rlnden·os servidOres do Estndo que se esforcam no trabalho sem- ·
nm esUmulo, nenhuma esperanca de melhoria de. situaoão.

'

'

'

'

ne-

·ORDE~I

DO DIA
O Sr. Preside~te ....: Consta·ndo a ordem do dia ele trabn- .
lho R rio Coinmissõ,es,' vou levlmtar. a se&são.
Designo para ordem do dia dn. seguinte:
2" discussão da .proposiçãO da . Camara do& Deput.adbs
n. 78, de HH7, que abre, pelo Ministerio do Interior, o. crerlitn espilCial de 124 :778~!!00, para pag-amento de :;ratiflcn-.'.:õe~ · nclclillionae~ a funccionarios · dn. Secretaria da mesma
Camnrn; o de 18 :600~, para attender a augmentn de venr:imentos que t.iveram outro& furiccionarios; e r·eJevand<.. ;t
p1•escrip~ão em 'que incorreu o ·direito · do Deputado .Simeão
IJeal, para 1•eceber. uma' ajuda de custo (com. pm·ecer (a·oo-

'·.
. (.

·,

1'f!Vel da C.omrn.issão. de Finanças) ; ' ·
.. ,

. I

2" discussão do pro,iecto do Senado

·

·

.

ú. 15, de 1917. con-

siderando de utilidade publica as As,socilú:ões Commerciaes da
.Para.hybn e do .Pará (com pm•ecer fm;oravel· da OoTY).missão .de

•":'

.ht.~tl~a

e begislar;ão) ;
·
Cim t.inunção da 3". diseussão 4a proposiÇão àli Camara dos
Deputado& n. ·191, de 1fl1:l, autor1sando o Governo a conceder
uma pensãn mensal de 500~ :í viuva. e. filhos mel)O~es do Dr..

.Calo~ Cn1·noiJ·q do Mendonça .em attenoão aos serv1ços por elle
JH•est.ndo~ r:om n. extincção do· typhus ectit•o•t"de, nesta Capita I
(r:mn em.cnda da Cornm.1sslia de l•"inangas; pm•ecer desta sob1•e

n. emenda do Sr. Pi1'cs Ferreira mandando destacai-a pm•n

'·'

c.•lmt·ituii··Jn·o.fcr.to em. separado, c offerecendo

11.m.

arllj,itivo).. ·

i.evunl.:i-se a ·sessão :ís 2 horas e 20 'minutos.'

1

·
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A l hora da tardo abré-se a sessrto, . a· qné coriCOL'r•o!O o~ Srs.~
A. A?.crodo,' Porlro Borges, Motoll\1, Pereira. Lobo, "Lopos Gonçn.Ivos,
flego l\!ont.oil·o, lnclio do Brasil, . Arthnr I.<imos,
Co~tn Hodrignos,
..
. .
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Momlcs de Almeida, José Euzebio, Pires Jt'cn·clra., HibeiJ'O Gonçalves,
Thoma.z Accio\y. Antouio do Souzn.', ,folio Lyt'11., Eloy de Souzn, Ctuilm
Pedrosa, Epit.acio ·Pc:;-;m~, W:Llt\·cuo Leal, 'Da ul.n.s ila.l'reto, navuJ uudo de l\lira.nda, .Toão Luiz· ,\lvcs, Et•ico Coelho, \11.1()110 de Pail~a., llodt•igues Alves, ,\lfrcdo. Ellis, Eugenio J•u·dim, Gouzag;~ .fa.ymc, Leu. poldo de Bulllões, José Murtiltho, X:avict· d:~ ·Silva.~ Alcnc:u· Guima' riles, Vida! Hamos; Soares dos Santos 'n Victoriuo :\!outeiro. (3:i).
· . Deixam do compat•ccer com cu.uoa. jllstilicarla os Sl's. Hel'cilio
Luz, Silverio Nery; ·Abdias Neves, Fmnti'iseo SiL, . Antonio de Suur.u.,
Rosa. e Silva, !li beiro de· Brito, Araujo Góes, Gomes !li beiro, SiiJuOira. de Menezes, Guilherme Campo~, lluy flá.rbo'sa Luiz Vianua, Mi·
guel de Ca.rva\llo, Lourenço llaptista, lriuuu Maclmdo, Alcindo Gua·nabara, Paulo do Frontin, Francisco Si~\les, Bernat·do ~lonl.ciro,
Adolpho Gordo, Generoso Marques e Hivada.viiL CorrCla (23).
.
E' lida, posta om discuss;1o e, sem' debate, il.pprovada a at:I.:L ti;~
sessão anterior;
·
. ;.0 Sr. i • Secretario dá coi:J.ta do seguinte

•','

·,·,

r

"''1''·.~....•'

••

-·.t.'

!-J}

• •

EXPEDIENTE
Officios:
·. tio Sr. Ministro· das Relações ExLedores comrnunicando.1
haver· encaminhado ao Sr. Presidente d'a Republica a mensagem com. que o Senado participa a approvacão dos decretos
de pr•omocíí.o . do Sr. Luiz Guimarães Filho. nara ~~~ini.>tro
Plenipotenciario na· ltussia e o de remoção. do Sr. Luiz Li e
Lima e Silva para a legacão do Brasil na Grecia. - Inteirado..
·
·. , Do Sr. Ministro da Justiça· e Negocias Interiores trarismil..tindo · a mensagem . com ·que o ·sr. Presidente da. Republiaa
restitue dous dos· autographos da resolucil.o do Congresso Na:.
cional,. sanccionada, · que . abra o credito neoessario para pagamento de· vencimentos a que tem direito o Sr. Dr·. João
Lopes ~Eachado, inspector. de saude do porto do · R:io de .Ta.. ne1ro. - ATcbive-se ·um . dos autogt1aphos e rernettu-srl o
·
outro ;á ..camara, do.s Deputados.
·Do ·.Sr. Ministt~o da Flazenda transmittindo .. a mensagelll
co1ri que · o Sr. Prestdente da Republica·· restitue dous · dos
aut.ographos era J.•esol:ução do Congresso Nacional, sunccionada
que abre .o credito necessario pura pagamonlo de dividns pro:..
ces~adas por exercícios findos, - Archive-se um -dos autograpbOs e remetl.a-se o outro ú Camara dos Deputados.
.
· • · Do. St': Pre!'E:'itO 'do .Districto Federal envinndn as razõeõ
do· 4:Véto» que oppoz á ·resolução do Conselho Municipal }!Ue
mandit incorporar aoR venc-imentos d,os inspecLores-e~colarea
as· diarins que· aos mesmos sil.o abonadas·. de . confot·midade
com o § tO - !\!'ateria\ -:· do nrt. 20hda lei orçamentaria em
:vigor. :- A' Commissão de• Constituição e Diplomacia.
..
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O Sr. 2• Secretario declara 51ue ~ão. ha parecérE•s.'

.

O Sr. Lopes Gonçalves -

Sr. Presidente, uchundo:.,e l:m

uma d'as salas desta Casa o Sr. Dr. José Joaquim Seabra,

eleito, r~con.becido e proclamado Senador da·.Republica pelo· .
Estado da Bahia, requeiro a :v. Ex:. a nomeacão Ide uma commissão que o introduza no recinto afim de prestar o compromisso. constitucional e .tomar assento..
. .·.
. .

.

O Sr. Presidente - Nomeio piara constituírem a commissão que deve introduzir no recinto o novo Senador os Srs ~
Lopes Gonçalves, Dantas · Barreto e Mendes de Atmr::ida .
' (Introduzido no recinto, presta, .junto á .Mesa, o· compromisso regimmtal e toma assento o .Sr. Dr. J'osé Joaquim
Seábra. Palmas nas galerias.)..
·

!?-.:~~. :;,:, :

. O 8r.. jresidento ~,Tem a p alavra o Sr. Alfredo ·Ellis.

-~:j·· ~ '" ..

1

./

o Sr. Alfredo Ellis - Sr. Presidente, a 4:Gazeta de No- .
ticias», orgão matutino desta Capital . inseriu hoje um\
<tsuolto», attribuindo ao meu illustre coÍlEga, duplamente colle~a,. porque, além de Senador, S. Ex. tambem. é medico, ·
uma affronta aos seus cullegas do Senado.
. : .
Ninguem mais nem melhor do que eu prt:sta: homenagem
á imprensa, quando bem orientada. Sabemos todos nós que
ella constitue o quarto poder do Estado e, mesmo desorientada,.
Sr. Presid~nte, presta SE'JllP.re re~evantiss~mos serv~cos ,;!.
causa publ1ca.
,
.
. ·
.
0 SR,' fl.AYMUNDO DE MIRANDA -·E• Õ primeiro poder •. · .
.Q Sn. ALFREDO ELLts .- A maior désgr'aca de um paiz,
Sr. Presidente, é :não tc:r uma imprensa, porque· é pot• ella
que · a liberdade respira, e por isso todos os ho,mens cultos
devem acatar suas opiniõe·s.
'
·•
...
· . Não acho crive·! que um Senador da Republica tivesso
. irragado aos seus collegas a affronta. que neste .numero .d!a.
«Gazeta de Noticias:~> de• ho.ie 'se attribue a S. Ex. em relacão
aos. seus collegas. , · ·
· ·
· .· ·
·· ·
· ,
· Vou ler este <~:sue\to), Sr. Presidente, lamentando à g,u...
sencia do. nobre Senador pelo.. Rio de Jlane,oiro, porque pareceme que· S. Ex. ·não póde nem· deve endossàr semelhante' <ibjurgatori.a, semelhante affronta; semelhante insulto contra os
.s·eus collegas, e não só ~outra .os seus collegas, mas contra ·o ·
:5enado; contra a· collectlvldade a que pe'I'tence. .
, .· .
O Sn. LoPES GoN(:ALVES - V. Ex. .sabe. que :a imprensa
costuma invenlal' factos c:,~Jumniosos, attribuindo-os aos·· Senadores C· DepuLados.
o sà. 'ALFRllDO Et.LIS -.Por isso mesmil estou dizendo que
não é crível a ve.racídad.e desse csuelto», Ap(;'llas desejo que
· S•. Ex. ·venha á tribuna•para endossar a affronta ou para desmentil-a. · •··
· ·'
··

·'

.·

~".
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Soja cumo for, Sr. Presidente, o autor ·da idéa da mudança: do ,Senado; si nó's somos uma corporacão de malucos,
a mim me fica a chefia. desses malucos. (Riso.)
·
. A epigraphe do artigo é esta: (Isto, meus amigos, é um
JHUZ de malucos,. • . . ·
·
.
<d3reve e contundente foi h<•ntem o Senador Erico Coelho,
·dando a esta folha sua opinião sobre a prujcctadi construcçilo de um predio para o Senado Federal.
Nilo ha duvida que S. Ex. se expressou de maneira sensata,, .
Ora, está se vendo. .
·
«Estamos com o Sr; Erico Coelho.
·· Preliminarmente, não é crive! que .se vá despE1lder~ a -·
bagatelln de .cinco mil contos de réis com a construccão de
um ediHcio, ·em ·uma época em que no proprio Senado existe
uma Commissão i:le Salvncão Publica.
Depois, como muito bem disse o Sr. Erico Coelho, constitue um verdadeii·o ·escandalo a idéa de se tirar, sem mais
rebocos, da Defesa Nacional ú dinheiro necessario á satis·
facão. do desejo de alguns Senadores mais commodistas ...
. . - Isto, meu amigo, é um paiz de malucos •.•
Nós não avançaremos tanto, porque é preciso um pouco
de. bom humor na apreciaoão mesmo dos factos mais cen-

•

n~~.

,

.

.

A capacidade tecbnica do illustré' e nove! Senador, Di·. .
Paulo· de Frontin, é indiscutível. S. Ex., provando á saciedade que se preoccupa com u bem estar de seus pat•es, tomou
a si a tarefa de iniciar as ·providencias no sentido 1 de se
cuidar a seria da prctenção de alguns frE,quentadores do já
considerado pre-historico palacio do -conde de Arcos. S. Ex.,
porém, não se .prevaleceu dos conhecimentos tecbnicos pat•a
tll)rnar inadiavel a realização da idéa.
·
/
O Sr. conde Frontin declarou que a actuai séde do' S€.'nado, .não · estando .·em aondicões de servir ás necessidades
dessa .Casa do\ Congresso, não apt•esenta~ no emtanto, perigo
algum, nem· tão pouco correm os Senador~:.•s o risco de ~erem
victimas de um fúnesto desabamento. . • .
..-.
.
Vae dah~. dadas as circum<~tancias,. es'pecinos que cercam·
. ' o Thesouro ~~acionnl, nós,. confiados na opinião do Sr. Frontin, opinamos pelo adiamento da mudança da Alta Camura.
·
Quanto. · á falta dE• conforto de que se queixam, talvez
muito justamente, ·os nobres colle·gas 'do Sr. Erico Coelho, é
o de menos. Até hoje ell,es se teem arranjado.. ,
.
Com um poucochinho mais de sacirificio, sempre. poderiio
supportar algum tempo ainda.
..
.
·
O contrario. disso seria um absurdo. Quem sabe si até
nos, que temos tanta· boa von~nde com -os ·ei;regios membros
r!o Senado da ·Republica, nüo ·aproveitariamos UL]nella phrase
dó Sr. Erico: isto, senhores, ó um paiz de malucos... ~
'Repito, Sr .. Presider\Le, não é crivei que um Senador t~
vcsse classificado d!l malucos os seus collegas. S. Ex. podta
~ póde ter. opinião diversa da do Senndo, ninguem lhe póde
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·t:unl.eslat· o c!iJ•r.dl'o de I'OiliJ' eonlrn 'f.lunlquei' !lJcdida, çonlJ.'tt
quulque!' p'l'O.ied.u. ]~sla qtH,stão, pnrérn, ü unw .CJuestão venf'.ida. O S!•naêli.l, pJTi su11 qua~i unanirnidad!', j(t d~J!i!?en~u so1
lH'e o easo: portanto, 11enhum Senndot·. !.um o dii'OJI:u do se '
insurgit~ t•.onlJ.'a n d•Jlihernção "da sua maioria. O que lhe. compete e submctLer.-se, f.!Lll'Que não é 1Possivel pretenaer sobrepôr~~ê {l opinião da maioria ·do Senado. O Senado é o unico
poder competente para dizer sobr·e a con vcnienci:a da sua mu- ·
dnnça.
.
.
· SI', P1·esideúLe, as mais p•obres, as mais insignificantes
,munhdpulicladrs dos Jl:stados cogitam de melhot~ar as _suas
installucões. A nossa, é simplesmente vergonhosa! . .
·
;J:i conhecia o facto o nosso velho chefe Quintino Bocay. uva, c V. :mx. h a d'c se J·ecordar que' medidas foram. tomad'as
o·· aberto um coriéui·so pâra os planos destinados á construeouo ele urn odificio condigno.
.
· ..
Porque •iS Senadores, Sr. Presidente, podem fazer rJ saerificio. de morar' r; realizar sessões-em uma pocilga, ninguem
os oódr: censurar: a vergonha não ó :para o~ Senadores, é
pl.il'a o pnir., •l para :a instituiçã!o americana. · ·
·
Não wnho, Sr. Pl'esidlente, .advogar ·a mud~tnou do Senado,
pormw elln .iú está l'esolvida pela maioria do seu poder co:mpet.ont.e.. '
·
·
Estrnnllo, J>lll'lmtl!o. que se attribun .a um S_E!nadot· a
itfl"ronta de dir.er rr·ue os seus co!legas· são ma!ueos; por isso
elwnt•.l a att.enc:ão do meu nobre colloga, Senador pelo Estado
do Hiu de .•Janeiro, .pedindo-lhe que· venha,. ou endossar, ou
de~montir~ a !phrase . publicada pela <.:Gazeta de Noticias», de
llwjf!, em !'elacão ·liOS r:ol!egas de s,- Ex. .
'
.
J~l'a o CJUe tinha a dizer .. (Muito bem; muito bem.)
.
' ''
O Sr. Raymimdo de Miranda ...:. Sr, Presidente. o bOJ[·
.J'ado· S1:. Prefeito ·do Distl'into .Fedetal, respondendo' a um pe·
r.lido de informações da Camara 'dos Deputados, disse. em 13
de aS~oJsto, .que .. a. intervenção do .Prefeito relativamente. á cai·ogtia de ,generos . tem sido até o presente quasi toda ella
si rnplesmonLe suasória, á í'al1.a1 sabida, de leis esrJeei:aes que
.J•egulcm ou .wutL>rizem . med1idus .effeetivamente ei'J'icazes • ou ·
•:ocl'eitivas p1wa · os casos ·ocrmt•l'(mtes, leis que, pela sua nntu--roxu, escapam geralmente (~ ~.:om:petench\ dos. ·podedes· muni'i.}iflll'-'s. O.:Prefeito continíta ,justamente· a ugti~ardar ;1s sabias
resOl!Jções do Con~;n·esso Nacional as ·quaes estão a: reclamar as
r~onr.lzoõcs presentes du ·nossa nfimentaoão puhlicu pnra darlhes, de suú Iltn•te, a ma is pt·omptu e. fiel execur;ão .
.lEill YÍ:iÜ\ disso, e .teudio em conside•rncão o que se lm pus· .
sado em dins nniet•iores. relativamente á delimitação da .utl.ril•uiofío do Cong1•ess:o Nacional, do Conselho Munioipal,.dos poderos municipaes e dos .pode'z•es fedet•aes, e no intuito de n1ío
doixnr que continuem n sér proteladas taes medidas, enYio ú
.1\Ie:m o lll'tltl
l'e!Iuel'iment:ó
'
. d'e informaçõeS.
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1\EQUEHIMEN'fO
I

N. 10- 1917

.:Requeil"o que ·a Mesa do Senado: ÍJOJ• intermedio do l\linisterio da. Agricultura solicite do Gove1·no ;is informacões
seguintes: <Quaes as· mcàidas de natureza p.ratica e die effeilo
immediato .que, no momento actual, se Ihe afiguram: !lOUve- ,
nientes e· que possam ser p.rop.ostas ao Congresso Nacional
no sentido de aca:ut·e<Jar os interesses ·dos criadores o ,productores agrícolas contra os «trusts» e . intermediarias, de ma~
neira ·.que não sejam foroados, em vista da crise, a entregar
sua criaciLo e seus próductos por preoos não compemsa<lores
e sem proveito para a 1JOpulacão.
·
·
·sala das sessões, 15 éle setembro de 19'1 7.
~aymundo
de Miranda.»
. O Sr; Presidente - Na sessão ue :16 de agôsto. o Sr.
Gouzaga 'J;iyme aprestmLou o seguinte requerimento:
..
· .,·''Roqueiro que sej~t. lWnwnda. pela ;\lesa uma Commissão
. Especial de cinco membros pura e~'l.udar o pc·o.iecto de Co·
digo PeHal da Republica votado pela Camal'a dos 'Deputados,
JJO anno do 1899 e pemdente nLé hoje de deliberacão do -Se·
Nado.»
··
Em virtude de. outro, apresentado pelo St•: J'oão Luiz
Alves, a sua voLar;ão ficou ad.iada n•lé que viessem as infor·
· . mações do Sr. MinisLro d(l Intc)t•ior sobre· u nssumpto. :~~stas
:!'oram lidas· ',já pelo Sl:lnador rwlo .EspiriLo Stilüo. Nestlis con·
dicõe·s. vou submetteJ·o a votos. ·. . I
Os senhores que o · HPJll•ovmH· queinuu JcvuhlLtll'4le •.
'(Pausa.) ·
· ·
Foi approvado.:.
, ..
Em vh;tudo do voto ·elo Sm~ado, nomoiu para coliJporcm
a: Çommissãr.• Especial os Sr~ .. Rivadav ia CorJ•.ên, GonzugtL
Jayme. CU.Iiha Pedrosu. Abdias Neves . e Rego Montl\iro. ·

ORDEM DO DTA
CUllDI'l'O PARA A

SEC!lE'L'AUI:I

•

DA CMviABA

•

2• discu~são da proposioão da Cnmara dos Deputadus
n. 78, de '1917, que abre, pelo Ministerio dó Intol'ior, o. cre' diLo \especial de '124 :778$400, para pagamento .de gi'JÜJftca. oões addi'cionnes a funccionario's da Sec1•etaria da mesma·
S.-VoJ.V.;
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Cumuru; o d'e :lS :600$, parn. aLLendet· a augmenLo de ·vencimenLos que tiveram outros' · i'tincc:ionarios· e relevwudu a
pr.escripcilo em que incor1·eu o direiLo do DepuLudu Simeilo
.Lrml, pura ]'(icebcr uma u,juda de· custo.
· Approvada.·
I

.. •

O Sr. Pires Ferreira .(pela o·rdern) requer e o Senado
ooHcede dispensa do inLersticio pura que a pr.oposicão figure ua ·ordem do :<dia da sessão segui];)le.
•
. Vem ú mesa e é lida a seg!lilllle
· DECr..AR.'I.CÃO
~

\

Declaro que votei: contra o urL. 1~ da proposioão, ll.· 78,
do corrente anD:o.
sa'lá das sessões, iõ de se Lembro .de 19:17. ::- Mendes de
Almeida. • .,
.\

ASSOOIAÇÕES C()IM'MÉRCIAES DA PARAHYBA I!l DO

pAJV.· ·

· 2• discussão do projectO do Senado n. 15. de :1917, con- ·.
siderando de utilidade publica as A&SOciações· Commerciaes da
Parahyha e do Pará.
·O Sr. Lopes Gonçalves ._ Sr; Presid.ente; peeü.. a palavra
para . apl'eseRtar a seguinte emomdu ao projecto n. 15> de
1917, que se acha em discussão:.
·
·· -

··«.E' tambem considerada· do 1.1tilidade ·publica a Es·cola Univorsitaria .de Mai.âos. ,
·
.)
O Sr. Presidente ..:. A mesa' não '()Ód~ acoeitar- a emenda
do nobre SeBador deanLe. da disposição expressa do art. i4i
go Regimeato, que diz :
'.
.
.

.

'

" Não podem ser upresen.tadas, em projectos dé. interesse . individual o~ local, emendas que dizom effeito
geral, ou comprehelilda_ pessoa ou cousa diversa. '' ·
Continúa a discussão.:
O .Sr. Lopes GoJ!çalves
-,(

,·;

"'-(·:.

·/

~

....

'

O Sr. Presidente _çalves.

.

.:.·,.-;-·.'•·'
. ,' ....
t '·

'.

Peco a pal11-vra.

Tem a palavra o Sr. Lopes i Gon·
· . .
. _

·. o Sr. Lopes Gonçalves -: Sr.. · .Presidente. embora. o pro~
. ;~ecto Lrrut.e de duas ussociucõos commerciaes, parece-me gue,

- I

\

\
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.

~eslriclanl('lll•!·, uu pé da Mlra não. se pút.le considerar ·~1111

ln.Loresse indi v] dual; trata-se da interesso gemi.
·
U!;!m ussociucüo, po'r sua natureza, é uma collecLividudu.
Nao se truta elo favor a este ou áquellc iudividw· LraLa·
" Se de Ullla COl'pOl'l\ÇÚO que pres'la serviços de ordem conser·
vacloJ·n, Q'lal uma ass<Jciacão commereJal.
.Neslus coHdições, parece·t11e quó a inLet·preLação grum~naLt.cuJ ou mesmo Jogica dada por V. Ex. não obedece aos
mLmtos do Hegimem.to.
·
O Su. EPI'MCIO PEssOA - i.VIais alliLlidade ha entre Lluas
associui)Ões commct·ciaes e u Mesa recusou uma emenda
nestas condições. .... · '
·.
•
.
I
'
'
.
O Sn. LOPBS GoNç.ALVES - ..t\:ssim enteado essa parte do
. Regim~n~o a V.. Ex. sabe quo sou dos Seaadores que teem
o IlegJmento em Casa c aqui lílU sua carteira.
o SR. JoXo Lurz ALvEs - E' obri~acão de Lodos r.~ós.
O SR. VIC•roRINo MoNTEmo - Os que mais Jeem são, ás
yo7.es, ·os .que menos entendem.
0 SR. LOPES Go·"'ç.ALVES - ACORlece isso muitas vezes,
e ás -vezes os mnis velhos te em menos experie11cia que ·os
· mais novos. ·
/
·
·
·
.
.Ora entendo que lileste ponto, eillbom a experiencia do
· nobre· Presidente' desta,· C'.1sa llliiO se deve considerar de car·acter imlividual. ·. .
·
·
. ·
·
\
0 .. Sn..,........METELLO -'E' local.
o· Sn. LOPES. GdNCALVES - Locai·? Então. não se pódc
!azer leis, porque ha muitas leis que teem caracter local.
· Estou · ·dizendo q ~e· ·c~ ta exprpssão iudividual parece·mu
que so refere á pessoa physica e não ú ei~tidade mot;nl, c
lllão a uma assóciaoão que é uma entiuade collectiva.
. Si, porventura, assim entende a Mesa, parece-me que ha
unia interpretação mui~o forçada, porque não se interpreta
uma disposição do· .RegimenLó lileralmente apenas; devo-se.
imtorprelaJ-a ele accôrdo com o pensamento dQ legislador. ·
Não se· trata de uma pessoa physica; trato.-se de uma ·
entidade · moral, . de uma corporacão e foi por isso que achei
razoavel apresentar esta . Elmemda.
, · .
Foi este o meu intUito. V. ·ix .. Sr.· PresJdelilte, ·entretanto, ·deliberará como entender, julgaJldO Si bastará. a de~
cisão da Mesa
ou si é preciso consultar o Se:nado. .
/
O ,SR. VIC'l'ORINIO ·MoN:r~mRo - :V.' E.-:. tem razão .
. · !o SR. PRESIDENTE ~ Não é precisa a coNsulta ao Senado.·
A proposição q•1e ora ostá em discussão :!'oi aproselltada como
emendo, nola Commissão de J"egislacão e Justioa do Selilado,
· a uma ·pt•oposioão semelhante que ·interessava ao. Estudo do.
Bahia.· A Mesa não a acceitou.
.
.
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,'

u~lwi

O, Srt. Lor>t·:,; GoN(;,\J,\'ES - Nüo

·--

~~lesa.

;jus La ;(de() i são dtt

I

o SR', PimSfiJilN'I'I~ - v Bx .. pód!! COr.l.hecer muno li{Jln
o llegimenLo, 'mas o arL. ·I H ú muil.o clnJ~o c LraLa-se de uma
praxe estabelecida pela :Mesa !! approvada pelo Senado.
O S1t. :EPI'rAcro PJ>ssüA - A l\lesit se l'uwda ·~w !'acto de
1\lil'" iuLet•essc loca I ~..~ não de pessoa physica. TtlU.La-se de
interesso da loculidtide.
·
,
1
.Approvado.

:o",

o

_,

,'

O Sr. Cunha Pedrosa (pela O'l'diJm), requer e o Senádo
concede dispénsa do inlersticio para que o projectó flgu'•·e
.·na ordem ·cJo dia da sessão seguinte.
·
·

--·,.
·-,,

/

PENS.~O Á VIUVA E .l'lJ•HOS :Mt;'NORES DO Dlt, C'\ll.NE!R()

.

.

DE MENDONÇA

, . ·.

ContinuàQão da 3" discussão da proposiçãó da Cania.ra dos
Deputados n. Hl1, de 19Jt, autorizando o Governo u conceder
Utnil pensão mensal de 500$ :i viuva e filhos menores do Dt· •
. ,Carlos Cal'neil'o de Mendonca em nttenção aos serviços pOJ' elle
pi'estudos. com il extinccão do «typhus 'ectiroide», neSJta Ca- · · ·

:(

pitu.l.

.

.

.

Encenada.São ,successivamente approvadas as. seguintes

.

I

llMENDAS-

<'

,r . ' .

.

.

N.

1

I

-

'

Ao arPgo uüico: olide se di~ «a vi uva e filho& menores).,
·diga-se: «a vi uva e Jllha unica solteira (da Commissão do.
lJ'.inan(;as) .
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Ao artigo .unico: acci·esc.euLc~sc~ Al.•t. Aos l'uncoionarios · ·
da Directoria Geral .dé Saudc Publica n0 Distr~iclo Federal
· ::;or•á. contudo ·em dobro o tempo em· que ·servimm enLre 5 dEi
i aneiJ•o de -1904, data do decreto legislativo. que r·eorgauizon
servioo. da ·Saude Publica, e 3L de dezembro de --1908, data
cm que i'() i , declarada exLinctu. a febr·e amar·eila na Cúpital
Federal.
· .
' . ·
Pires .l?el'· Sa'la das sessões, 3. de ·.seten1br·o de -1917.
• ··
t·eira.
' ·.

o

'•
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.N. 2

'

N. 3

'
.
. , Emenda additiva, par.a constituir, com. a outra, 'projecto
<Jm separado;
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·' Art. Os empregados ~u])altcrnos do. 'n(rr.clorin Geral dr.
Sa:ndo Publica e agentes de dosinfcct•ões dnm ici!Vtwes dt!ranto a campanha di·rigida pot• Oswaldo Cl'U~ conl.ri1 n febt·o
nmarcl!n c pr.sl.r. bubonimi núsl,a. Capital, t!nntarão no dObt·u·

í'

o l.t'!lllJlO clnqtlf'lle. pot•igo~n ~Prvioo 'snnitnrio. (Dn. Gommij;são
de Finanças.)
·

· O Sr. Presidente -·A Comm issão. de l~innnt;a~. dnwdo
parecer l'avornvel ú emenda n. 2, requeróu rnw olln e· n do.
11. 3 crmsl,itnnm um prl'l,ireto em scpnr~do.
'
Os ~enhor'c->; que appt;ovn.m o t•cquerimenul dn Commissão, qu01ram levantar-se .. (Pausa.)
,.
.
Poi approvado.
.
E' igualmente nJ)provnd;t a .pr_op!)sição, que vne á Commiss•ão .de Ur.daccãn.

."

O Sr. Presidente - Nnrla mais hnvc;ldo a tratar, vou le··
''nntar n sessão.
:Ocsil;:no Jl:ll'U ordem rJo: dia da A'eSl,linte: ·
2" ·discussão do pro,iPctn do Senado n. .'f7, de 1908, dr.clarando r:evogada» as disposicõcs das leis ns. 76, de '1892:
265 c 266, de '189!j, em vil'tudê· das. quu·cs• metado das despe~ '
1.ns ·corn a ,justiça loca I, Policia· o Corpn de Bomheiros da
Capil.al l~ederal cor•re .por ·conta do Disteicto .Federal (com
· PilT'et:cr· cnntrarin da Commissiio de· Finan(;as);
· Cont.inuaeuo da. 3" dis•cüssiio da proposi0ão ela Camara (\Os
Deputados n. , 60,. de '1917, ·,que abre, p'elo Ministerio
do Exterior, ·os crcditos . esp·eciacs de 15:000$, papel,
. e· 90: OOOl\l, ourn, para pagamento a. funccionat•ios em disnn·
nibili.dnde: e (je :IS~:OOOl\l, ouro, SUJ'!pleJ:!lent,ar tí v;rba 11" do
nr!.• ·15, .da lill n. u,232, de. 5 de ,)UUCll'O de· 1.91, (com parecer da' Commissão de Finnliç'ns•, offel'CI!endo uina emenda
.substltutiva. da apresentada ·peln Sr. Pires Ferreira,· pm·n
consW.uir pro,iflcto · ~m separado);
2" discussão da proposicão da Camara dos· Deputados n. 8,
do :I!H7. que nbro, peln Ministerio do Tntm•ior, •i credito especial de !l :G00$639, JHll'll pagamento. de ;::J•atificaçõcs nddicionaes nos professot•os · dn. · Es'Cola Nar.ional de . Bellns Artes
no pet•iodo ·de :16 de out.õbro de l!l15 a. 31 de dezembro de
1!!1·6 (com nmenda. da Commissão de Finnncas);
·
, 3' discussão : dn proposrição dn'· Camara dos Deputados
n·. 78, do 1917. que alwe, pelo 1\Hnisterio do Int(Jrior, o. crr... · · ·· diLo nspecial dt:l '12.\ :77S$1t00, para pa,;amcnto de A'L'nt,tficn/
cões addicinnaes a. i'unccionnrios da Secretaria da mes~a
Cnmara o de IS :600$. par.a attendcr u nu:;mcnto do vencJmontos' que l.iver.·am· ôutros fimccionnríos; r.". relcvan,do -~:a
prcscripçfio em· (]Ue· Incon•(lu o di.t1eil.o do Deputado S1m0nl)
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Leal, ·para .receber' uma ajuda de custo :(com parecer favOrave·l da Commissão· de Finanr;as) ;
· 3' discussão do projecto do Senad~ I!. 15, de 1917, conM
siderando de utilidade Dllblica as Associações Commerciaes da:
Parahybu ·c do .Pará (com parecer favornvel da Commissão de
.Justioa e Legislaoão).
· ·
. - , •
.. ., I
, .
...
.
,
Levanta-se a sessão ás 2 horas e ·10 mmutos.,
"-,

I

--;-..,.-.
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.
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:105• SESSÃO, ·EM 17 QE SETEMBRO DE :1917

--,
PRESIDENCIA DO SR• Jl., AZEREDO i VICT!-PRESJDENTE

..r
·'

, A' i hora da tarde a.bre~e a sessão a que concorrem os Srs: A;·
. Azeredo, Pedro Borges, Metei\ o, Pereira Lobo; Lopes Gonça.l ves, Indio
do Brasil, Arthur Lemos, .Costa ,Roilrigncs, Pires ,Fo~reira, Ribeiro

' ~

Gonçalves, Francisco Sá,. João Lyra, Eloy de Souza.,· ..; unha Pedrosa,
Epita.cio Pessôa., Walfrodo Leal. Rosa o Silva, Da.ntas Barreto, Araujo
Góes, Raymundo de Miranda, Seabra., ,.Tollo Luiz Alves, -Erico Coelho,
Alf!·edo Ellis, Eugenio 'Jardim; Gonzagá .Tayme·, José Murtinho, Vida!
Ramos, Rivada.vin. Corrêa, Soares rios Santos e Victorioo Mon- ·
teirci'(31).
·
•
'Deixam -de comparecer COJÍl causa. ,.i ustificada. os Srs, llercilio
Lu?., Rego Nlontoiro, Silverio Net•y; Mendes-de Almeida, .Tosé Euzebio,
Abdia.s Neves, Tl10maz Accioly, Antonio de Souza, !li beiro do Britto,
Gomes 11ibeil•o,. Siqneira de Menezes, _.Guilhet•mc Cã.mpos, 'Rny BnrbOJlil, Luiz Vianna, l\liguel do Ca!'Va.lilo, -Lourenço Baptista, !rineu
~lacllado, Alcindo Guanabara, Paulo rle JIL•ontiu, ..Francisco Sallos,
. Oucno de Paiva, 1lornardo Monteiro, Hodi•iguos AI ves; Adolpbo Gordo,
Leopoldo de 13ulilõas, Xavior da. Silva, Alencar Guimarães a· Generoso
• 1 ~1arquos (28). ·
· ·-.

\
\

'

~,

.

'

'

~·

.

E',lida, posta. em discussli.o e, sem debate, approvada n. actn da·
· : sessão anterior. '·
· ·
·

~r··

.

· O Sr. i• Secretario dá conta do seguinte
.

'

I

.

.-

'.

· Ofllcio .do Sr. Mbniz Sodré, Gover~ador· do Estado da
Bnhin, enviando, por cópia, ns informações prestadas pelo
Commnudo Superior da -Guardn NnoionaLsobro o numero de
offlclaes e .suardas alistados. no referid'o-:Estac1a, ...,. .Ao Sr.,
.
<
Sanador Erwo Coelho.
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SESSAO ·EM 17 DESE'rEMBRO DE 1917

UIS·

O .sr. 2• Secretario procede ' leitura do sesÚ1nte
.--·

P.ARIICER

N. :188 -

1.91.17

.....,...

...

.

Reclacção final da emenda. do Seno do d proposição da Camara ·
· ·dos pepuJ.ad?s n, J.9J, (/e. ·19/1, que conceda 11ma pensão
de !JOQ$, IÍ Vt!tva r!, (lllt.QS me·nm·es .do Dr. Carlos Carneiro
· de Mendonça, Jlelos lnolviclavcis seJ•víços po1• elle p1•esta, dos como au:v'il:iaJ• ela Directoria Geral de Saude J>·ublica.
Ao artigo UJlico :
.
.
Onde se diz / cá viuva ·e~ ftlhos menorel!:.; diga-se: d
viuva .& !ilha uniea solteira:..
. .
Sala das Commissões, i7 de setembro de i9i7. - Walfredo Leal. -:- Eugenio Jardim.
·Fiça-sobre a mesa para ser discutida na sessll.o ses1Ítn~E',
dQpois . de p~blicada no ~Dia.rio do Congresso,.
.
O. Sr. Erioo Coelho ;_ Sr. Presidente, o nosso· Regimento,
. nrt. 34, pr,ohibe· attribuir mãos intEntos ou usaro,cte eXPres-.
sõ.es desrespe•jtosas para com Senadores, Deputados n Chefe
. da Naoão; e> o· ::rt. 3õ refere...se. no c~;evel' do Senadol' rxplicnr
alguma expressao acaso mal entendida.
·
·
· Commentando o art. 36, pag; ·39 e seguint~s do impresso,
o erudito Affonso Penna.. aliás na Presidencia do Se~ado,
limitou os assumptos da explicaoll.o pessoal:
'V ou reproduzir alguns textos:
"Quando 'o Senador tem de defender. süa conducta
ou BE'Il caracter de accusacfto .feita em um debate na
· ·, nssembléa; a explicacão pessoal ·devo Iimítàr-sl! á dar
o verdadeiro. •sentido do alguma expresslio que foi mal
comprehendida. »
. . ·
·. · ·
«E' condição essencial para explicaclío pessoal gue ·
hnja debate, em que o orador pronunlliou alguma expressão que tE'11ha sida mal comprehendida, ou quando
' ·se lhe attribue opinião oontraria á que expendeu.~
Em ~eguida o oomm~ntador do nosso Regimehto, reproduz t.ri:Ychos de. escriptores estnngeiros e frisa a praxe do
Senado belga:
·
. ·: . «No Senado bel~a se tem resolvido .não: dnr-se :t·
· . palavra para .um facto . pessoal . occorr1do em. outra
sessão, nem ,Uio pouco o que se'· d1z fóra do reCinto do
Senado· póde dnt• Iognr n reclnmnoão por facto pE:Asoni.~
'
·. AR,slm, ontondo acertado .o corrimentnrlo, suppimdn devnr
n:xplicnciio pe$~onl, sómente, por meus· netos e pnlnv~:ns no
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f;XCl'CÍCiO dO mandato rcpresrmt,ativo; S::t!VO Q · J\ypol.l1ese elo
Senado interpt•el.m• o art,. 3'6 de outro modo, segundo ,J ·Regimento lhe faculta. · · .
· .
· .
. Um dia, em plena ,sessão ·do· Senado, apinhadas as galel'Jas de espectadores, ·o sab:io Sr. Huy BnrbOsa quaHfiicou de·
«mumius, os demais Senadores. Todos nó:s. ·;ncamos silenciosos, . indifferenLes no epit.heto que não' tinha cabimento.
Outro dia, na Lribunn do S€'1lado o illustre Sr. Alfredo
Eilis injuriou por palavras .no Presidente da Rerjublica. Um .
unico Senador protestou c Jogo se r.etirou do recinto.
Quando o· S'enado discutiu sec\r.'etamf:nte• a. emissão ele
papel moeda, tresentos mil contos, inclu~ive para· despeza da.
nossa. defesa militar,· eu disse que não via ameaças de' guer.:ra, mas sim negociatas €'!1gatilhadas. Acto. cunsecutivo, o il- .
•lustre Senn:dor Sr. Bueno de· .Paiva reclamou de. mim. explicação pessoal, pela .phrase vaga, podendu se entender ·extensiva a Senai:lores e governant.és. · ·
·
1·
Tornei ú tribuna, immediat.amente, parit· declarar ao Se"
nado que a. minha ·phrase dns «negociatas .ongal.ilhadas» nüo
alcançava ·.o Congresso nemJl Governo, dignos do maior ·Mtl·
tnmento. · · · .
.. . ·
·
Anto-hontem ·o honrado Senador p·or . s~ Paulo leu dn.
l.r-ibunn. um topico. da "Ginz.eta de Noticias» no ·crila.l · o redactor fez reflexões sobre o publicado da vespern,' esc,ripto de
·~m reporter dessa folha, que me ouvira fallar na saleta do
Senado onde' se bebe cafó.
.
.
.
· Ora, Sr. Presidente, o Regimento, art. 134, · de inLelli-'
gcncin. Nm o art. i96; :faculta-me neste momento requerer ao
Senado que, .interpretando o nrt. · 36, se c]igne decidir· si eu
devo explicacãó pessoal por t.u'do · quanto publicou a «Gazeta ele Noticias»,! edicões do. '14 e 15 do.st.e mer..
··
E' este 1:equerimpnto vorbal que dirijo: nü' Senado, parn.
··. . ·meu esclarf.'CJmento. ·
.
. · . · .. · .
··
O Sr. Presidente - O nobre Senador pelo Estado· do· Rio
ncabn de apresentar. um reque!'imenl.o verbal que, peln. ·pri, .. ·
meira vez,. 6, submctt.ido ú eonsidet'ação do. ~Senado. .
. · Acredito que o' nobre Srmndo~·. lendo, como lP.u. o nrl. llG ·
' - do RegimenLo c 'fazendo declaração de que· si conversou foi
na s.ala _d'o ca.fé e l)ão no recinto do S.enado. nenhuma ou.~rn.
. cxp.JJcnçao. podortí i:Jar, pot:qunnto •O Se1mdo esltí convOD(IJdo
de· que',, que S. Ex·. ··disse 'l'óra. do recinto representa npt>n!ls ·
uma opinião pessoal. ,inmai·s o pensamento dr, se, raferir ' a
qualquer um dos ·srs. · Sennqores e muito 'menos .. ap Senado
inteiro. Sendo assim; não posso submetter a vo.tos o requerimento do honr•ad 0 Senador. . ,
' .
' · .
·E' este ·o pensamento da Mesa. ·
.
,.
.•
.
.O ·Sr. Erico· Coelho :-: Peço a pala.vra pela ordem·• ·
· o. Sr.. Presidente ..- Tem a pala.vrn o nobre Sen'nctor .
'.O .Sr. Erico Cóelho .(pela ordam): -- Sr. ])residente,
.V. Ex. ncnbn elo ponderar que é n primeira vc~ que nm J'C-
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que1·imr.nto Clesla natureza é HubmeLtido á · considcracão elo
Sn11i\dO; [JOI'<'m nmif.ns onlrn.s vcms •.1'orl,uitns, 0s Scnndores,
em disco1·dando da interprcl.nção dada pelo Pt·esi•d'enLc da
~lesa· n nI' !.i gog do ncg·imenlo, (,cem appcllndo 11m·n. ·o Senado
resolver. porquanto de ordinnrio é o Jlpesidcnlc rJn Mesa
quem deci{ie as qucstr.os de 'ordem, o ensuahncntc algun"i Se·'l~rtrlOJ', no disoo~'dat: da inl.el'preLnoiio da Mesn. requer que o
Senado . se pi'OnuncJc.
· ·
·
.
'
.
O ~trl.• 131! ·nbt·nngc «OS requerimentos· verbacs ou escripl.o.~.,. :R11l.l'e os vcl'baes (•SI.ú «lleclamnoiio da or'd<'lll,; c 0
:n:t:. 'l 96 preceituá;
«Nas questões de, ordem, que serão decididas pelo .Prosidenl:c. haver:'L rrcursq ·p:1l'n o Senado, qunncl0 requerido po1•
qnniQtJer de se11~ membroA", eomo fuc.o ncsl.e momenLo.
JJ:u quiz1íra quo o ScnadQ se digna:'ise nesta occnsi!io, inLerprc/.ar o m'L. 36, porcrue. Sr. Presidente, si assim for, caHo
o Senado afi'irme qüe eu dCV'l_ cxptica.oões por palavras q,Je
JWOferi .I'ÔI'U do t;ccu'lto, tert~linnaa ·a sessão. en cnt.t·e:;nrei pot·
csu1.·ipl.o ti Mesa minha explicação pessoal..

·:;

O Sr. Presidente - V. Ex. se f():J'Ct'e n. 11mn questão !Jc•
ordQm que não existe. O nobre. Senador pot• S •. Paulo fe:i
npreciacõcs n rcspcil.o do um artigo de jm'nnl. erl.cndl)ndo
que V. JLx. pod·i:i ou não dar exp·licnções.
.

·O

SR, ALPREno Er,l.JS

. . O S~. :Prtgsroi~N'I'E -

- Apoirtdo .
Jtst.á, portanto, nn vontade pesso:t!

ào V; .Ex., que. de nmol.u-proprio,, resolverá dar .ou não ns

cxplicaoões que julgut· · convemente. ·
'
Eu ent~ndo, o commigo n Mesa, que o pensamento do noJJre Senado!' não foi absolutamente ferh~ o ~St>nado, nem a
nenhum 'dos seus membros.
O.Sn. ERrco.Coru.no ~.Nilo é.disso que so trata. ,,

O Sn. .PnESIDEN'I'E · ....., Nossas condições, · não . posso sub~
met.tel' :\ ·considcraoão do Senado o t'cqucrimcnto vc•·hal qur.• ·
o nobre Scnnc!Ol' acaba de nprescnLm·..
·
•· O Sn. Emco ào1iuro :._ V,.I"Ex. me ·permitle qnc.usc mai~·'
.uma vez .da' .pu lnvra
replicm· ' ?
,·· pnrn
.
O ~r. Presidente -

•

•rem a pnlnv.m
o nobre
Senador. .
.
'
'

O Sr. Erico Coelho .:... Sr. Presidente. visto que o Regi·
mcnl.o obPiga. · nt'L 3{), :lo .Senador dar oxp'licac.ão pessoal,
cln,To ,; u nmn quc~túo dG ordom snscitndn agora por mim.
\\' snlio1· i' I o. Senador.· eleve, pcl os commentnrios do ex-PrnsideHf.o do ·Senado. St•, Affonsn Pennn, d!m· explicnr.iões npcnns pllt' :wl os r• pnlnHns JH'Onunci ndns no t•ecint.o e ...om ses-
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são ÔQ SeJoado, ou Si tambelll deve, na f6rma do art. 36, am:
oxplieac~es )1elas suas conversas f6ra do recinto da sessão
legislativa. E' esta a qnestãb de ordem. .

I{a um d.i.&positivo tfo Regimentp, para o qual se appe11a_
afim do Senador .dar e::rpiicações pessoaes, mas eu levanto a
questão de ordem para saber si o Senado não acha razoaveis
os comment~u·ios do seu ex-Presidente, :Affonso Pemnn, e en- -tende ac. inverso quP. o Senador fic'a obrigado a dar exp1ica-

cões pelas convei'Sa; na saleta do Senado, onde se bebe café., .,
-~

O SR. PRESIDmN'n!: - V. Ex. respo:mdeu a questão. Fóra
do- reeinto do Senado1 0 1;tenador não é obrigado a dar expii-

eações pessoaes. ·
·
·
·
.-,.~
O Sn. En:rco Com.nCt - E o commentario do erud'it.o ~
Mfonso Pe,na, relembrado.
--""
O SR. PRESIDENTE - Os eommentarios do Sr. Affonso· --~
~ii

Penna não estaboJec:ernm Icis; são simples commenfarlos,
acceita..dos ou nãfo veio Senado.
_ ,:S.:
O Sn. Eruco Cor.1.rro - Caso o Senado deixar d-e r~soh•er
-·~
não dnrei exp1icnçõ'0.'3 neNhumas.
•
·'
0 ~R. PRESIDENTE - 0- que E"C p3EiSOU foi_ fóra do recinto;
si se f.ives~p rlado n .t rr·cinto, a l\!esa seria obrigada a r.hamar ."
a attencãa do hom·ado Senador. des-de que envolveSRp inju- "~
x·ia ou offf!nsa a qnnlquer Deputàdo, Senador ou Memhro do
Gov('rtw. A Mesa mahtém a sua dec~são. (Pausa.)
Cont1Ntía a hora d(' expediente.
-~

-o

-~

S;r. Lopes Gonçalves -

PC'ço a palavra.

O Sr. Presidente -·Tem a palavra o nobre Senador.

O Sr. Lopes Gonçalves - Sr. Presidente. pe.di a palavra part1 apl'rsentnr ::i !\Tesa um proje~t.o de lei 1 eonsidernnrlo
de utilidade public~ n Universidade de MaEáos. O projecto
tem a assignatura 1n 11 Srs. Senadores e, para que 0 Srn;1do
fique hem informado da sif.uacão desse instituto d0 rmdno,
vou Ie1· al)!uns ligeiros topicos cfa mensagem do Go''t~rnadOr
do Amnonas riirigida Este anno á Assembléa Legislafivn do
Estado:
~o
ensine. superior• do Amazonas é, como snbcis,
~!':". DP.putadcs. m~nistradn pP.la Universidadr. d(l l\fan::io:-. instituição -qUe j(t por· muitos tif.ulos R(l f.ornou
c:'-odora da maiR pronunciada sympathia rmhHra 0 do
m-elhor apoio d.c Governo.
~
Entre n60. a Universidadq representa 0 mnis nlto
grán clP. culb.trrt, não só por s~r o nosso mais notnyef
c~sfabeiecimento de ensino, como pó r incluir no seu il-Ju.."itre corpo doecnte acatados nomes· da. medicina~ da
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jur-isprudenci:\' e <la engenharia no :&nnzonas. Sãb adJ..
m\rnvcis os pro~l'~~sos ·conquistado~ por esse instituto;
.. que mantém 'l~ melhores relavões cm todo mundo culto,
·'' nnde tem ido a sua «Revista>>, portadora dos tra:balhos
scientifioos dog g~~us professores e do .movimento, sempre animador. dos seus ·cursos.
.
·
·
O EstUJdo' n município do Amazonas su])vencionam
n Universidade, 0 que ~~ realmente, um dever~ de alto
.patriotismo, contríbumao para· o desenvolvimento do
ensi11o superior entre nós.
·
· ·
. Com .os ·ill.usb·e,g repl'esentantes .f~deraes d? Es~adi:l,
ttvc opportumdnde de :fazer uma vrslta á Umversrdade
cmrstatando todos a regu~aridade do · meeanismo universitario, nãn só ·relativamente ao· ensino, · como ao
sol'VÍOO de escrípt'uractío o archivo, gabinetes e laborator·ios.
·
·Jla aimda a :l·r.gistrar o esforc.o do seu benemeri to
a:~ertor, Dr. Asb·olabio Passos, que culmina 0 grande
llL'Í!Wf~io do. consolido.ção da obra· que tem tanto de
su:;,, pelo desvelo com que a vem ampo.rando c clevaoão
. 1J.e vistas com que a dirige· e prepara o seu futuro .ma... gnifí!!O.
·
.
Presentcm:ente, realiza o digno reif.or da Universi.:.: ·
1i'~dR. novo.s· obras de adaptaQão · do predío, que proseguem nd'eantada5, no sentido de melhor servir· ao err~ in6 .odontologico e ;nstallar em 'breve o gabinete de
medicina
legni cl:\ •Faculdade de Sciencias Juridfcas •e
.
.Snmaes.
.
.
·
A bibltothn,~n .foi agora enriquecida com uma· avultada colleccrlo de u~ros !Jfferecidos pelos íntellectuaes
ci'l). Ef;t,ndo, prnf(~ssores· e alumnos da Universidade.'
Alguns dr.clos estatísticos · sobre o movimento ele
nlumnos fllustr·m·ão melbOr,as minhas asserções sobre o
, . prngre5so da Universid'ade, que mantém cm funccionamento rregular as seguintes· faculdades: Scitmcias Jurídicas e Socines, . Medicina, 'Engemharia e Scíencins e
Lctr.ras. ·
·
.
·-.
.
Em 1916, · !'reqnentarmn-na 210 aluirmos, dísLribuifli)FJ nos seguintes cursos: dir'eii.o, . :132; agronomia, 110;
phnt·maci'u, 19: odontologia, oito; sciencias ·e lettrus;
soto :' obstatricia, tres; e ugdmensura; um .
Durante r. mesmo nnno foram administrados aos
·alurrnos · '2.03~ .aulas, nos seguintes <cursos: direito,
L :L H; agron~;min, · 35&; pharrnacia, 272; odonf.ologia,
:1.5/L; obstetrícia, SO, e agrimensura, 60.
.
'
Conoluírnm os seus cursos nove· aluurlii)S, .i;~ndo
d!~
plomados ~iT)CO cn,.- phnrmncia, J;lous em diróitn e dou~.
ern nbstetr.Jclil. :-....
·
.
As nu1ns d~stc tinno Uvel'nm inicio 'a 'I· di'\ ·nbril do. · ·'
. nccrn·do com a~ nuvas dispQsiçlões da IB!eformn do Ens!no;
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vigor em l.oda n· Repubnca, 'contando .a Uni»et•sidade
nmn popnlaoãn.cíe :?33 nlumnos, ~endo: em direito, 152;
· c.rn llfl'!'Onomin,. ~O; em pharmae1a~ 2·1; ~m odontologia,
lll, e· om'•ngt·nn,msur·a. d\:>us. Nao esta nest.e .numero.
ilwlnidn n maLr·icula da F:aculclade de Sciencit1s rJ Let.u.·w;, ])Ot•. se .\WlHll' a mesma em período de reorganiza':;io, de aecôr'do com o Collegio .Pedro II (Gymnnsio
~ncinnan..
·
· · ·
· ··
.
~\ TTnível'8idade l.em os seus l.ítulos vnlid'Os por Joi
11. oO-t, do S rl•j oufnbro de 1009, e ·foi :fundada a 17 de
. .imJOiJ•o. desl.~ . tiii!lO, . ~ob a denominaçãb primitiva de
E:Jeola Unive!.'.S;tarw .L~vre de M'anáos. que mudlou a 13
d;:l .inll1o de 1D·J3, .pnra a denominac;ão .actual, ~lo,ie devitlmnont.o annotadn no Registro Especial do Titu'los fl
'(ln11ument.os;
.
.
AclHHe i-nslnllnda no edificio cedido pelo Governo
d:o J~~l.arJo, em viril; ele da lei n .. 728, ele 29 ,de setembro
0111

'

'

rlt; :IUHu.
•

~~

.

.,.

'•

I

. E' por estes motivos e .ele nccôrdo co111 a palavra official ·
do hom·ndu Ciovernndm· elo Amazonas, que me animo ·a npre·scnl.n,· esl.e pro,iectó de lei, I'Cconhecead 0 a Universidade de
l\lnniío" eomo inst,iti!lo dr. utilidade publica, )lma vez qu·e não
posso, acl.ualmentê, promovet• o seu reconhecimento oi'ficial.
.(Muil.o bem; muito bem.) ·
. '
.
.
· V1!nJ ;, i'ITesn, 11 lido r., por· ostnr npaiado pelo. numero d~s
ns~i)Innt.uras, vtw fi Commissfio ·de Oonslitnição e Diplomo·
nin, n scgn intc
· PROJECTO ·

N. :IS. -

19.17

.. ,.

,

O Congre'sso Nncionnl decreta:

.

.,.

Ar•l:. L~ .E' considm'ndn d~. utilid:adc .puh!ica a Universi-· .

.flndc' de· Mnnúos.
,
..
.111'1.. 2.~ Hovocrnm·se
as
disposições
em
contrario.
..
~

· · Saiu .dns sessões, ..17 de sotombl'O de HH7; _: Lopes Gonçn lveH .. --' ArLinw J"ernos. - EJoy ele Souza. - S.eabra. -

·Dnnl.ns 'Bm·r·eto. - Costa· Bodrigul'ls. - Eugenio J!ll'dim·. Wnl!'redo Lrnl. ~.João J.yJ.•n·. - So:n·os dos Simbos. - Pires
:F'r.r•J;eir•a. :
.

'

.OftDEM D0 DIA .

, ,rmvnr.,\ç,i.o n.IS
'

Ll>IS NS~

..

~

.

. E 2.65 ll 26G, DE. 1SO!t
'

76, Dl~ :1892,

~\·

·
2" discussão do pro,iocto do Senado n. ·17, de i908, declnrnrJdo
.revos·arlns
us diRposioõc~ das leis ns. 76, de 1892,
'\'
.
''
.I
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·. '

'

.

·~

•,
'

t'!ESS:\0 ·E~! J7 OE ~E'fEMB\10 DE

e :.!ü5 tr 2üti,'.c!c 4801 •. em vil'Lude .das
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1017.

·.- ::

qu;w~

meludc das dcspo~as com a ,Justt()a local, Policia c Cot·po. de Bombeil·os da
Capital.
Pedera! corre por conta do DisLricto Federal.
1Adtudtl a VOLlll}âo.
·
.
/.

'

''•

CIÚlDI'l;OS PAliA D :MINIS'i'Ell!O llO EXTlplUOlt

Gontínuaoão àa 3" di:;;~ussão da pl'oposiçúo da Camara. dos
. Deputados n. 60, de 1.917, que abre, pelo · Mínisterio
dO Exterior, ·os . creditas esp·eciaes de . 15:000$, papel,
· e 90:000$, ouro, para pagamento a funccionarios em disponibilidade, (:l de 180:000$, ouro; SUJJplementar ii verba H" do
urt. '15 da lei n. 3. 232, de 5 ·de janeiro ele 1917. · .
'
Adiada u; votação.
•·
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. CREDI'l'OS PAHA A SECl\E'rA!UA O,\ CAMARA

· · 3" dis.:~ussiío da prÕposicúo da · Cam;uoa dos Deputados
n,' 78, de 1917, que àbre, pelo Mini.sterio do Inter·ior, o. credito especial de 124.:778$400,: para· pagamento de gratiflcuçõés : addicionaes a funccionarios da Secretaria .da ·mesma
·Camara,. c de 18 :üOO$, rmr·a a~tendcr. a augmcnto ·de venci· '
montas que tiv.eram outros funccionarios, e relevando a
.· ,PL'eséripção ·em .que incorreu· o dü:eito do Deputado Simeão
. .Lenl · pm·u poceber uma ajuda de .custo:·
Adiada a votação. •
ASSOClM!Õ'"S. CIIM.'i\fl.\HCJA"S :llA f>An.lit'l.'U,\ E DO PÁn.J..
..

I

'

'

'

'•

·. 3" discussão d~ pro,i-~cto do senado n. ·15, d~ 1017, coa.:.
.. siderando de utilidade ·publica as. Associações Commerciaes da
ParahY.ba e do Pa~:ll:..
··
·
· · · .~

··'lo

·

•

Adi~1da a ~otaoão.

Nada mais .havendo. a tratar, vou

O Sr; Presidente

lovantal' a .sessão.

'_·. :-·-'1

.'
'•
,•

r

~r

.,,; ...,

Adiada a wtaçãit •.

'

_.; .. ,

\':, :' .. ·;
:_~;' :::i
··:'/i

, r;·: )~~-!

. 2" discussão .da propo&icão da CÚmam dos Deputados n. S;
de 1917, que abre, peJo Ministerio do Interior, o .cr.edíto especial de .!l :600$639, pum pagamento· ·de gratificações addicionaes aos professores. da Ereola Nacional de BeiJas Arles
no período de· 16 de outubro de 1915 a 31 de dezembro de

1910.

\·'•
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~i'',,

·-·
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,.'.

Designo para ordem do dia da seguinte:
•
Vii'tacão, em 2" discussão, do pr·ojecto do SeQ,ado u. 4'7,
do :L !lOS, declar·ando r·evogadas as disposições das leis ns. '7G,
de :l8!l2, 265 e 266, do 18!l4, ~m -viL·tude das quaes melad•j.
das de·spezas .coin u justiça local Polícia e Corpo de Bom··
buü·os. d:L Capital lfoderal corre por conta do Districto l!'edoral (com parecer· !lOntrurio da Commissão de :v~immças; ;
· Vatação, em 3" discussão, da proposição da Camaru. dús
Deputados n. 60, de 1917, que ábre, pelo 1\Iinisterio do Ex-,
terior, os creditas especíae·s de :15:000$, papel, e 90:000$000,
ouro, para pagamento a . funccionarios em d!~sponibílid[!de,
e de 180:000$, ouro, supplemental' á verba 1:1• do_ art. :15,
da lei_ n~ 3.232, ;de 5 de janeiro de 1917 (com parecer. da
Cummrssuo de l!'mancas ol'Ier·ecendo uma emenda substllutiva da _apreoontada pelo Sr. Pires Fei'I'eira, . para consti. ··
tuir prOJecto em separado);
Votacão, em 2" discussão; da proposição da Gamara dos
Deputados n. 8, de 1917, ,que abre, p·elo Ministerio , do In-Lerwr·, o c.redito especial de 9:600$639, p'ara pagamento · de
.g-r·atíilcações addicionaes aos profás'Sores da Escola Nacional
de Bellas f\,rtes no período de 16 de outubro .de :1915 a 3:1 dl\
dezembro de 1916 .(com emenda da Comiilissão .de, Finanças); .
·
. ..
.
Votação, ·em 3• discussão, da p1•oposição da Camat·a ·dos
Deputados' n. 78, de 1917, que abr·e, pe1o Mirusterio do In-,
ter·ior, o credito. especial de 124:778$400, para -pagamento
.de gr·atiiicacões addicionaes a funccionarios da Secretai·ia da ·
mesma Camara, o de 18:600$, para attenQ.er a augmento do
vencimentos que . tiveram outros funccíonarios, e relevando
a proscr•ipção em. ·que incorreu o dii·eito p.o. Deputado Simeão
Leal\ par·a receber uma .ajuda de custo (com parecer. favo··
l'ave da Com~issão de Finanças)';
· _
Votacão, em a• disetlsSão, do . projecto do Senado n .. 15,
' ~ de :1917, considerando de utilidade publica "as Associacõe~
. ·. Commerciaes da Parahyba ~ do Pará (com paree'er. i'avoru:vel da Commissão de Justiça e LegislaÇão). ·
L~van~e a sessão ás 2 horas e 10 minutos.
,
.
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J.>IIESIDEl'ICLI. DOS
."

.

'
'
PEDRO BORGES, :1. SECRE:l'ARIO, E A. AZERI!D0 1 V!CF!•
.
PRESlDEl'IXE
.
0

1

'.

: A' :f. hora da 'tarde abre-se a sessilo, a que concorrem os Srs. ·A;
. A.zeredo, Pedro· Borges, Metello, Pet•aira Lobo, Lopes Gonçalves, Rego
'1 Monteiro; Indio do Ut'asil, A~·thur· Lemos, Mendes ·ctc Alwoida, José

'

. I
.
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.. .
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~
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Euzobro, Ribeiro Gonçalves, Joã.o Lym, Eloy de Sonza,·Epitacio Pessoa,
Walfredo Leal, Araujo Góes, Haymundo de i\HJ.•anda, Erico Coell10,
Paulo de Frontin, Alfredo Ellis, Alencar Guinu<rão~,. Vidt\1 Hamo;;,
J.3,ivadu.via CorJ.•êa e Soa1•es dos Santos (24).
·
,
· Deixam de. comparecer com causa justilicada ·o:; SJ.•s. Jlercilio
Luz, Sylvedo Nory, Cost.a Rodrigues, Abdiás Neves, !Jires FerJ.•eir<t,
l~raucisco· Sá, Tllomaz Accioly, Antonio de Souza, Cuulm Pedrosi•,
Rosa. e Silva, Hibeiro de Britto, Dantas Ba1•reto, Gomes Hiboil·o, Si- .
queira de Menezes, Guilhl}l'll!O Campos, Huy ll.arbo~a, Luiz Vianna, ,
Seabra, João Luiz Alves, ·1\hguel de Carvalho, Lourenço Baptista,
Irineu Machado, Alcindo Guanabara, Francisco· Sallas, Buano de ·
Paiva, Bernardo Monteiro, Rodrigues Alves,· Adolpbo Gordo, Eugenio
Jardim, Gonzaga Jayme, Leopoldo de Bulhões, José MurLinllo; Xavier
da. Silva, Generoso Marques e Victorino Monteiro (3ti). ,
E' lida, posta em discussão e, sem debato, approvada a acta da
ooSSão ~terior.
·
··

..

O Sr. :1• Secretario (servindo !i~ 1•) dá conta dô' seguiate
EXPEDIENTE
Officio do Sr. Ministro da Fazenda, Lrunsmittindo a men~
sagem com que o··sr. · Pr.esiidente da Republica restitue dous
dos autographos da re,<Jolução do Congresso Nacional, sanccionad~ que abre diversos Cll.'editos para légalizar despezu.s feitas · pela Delegacia do 'l'hesouro c~Londres, nos e~ercicios
de 1914 e 1915. - Arc;hive-se.um dOS"autogi•aphos e remet- ·
ta-se o outro á Gamara. dos Deputados.
.
·

,

o Sr. 4• Secretario .(serviacto de 2•) 'pro.cede á. leitura
·. qps seguintel
·
. N.
.

(

I •

'. \'

.

'

'

ue- ttt7
.,

'

A aommissão· de, Justica .e Legislação. tendo examinado
o [ll'Ojecto n. 16. offerecido pelo sr. Senador Abdias Neves,
que declara de utilidade publica a Associação commercial dO
. Piauhy, . e tendo em consideração os relevantes serviços que
tal .instituiçãó presta. ao desenvolvimento commercial do paiz,
.é do parece!l'. que seJa approvado.
...
·Sala das Commissões. 17 de 'setembro de 1917.,- Ellitacio Pessoa, Presidente o Relator. - Raymundo de Miranôa;
: Ribeiro Goncalves. - Arthur Lemos.
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CEI~

'

'!

SUPI\A

O Co'ligres~o Nacional dec1~ta:
o

•

o

Al'L .-1." Pica con'sid'cra:da de utilidade .publica a A.ssociacuo Cornmercial do Piauhy, com sédc em. Therezina.
Art.. 2.• Revogam-se as .dispo~ioões em contrario. ·
.

Sala das sussões. /1 tle se.tembro de 1917: ...:... Abdias Neves •.
,..

·,·

-.. :A 1mp1'1mir.

...

N. :1.90- i9i7
-:,·

.A Comnússão de ,J·ustica c Legislação, t~ndo examinado a
pl·oposiçiio n. 61i • da Camarit dos \Deputados. que declara do
tiLilidudo public1a a Associação Conimercial de Santos, no Estado de S. Paulo, e tendo em considcracão os relevantes .serviços que tal instituição presta. ao desenvolvimento commercial. do paiz, é de 'parecer que seja :ui;lprovada~ .

'.•'

. Sala. das Com!Jlissões, 1f;c1e setembro de .·1917. . EpitucJo Pessoa, Prcs1dente o' Relator • .,- Raymundo de Mil'ancla.
Ribeiro (3onçalves. - Arthur Lemos.

..

-j '

..'.;,,.

... •·~

: '1 :

PROl'OSIÇÃO DA CA:MARA DOS DEPUTADOS N. 67, DE
. SE HE~'ERE O PARECER· SUPRA'

'

A QUE

'

,f '

.:.

o

1917,

O Cougresso .·Nacional· decreta:
Artigo unico. Fica considerada de )ltilidade publica a.
Associação Commercial d~ Santos, no Estado de S. Paulo; re..,
vogadas as disposições em ciOntrario ..

o

,.:,

Gamara dos Deputados, 'o de agosto de :1917. - João Vespucio de Abreu, e Silva, Presidente em êxercicio .. - Waldomiro: de l\!ugálhã~s. :1~ Secretttr'io interino. - Ephigenio .. de
Sallcs. 2" Secretario interino. -'- ·A: imprimir •

'o
. · ':

•..

N, iQi- Ui7
'

l

.

...

' .

A,. Comwissüo de :Justiça e Legislacüio, tendo àaminado a .
proposioilo da Cm)ltn'tl dos Deputados n .. 71!, de '1917, que'
declam dê utilidade publica' a Associaoãô; .Commercial da
,,Babin, o tendo em conslrlerucü>o os relevantes 'ser~iços f!UJe taL.

t '· ' .

·~

~· ...

\

'
:

'

;

/

o

·,
,.

'.' .;\
.;.·
-~

., "i:•.,

instituili~o presta ao rlesenvolvinumlo ~onHn,~l'Cial r.lo JlUiz;
é de paeec1Jr que se,ia··approvnda. , ,

Sala dus Connnissões, '17 de setembro de i917 .- ]lpitacio
Pessoa, Presidente e Relator. - Raymundo de Miranda. - Ribeiro Gonoalves. - Arthur .Lemos.
PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS US', 71!, DE
SI~ REFEI\E o PARECER SUPRA

1917,

A QUE

O Congresso Nacional decx·eta:
Artigo unico. Fica considerada de utilidade publica a
Associação Commercial do Estado da Bahia; revogadas as
disposições em contrar~a.. .
·
Gamara dos Deputados, ·13 de agosto de i917. - João
Vespucio de Abreu e Silva, Presidente "em exercício. - MartJello •Silva, '1 o Secretario interin.o. - João David P•ernetta,
2" ·Secretario interino.- A imprimir. ·
·

•

N. t92 -19!7

·A Comrnisão de J'ustica e IJegislação, tenda examinado o
projecto n. 84, da Gamara d·OS Deputados, que declara de
utilidade publica as Associaçõ.es · Commcrciaes de Aracajú,
S. Luiz c Natal, e tendo .cm consideração os relevantes serviÇos .que .taes instituições px·estam ao desenvolvimenba do
lJ'Uiz, é de parecer ,que seja approvado.
,
Sala .das Commis,sões, 17 de setembro de 1917.- :Blpitac~o
Pessoa, Presidente . e. Relator. - Raymunào de Miranda\ . . .;._ Ribeiro Gon()alves. ..;... Arthur Lemos.
·
PROPOSIÇÃO DA CAMAR,\ DOS DEPUTADOS lN'. S4; DE. 1917, A QUII
' SE REFERE o PARECER SUPRA

O Congresso Nac.ional decreta :
Ar Ligo unieo. São consideradas de utilidade publica as
Associacões Commerciaes, de Aracnjú, no Estuco de Sergi1lC;
de S, Luiz do Maranhão, no Estado do !\!aranhão, ·e de Natal,
• no Esttldo·d'o Rio Grande do Nox·te; revogadas as disposições
om contrario.
. Cm~arn dos Deputapos, 23 ele ugcisto de 1O~7.. -: João
VespucJQ de Abreu o S1lva, Presidente em exercJcJo. - Ju-.
veual J.amartine de· Faria, I o Secretario interino. - Alrredo
Octavio Mavignicr, 2" Seo1·etax·~o jnterino. -A imprimir.
I S. -V•l. V.

;·
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'

.

N. Hl3,..... i9l7
'
.,.
'
Commissão de Justiça e Legislação, Lendo examinado o
projecto da· Gamara dos Deputados, que autoriza a tiragem de
cinco. mil exemplares do Codigo Civil e propõe varias cor['eccõe3 no texto já publicado dessa lei, vem. dar o seu parecer,
. · A Commissão accei,la a idéa da nova edição e bem assim
a de sua venda nos termos do art. 2• do projecto. São medidas
que concorrerão para a divulgação do novo Codigo, com o cunho
de authenticidadl) que não teem as edições ora expostas á venda.
Quanto ás correcções, não dizem ellas respeito ao pensamento do Codigo, que a Camara com razão, quer se mantenha
integral até que a experiencia Üw descubra as falhas, mas ha
erros· de cópia que mutilaram alguns textos ou .os ·tornaram
obscuros. · .
·
·
' .
·
·
A Commissão ·é de parecer que- se approvem as seguintes:
. Art. 40- O preso, ou o desterrado, tem o domicilio no
logar onde cumpre. sentença.
·
·
Accrescente-se:
ou. o desterro.
.
.
. Temos o desterro, decretado pelo Poder Executivo
no estado de sitio, mas não temos sentença de dester1•o;
como se poderia deprehender dos termos do ·artigo.
A correcção, portanto, é' procedente; Mas deve-se
dizer, não, como quer .a Camara, pnde cumpre sentença
ou o desterro, e sim onde cumpre a sentença ott o desterro.
·
·

~

•

,A,rt. i 59~ Aquelle que, por acc;ão ou omissão voluntaria,

. 'I

'

negligencia, ou imprudencia, violar direito, ou causar prejuízo
a outrem, fica obrigado a ·reparar o damno. ·
.
·A verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade
· i!'egulam-se pelo disposto neste Codigo, arts •. 1. 521 a I . 5.12 e
1.542 a #.668. ·
/
A remissão deve ser: m•ts. I. 518 a 1. 582 e -/.587
a 1.653·.·
.
·
A verificação da culpa e a avaliação . da responsabilidade para a reparação .do dam!lo, ~~~eria c1es~e
artigo, não estão reguladas só nos d1sposlt1VOS alu CItados, mas tambem nos que a emenda invoca, os quaes,
;formando com· os outros os capitulas respectivos, constituem· oom elles um todo logico, que não se póde
·~
dividir.
'

Art. i 78- Prescreve:
.
§ 2.•- Em quirize dias, contados da .(.r adição da coisa, a
accão do comprador contra o vendedor, 'para haver abatimento
do preco da coisa movei vendida com vicio redhibitorio ou para,
;rescindir a 1Jencla, e .rehaver o preco pago, mais perdas ~ .damnos.

.,

SESSS\rj lll\[ IS·Dll SllTEMBI\0 Dll

iú17'

f47

§ 5.•-Em seis mezes:

IV- A· accão do compJ•adol' contra o ve·nâcdoJ: ilarn haver
abatimento do preço da coisa immovel, vendida com 'vicio redhi-'
bitorio, ou para rescindir a venda e haver o preco pago, mais
perdas e damnos; contado o prazo da tradição da coisa.
Redijam-se assim:
Art. 178.- Prescreve:·.
§ 2.•...:.... Em quinze dias, contados da ·Lradicão í:la
coisa, a acção para haver abatimento do preco da coisa
move! J'ecebida com vicio redhibitorio,, ou para rescindir' o contra~to e rehaver o preço pago, mais perdas
e damnos.
·
Art. 178- Prescreve:
§ 5.•- Em seis mezes:
·IV. :A accão para haver .abatimento do preco da
coisa immovel, vendida com vicio redbibitorio, ou para
rescindir o contracto commulativo, ·e haver ·o preco
pago,· mais perdas o damnos, contado o prazo da tradição da coisa.
As emendas ·põem estes dispositivos de accordo
com os ar.ts. 1.101 ·e segui.ntes; dos quaes se vê que
a acção por vicio' redhibitorio, para enjeitar a coisa
recebida ou pedir abatimento no preço, se origina de
todos os contractos commutativos e não sómente da
. compra e venda.
.
·
.
Deve-se, porem, na emenda ao art ... 178, §' 5•, numero IV, substituir, pela mesma razão, a palavra vendida por esta outra rece]!ida.
'

'

Art. •{78- Prescreve:
§ 7.•-Em dois annos:
V~-A acção do ·CÓb.iuge ou seus herdeiros necessarios
para annullar a doacão feita pelo con,iuge :adultero ao seu
cumplice; contado o prazo da· data do desqulte, ou da annul!ação da sociedade conjugal (art. 1.1.77) .
Substitua'-se a parte final pela seguinLe: « contado
o prazo da dissolução da sociedade conjuoa! (ar·
tigo 1.177)~.
,
·
·
O ·que se annulla é o casamento, acto ,iuridico, e
.não a sociedade conjuga!, relação de direi to gerada
pelo casamento. A sociedade con,iugal dissolve-se. E se
. dissolve por .morte, por desqui~e e, ainda, por .annullac5.o, quando o casamento o rleclura:lo · JlUtabvo.
· · Referindo-se á d·issoluÇão da sociedade conjuga!,
o Codigo ·.comprehender!\ todos esses casos;
.
.E' .desnecessario e. até incorrecto mencionar um
.dell'es, depois de haver citado o facto geral 9ue abrang~
todos..
·
·
'

.

.·

·-·

•..
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.

Além disto, o dispositivo faz remissão ao ar, Ligo L 177, onde o preceito esttí expresso ·correctamenül,
e com o·qual se deve pôr de llnrmonia.
,_

i\.rt. 178 ...:.. Prescreve :
§ 7.•-Em dois annos:
VII- A accão do marido ou dos seus herdeiros, para annulla.r actos da mulher, ·praticados sem o seu consentimento,
ou .'sem o supprimenio deste recutso neccssario (art. 252) .
\
Depois de supprimento subsLiiuam-se as palavras
\deste recurso· necessario pelas· seguintes i pelo juiz,
contado o prazo do dia em que se dissolver a sociedade
conjugal ( arts. 252 e ,IH fi) .
·
·O Codigo chama de ·rec·u1'so . a ou Lorga de que a
mulher casada precisa para a pratica de ·certos actos.
A emenda corrige esta impropriedade e ao mesmo
tempo, !}reenchendo uma lacuna, indica ó dia a partir
do qual se deve contar o prazo da prcscripcão .
·
Parece-nos, todavia, pl·eferivel dizer do juiz, como .
. . nos arts 23·~,.. 247 n. III, 21;8 n. II, etc., em ve?. de
pelo ,ittiz. ·
·
"'

ArL. i 78- Prescreve:
§ 9.•- Em qua;tro annos:
I - Contados ela dissolução da sqciedade eon.iugal, a aQção
da mulher para:
·
.
. b) annullar as fianças prestadas e as doacões feitas pelo
marido fóra dos casos legaes (arts. 235 n. III, .e !!63 n. X);
Diga-se:~( M·ts. 235 ns. l1I e IV, e 236).
A disposh;ão trata de (ianoas 1 c do(),(Júes; mas re~
fere-se ao .n. III do art. 235, que só cogita de fianças.
A emenda acertadamente inclue na remissão o n. IV
do mesmo artigo, que se oceupa da doação, c exclue
o art. 263 n. X, que não vem ao Ct\SO •. Quanto á. eitacão do art. 23ü, proposta pela Gamam, Lambem não .
tem razão de ser : este artigo trata de doações legaes,
emquant.o que o art. 178 § 9•, I, b, cos'ita tão sómente
úas do.acões fcitus dóra dos casos legaes ».
Da "emenda, portanto, se devem eliminar ns pa~
.lavras. e Z96.
Art. i 78- Prescreve:
, .
§ 10-Em cinco aúnos:
.. .
x- .A acção de que trata o a1•t: :109; contado o prazo tio · .
· di o. em que judicialmente se verificou· a .insolvencia. · · '
Etimine~se o n. X.
' ··
·

I&' materia jú provista no arL. 178 § o• n. ·V,
lett·a b, onde vem expresso o caso de f1·aU{:le. No systema do Codigo fraude tS ·justamente a espeale dolosa
exposta nos arts. 106 o 107, a que se rBtere o ar-t, 10!1.
Deve, portanto, desappareoer o paragr•apho em,
questão.
·

'

Art. :L83--. Não podem casar:
xm- o viuvo ou a' viuva que tiver Úllro do conjuge fallccido, emquanto não fizer inventario dos .hens do casal (artigo 226) •
· ·
,·
·
\ Coirija-se a remissão assim: (Íll•t. 225) •
Houve cquivocó. na citaoão, que deve ser do at'tigo 225, anele realmente se dispõfl ~obre o casamento
do viuvo ou viuva que tiver i'ilho do conjugo fallecido,,
,e não do art; 226, que trata de ma teria, differente ..
Mas, citando o art. 225, ·a Ca11o1ara devia ter, de ·
aacordo com esse, completado o preceito do art. ·J88
n. XIII. .
.
.
O dec. i6i de 1890, art. 7• § 9', prollibia de casar:
o viuvo ou viuva que tivesse filho do conjuge fallccido,
emquanto nilo fizesse inventa.rio dos bcn.ç do casal.,
A' obrigaoão c!e. fazer iüventario, o Codigo, no ar.t. 225,
juntou uma outra, a de .dar partilha aos herdeiros,
medida salutar, que veio amparar com mais. effieacia
os direitos dos filhos do primeiro leito ..
Para que, pois, o art. 183 n. XIII fique cm harmonia com o art. 225, invocado pela Camarn, tS mistér•
acprcscentar-lhe no fim: e der partilha aos herdeiros. 1
'

.· Art.. 187 -,l'\.té á colebracão

~o

•,(''·,

~v~

matrimonio podem os pàes ·

e tutores retractar o seu !lOnscnt1mento~
'

.

I

·

Corr~ia-se assim:. . . podem os paes, tu.tores r:
C1tradores 1'et1•actar o seu consentimento.,
·
. Comparando-se este com o art. '183 n. XI, vê-se
' que no art. 187 houve omissão da palavra cm•adores .·
A emenda restabelece-a.
'

-

Art. 205- Quando o. prova da celebração leg·al elo casa-·
menta resultar do p1•ocesso iu.dicial (arts. ·199 c 200}, a in-

"

scripçã.o da scnt.onca no livro do l'egistro civil produzirá, assim
po que toca aos con.iuges, çomo no que, respeita ao~ filhos,
·
. Lodos os cfl'citos civis desde a data do casamento. ·
Elimine-se a .remissão aos ar.ts. ·199 e 200, e
diga-se de c não do processo ittdic·ial.

·'

' ·

'

\

I
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A emenda tem por .fim evitar se dê ao dispositivo .
um· sentido restricto, que está longe de ser o seu.
Como bem. pondera a Gamara, a remissiio aos arts. 199
e 200 :fará suppor que a prova da c~lebracão \egal do'
casamento, só no caso de casamento m extremts, celebrado sem a presenc;a da autoridade, poderá resultar
de processo judicial.· Entretanto na hypotltese de perda
·do registro (a!lt. 202) ,. de ·contestação do casamento no
caso do art..203, e outras, a inscripcão da sentença
_...- tem o mesmo e:ffeito. . .
.
Veja-se Clovis Bevilaqua, . Cor!. Ci·v. Comment.,
vo!. II, pag. 62.
Art. 221 -Embora nullo ou annullavel, quando contrahido
de· boa fé por ambos os• conjuges, o casamento, em relação a
estes como aos filhos, produz todos os effeitos civis desde .a
data da sua ce.lebrqção.
·.·
.
Substituam-se as palavras desde a data da sua celebração pelas seguintes: até o dia da sentença annullatoria. ·
.
·
·.
O que convém não é fixar a data em que o càsamento nullo ou annullavel começa a produzir effeitos,
· a qual sem· duvida 6 ·a da celebração, mas a· em que
deixa de produzil-os.
·
·
· Temos visto impugríada esta emenda, mas sem
razão. A lei, como diz Lafayctte, «protege a união e·
dá-lhe .todos os ef'feitos civis do casamento valido até
á sentença da decla1'ação de nullidade, ~ (Dl:r. de
J{am., §' 33. )

.

·

·

Olovis..: Bevi!aqua, commentando este artigo, usa
da mesmá linguagem: «Em attencão á bôa fé dos conjuges, o casamento nullo ou annu!lavel produz todós
os effoitos de·va!ido, até o momento em que, po1• sentença
.iudiciaria, se dissolve a sociedade conjuual pO?'
..
elle estabelecida.». (C'ocl. Civ .. Cornmcnt., vol. IT, pa'
gina
92. )
- ,
·
.
~•tr.
~v..ltt
E, critican'do sua redacção,. assim se exprime:.
« ... Não era o momento em que começam os cffeitos
do casamento putativo, que cumpria .assignalar. Esse
momento. estava naturalmente indicado. Nem ha ef,feitos do casamento que antecedam á sua celebração.
-o . que era preciso dizer era o momento em que cessavam os effeitos, para nccentunr que a sentenca annul!atoria não retroagia ao momento da celebrncüo ou
·. ao momento em· que, entre. os- conJugas, cessasse a
ignorancia do impedimento, quo .lhes vodavn o consorcio. Até o dia da sentenoa,._qtie pronunciar a nu !lidado ou annullacfio do cllsamenilo, produzir(t estes
offt~itos de valido,. (OIJ?'. cit., pag. 94,)
· .

a

''

..

.• '

\ .....
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·
c Atê o dia da sentença que ·o annullau, diz Tei...
xeira de Freitas no ,art. 1. <1.48 do Esboço. c Até o dia
da sentenoa que pronunciar a nullidade ou annullacão
do casamento,, dizia o ProJecto Clovis, art. 261.
Alguns Codígos tambem são expressos.
Por exemplo:
'
O Su·ísso, art. 132: «... Jusqu'au jugement, l<i
' mariage même entM'hê de nullité absolue, a tous Jes
effets d'un mariage valahle., · , .
O Bollandez, art. 152 : c Dans .les cas des deux
articles précédents, Ie mariage cesse de produire des
effets oivils à dater dtt four clu .iuaement qtt1: en prononce la nullíté. :~·. ·
·
.
O Argentino, art.· 244: «Si el matrimonio nulo
hubiese sido ·contraído de buena fé por ambos los

,conyuges, Producirá, hasta el dia en que se declar,e
su nulidad, todos los offoctos ·del matt'imonio ·Vá~
lido ... ,
I •

-

Art. 233- Compcte~lbe (ao marido) :
. III- O clireitó de fixar e mudar o domicilio da familia
'(arts, 4(1 e 233, n. •l'V) •
Corrija~se a·remiss!!o: em vez de aJ't. f6, díga:.se
art. Sfl.
•
Q engano é evidente. o art. 46 trata de bens .
immoveis. ·

••

-

Art .. 235- O marido .não póde, sem consentimento da
mulher, qualquer que seja o regímen de bens:
r- Alíena.r, hypothecar ou gravar de ·onus real os ben~
irnmoveis, on setts direito.~ Teaes ,sobre in:tmoveis alheios (ar7
tigos 178 § 9• .n:. I a, 237, 276 e 293•).
. .,
IDiga~se. ímmoveis ou direitos reaes, etc., sup~
'{lrimindo~se o· possessivo seus. ..
Não havendo razão para restringir a prohibiQiín
no caso de direitos reaes, percebe~se que a intercalação
..
do possessivo seus é um· mero erro typograpbico .

-

'

.

Art. zt.s, parngrupho unico- Considerar~se~á sempre autm'izada pelo marido n mulher, que àccupar cargo publico, ou.
por mais de seis mezes, se entrega_r a '!)rofissão cxercídn. fóra
do .lar conjugal. - ·
. .
·Passe-se este pMaarapho para o art. 247.
O paragrapho unico do art. 243 contém uma
e:tcepçüo ao principio estabelecido no urtigo: a au~.

•

..

:1 ,1'.,
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Loriznçüo· do. marido eleve semúrc sm· expressa, salvo
. si a mulher occupal' ea1·go publico. ou exercer tlmtl
proJ'iMão i'óra do IJtr. Ora o m•L,, 21i enumc1~a Lros
outras excepoões. .Parece razoavel que se ,iunLe a
estas a daquelle paragr•apho..
Além disto,· feita a .·a!Lemçüo proposta · pela
emenda, fi,carão mcLhodicamenLe agrupados dois dispositivos, suggere esta interpretação : Si o pacto dota!
estatuc a separacão, a mulll.er ter•ít a propriedade, .administracão, goso o· ll:vrc ;disposição dos ·para.Dhcrnaes,
de a.ccôrdo com o art.· 310; no caso conl;rario, este artigo não terú. applicm;ão, c todos os bens extra-dotaes, .
inclusive os paraphernaes, eahirão sob o poder. do
marido .. (Cod. C1:v. Comment., vo!. II, pag. 223 .)
Esta intelligencia deix!t bem })atente a contra. dicção existente enl.ro os dois, preceiLos, e a· :diffi-:
euldade do· notavel jurisconsulto em. •harmonizai-os,
·difficuldade que_ o leva a apagar do direito, n'umtt
das. hypotheses que !'ormúla, a nocão dos bens paraphernaes, admittir como regímen dotai uma situação
jurídica que aber·ra desse regímen, e considerar .como
não esoripto um texto expresso de lei.
.
A emenda da Gamara afasta as difficuldades, sem
prejuízo da douLrina e elo pensamen:Lo do Codigo.
·
Art. 322 -A sentença elo desquite autoriza a separaf}ão
dos conjugcs, e põe termo ao regímen matrimonial ·dos .bens,
como se o casamento fosse ann1ullado (art. 267, n. III) .. ,
iEm vez de annullado, diga~se dissolvido.'
Neste mesmo artigo deve ser supprimida a referencia ao n. III, do art. ·267.
A razão da emenda consta do seguinte trecho de
um parecer do deputado Frederico Borges:
. ·
«Trata-se de uma simples comparacão, mas essa
comparação não é verdadeira. se o ponto .de refe.
· ,
. rencia for o c.asamento annullado ..
No casamento annullado .ní.'lo ha regímen de bens,
pois que não houve casamento, salvei se, em attcncão
li boa f16 dos oon,juges, for declarado putativo. Mas,
, sendo putativo o casamento, os effeitos favoraveis. só
aproveitam ao conjugo innocente, (art,: 221). Nada
disso acontece, quando a. sociedade conjugal se. dissolve pelo desquito. Nem· ha qlio .attendcr á boa fé,
nem ha que 'disti.nguir, para a.s relações economicad
extinctas, .entre o con,iuge innocente o o culpado.
A cOihparação verdadeira é com a dissoluoiio do·
casamento. O que o artigo quer affirmar é, preêisa-·
mente, que o desquite «·põe termo ao regimen ma-\
''trimonial dOS' bens~, COmO Se Um dOS ICOn,juges ti~
v esse morrido. S~parnrn~se os conjuges, c os bens são

.'

enkegues aos respeet.ivos propriet.arios, segundo. o
regímen estabelecido crue cessa Cl)m o desquite.
Com a annullação não se aLLendc ao regímen elos
béns. Não houve communhão, nem rlot.e, nem out.ra
qualquer. combinação.) ·
·
.
O Projecto Clovis, quer antes quer depois da re.
visão da Camara, dizia como se o casamento fo.~.~c llis·
solvido, c não annnUado.

·'

Art:. 33ü _;_A adopção estabelece parentesco . mm·am~ntc .
, civil ;cnl.re o adoptante e o adoptado (m·t••~75).
· 'Substitua-se ait. :175 por art. 376.
·E', com effeilo, o art. 37G que se oceupa do. pa.
rentesco resultanl.e d~ adopofio.
•
ArL. 34.0- A legitimidade dó .filho concebido na con~
stancia do casamento, ou pt·osumhlo l.a.l (at'l.s. :3:38 e :339), só
se póde· contcst'a1·:
'
I - P1·ovand1J-se que o rna!'iclo se achava physicament~
· impossíbílitado de cohabitar com a mulher nos pt·imeiros cento
c vinte e um dias, ou mais, elos trezentos que houverem precedido ao .nascimento dei filho.
·
I I - Que a ·esse tempo estavam o;; éoujugcs legalmenl.e
sepal;ados.
·
Acc~:escent.e-se, .depois da palavm contestai· e
antes do n. 'I, a expressão )n·ovanclo-sc, que dcvcrú
ser eliminada no referido n. I.
·
Arl;, 31r(i- Não basta con.(issão materna para· excluir a
paternidade. ·
,·
··
Colloquc-se ci artigo a antes de con[is.~üo.
'
At'i.. -1:1-í- .Pode~1 cxcusur-se da tutela:
•
VI- Os que ;i:'L c.vc1·cetnrn t.ut.ela; ou cura tela .
. Substitua-se c.vcJ•ceram. po'r c;vcJ•ce·re·m:
'
Art. 526"--A propt•iedade do svbre e do sub-solo abrange
a elo éruo lhe r.sl.:\ superior e. inforior mn todn all:ú.1•a c em Lo.dn
a prQfundidade, uteis ao seu exercicío, não podendo, todavia, n
proprictario .impcc!ír t.rabalhoo, que se,iam ernprehendidos a
uma altura ou ·profundidarlc Lnes, CJllfl níio tenha ellc inlercsso
algum em obstai-os.
Em vet. de toda a.Uu.t·a., diga-se toda a altu.J•a.
ArL. G4ü -::::e o compaseuo em ·PJ•edios part.iculures fot•
estabelecido ·ror servidão, rcger.se~á pelas normas destas,
Disn-se . desta e não desta.~.
I.
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Art .. 1. 080- A proposta do contracto 1 obr~ga o ·'propoJ . ·
ncnte, se o contrario não resultar dos termos della, da natuJ•eza do negocio, ou das circumstancias do caso.
Diga-se de ·aont't'acto· e não do contJ•acto.

•

1

\•

-

..

Art. 1. 795- Sendo feita a doação ·por ambos os conjí.1ges,
no inventario de cada ttm, se conferir§ por metade.
.
Elimine-se a virgula depois de caãá um.

'

,•

"-·

Art. 1, 780- O herdeiro que sonegar bens da herança, não
os descrevendo no inventario, quando estejam em seu poder;
ou 'com sciencia sua, no de outrem, o ·que os omittir na collação,
a que os deva levar, ou o que deixar de resti1uil,-os, perderá o
·
direito, que sobre elles lhe' cabia.
. Colloque-se uma virgula depois da disjunctiva -ou,
que precede as palavras· com scieT_tcia.

'

--.'

.

Art. :1..137- Em toda escriptura de transferencia de immoveis, serão transcriptas as . certidões de se acharem elles
,quites com a Fazenda Federal, Estadual e Munici-pal, de quaes-·
quer impostns a que JlUdessem estar sujeitos.
·
··Em vez de pudessem diga-se possam.

Nestas nove emendas trata-se de ligeiros equivocas grammaticaes e TJequenos erros ou omissões typographicas, que, em todo caso, convém corrigir. ~ ·

-

\.

Ar~. 552- O possuidor pode, para o fi'm de ·contar o

lemp9 exigido pelos artigos antecedentes, aê,crescent;J.r á sua
. posse a do seu antecessor, oon~anto que ambas sejam continuas
. c pacificas.
·DepÓis da 'Palavra antecesSO.l' faca~se remissão 'ao

art. 496.

.,

· ,

· .

A referencia ao art. /196 contribuiríL para 'escla- ·
recer o dispositivo.
·
·-Art. 559- O dono cio ·predio rdstico, ou urbano, que· se achar encravado cm outro, sem sahida pela via publica, fonte
ou porto, tem direito a reclamar ,do visinho que lhe deixe pass~gem, fixando-se a esta judiciulment.e o rumo, quando pre-

""'I'

CISO.

·

·
.....

'

SubstÚua~se j)rcciso yor ne~es1ario.

A subs~ituição aconselhada evito. a confusão rcsu!Lantc da possível concordanciu entre o adjectivo
p•redso e o substantivo rumo.
·
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-Art. ·672 -· A ·di:vida cousiáera-se Yoocida:
I - Se, deteriorando-se, ou d,epreciando-se ·a coisa dada
em segurança, desfalcar a garantia, e o credor, ir:.timado, a não
reforÇar.
Diga-se devedar em vez
··- de credor.
,.
Ha, com effeito, manifesto equivoco. E' o devedor.
c não o credor, que reforça a garantia da divida.
Art. 789- A caução de títulos de credito inalicnaveis
equipara-se ao penhor e vale .contra terceiros, desde qu~e for
transeripta, ainda que esses titules não hajam sido _entregues

d '
aocreor;

'

,.

Substituam-se, . as palaVras-.- titnlos de credifv

inalienaveis·-'Pel:as seguintes: #fulos 'JW.minc-tivos
de dúJida da União, dos Estados, ou dos Municípios.

-c;--.

,..,._

(-

-

•

O Projecto Clovis considerava· immoveis para 0'5
effcitos legaes as apoliees nominativas da diVida consolidada da União (art. 61, 2•) e daYa o caracter de
penhor á caucão desses titulas sob a dooomillacão do
titulos de credito equiparados a bens de raiz (artigo
887). Havia nexo logico entre os dois dispositivos.
A Camara rejeitou a doutrina do art. 61, 2... e
não obstante, f(lanteve o preceito do art. 887. Mas
não parou ahi : a pretexto de mellinrar a linguagem
do J?rojecto, substituiu as palavras títulos de creiitn
equiparados a bens de raiz por títulos de credito inalienat,eis, o qUe ·não só não é a· mesma coisa ·como
veio pôr este artigo cm contradicção formal com os
. árts. 756 e 768, s-egundo os quaes o penhor só 116de
r0eahir em objecto susceptivel de .alienaç.ão.
A.ssim, a redacção alterou o pensamento da lei,
A emenda nada mais faz do que restabeleeel-n.
-Tem-se interpretado já es'te artigo como querendo
significar não propriamente a caução rlos tihilos, m'a::;
a subrogação do credor no direito de receber os juro3
l'(!Specfivos. Cumpre, porém, observar que. o texto se
refc>re expressa e inilludivelmente á -caução dos pronrios titulas. Além disto, não é admissivel o penhor
do tUrdto de reeeber juros: o objecto do penhor não'
p6rlc Sfr senão uma coisa material.

Art. 801- Poderá o devedor fazer cancellar a t.ranscripf';ão
do instrumento pignoralicio, apresentando, com a firi:na reêonhecirin. se- o. docuri:H:nto for particular, a quitacão do erndor.
Faça-se remissão ao art. 1.093.
Não é indispensavel a referencia; mac; não ha inconveniente em fazei-a. .

/
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Ar L 8-10- Podem ser ob.iecto de hypotheea:
I - Os immoveis ..
I I - Os acccssol'ios dos immovcis cori,iunctamctllo com

elles.

•

\
III-· O domínio directo.
IV- O domínio util.
V- As estradas de ferro.
VI- As minas c pedreiras, independehtemen te do ~o lo
onde se acham.
.
·
' ·
· . ·
Accrescente-sc o ~eguinte: 1'1!. Os navios (ar1

ti{IO 825).

· No . árt. 825 o Codigo considera susceptíveis de
hypoLhe·ca os navios. Convém, pois, incluil-os entre
as coisas que o art. 810 enumera como· podendo ser
nll,ieclo ()c liypot.heca.
..,,.
Arl.. SUl, ~ 2: -.·.Não notificando o adquirente, nos trinl.a
clins do ar.·t. .. 81.5, § 1~'. os credores hy.pothecarios, fica obrigado:
Diga-se . aos crt:do'l'es, · em vez de os credoras.
Art.. :Í':78tf- Só se pódc arguir de soneg·ação. o invenlo.l'ianLc depois de encerrada a descrfpção dos bens, com a decla.rn(!ÚO, por ello feita, do não existirem outros por inventariar
e partir, o o herdeiro, depois de declarar no inventario· que
os nfio possue.
·
-Diga-se ao· inventm•iante e ao her•deÚ·o, em· voz
de o ·inventariánte e o herdeir•o.
. .
.· ·
A linguagem do Codigo nestes ·dois dispositivos. é
eorrecf.a. Os. verbos notifica~· e arrru:ir são transitivos :
diz-se com acerto noU(ica.r, ar·u~tir n.lguem de alguma. ·
'· coisa. Mas .as emendas·· afastam a amphibolog~a que
poder:\ ·nascer da ausencia da preposição a; e por sua
ver. se conservam dentro das regras da grainmatica,
porque o. complemento çlirecto, quanpo ~epresent.ado
por pessoa; póde ser reg1do dessa preposJoao.
·

... :

Ar L. '1.. '123- A fixação ·do preco pode. ser deixada a ar..: ·
bitrio de terceiro ou. terceiros, que· os ·oontractantes logo
ctes~:;narem ou prometLerem designar. Se o tercajyo não acceitar
a incumbencia, :l'ical'll. som of1'eito o contracto, salvo quando
n~cot•dare.m os contrahentes dosi,;nar outl'a. .pessoa.
'
Eliminem-se as palavras ou. ter·ceiros.
S5o ·de facto excusadas.
· ··
·

.,

.\
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Art. 1. i 1.5, III-· .Helncúes illieilus com a mulher do filho
ou neto, ou. com o ocnro ou marido da filha ou neta.
~~pprimam-so as P!!-lavrus fltJn·çp ou.
liuo ·realmente demais as palavras rte7t:I'O ou., pt•c. cedendo estas ·nu.t1'ido da f'ilh'a.

"·

Art. 1. 7:ü2 -· Não se rompe, pot·óm, o· Lcsta·I~ncuto. cm que
o Lestadm: dispuzcr da sua metade, não comtemplando os herdeiros neccssarios, de cu.ia cxistencia saiba, ou desherdando-os,
nessa ·parle, sem men~ão ele causa legal· (arL. 1.7/d).
Fuca-sc remissão tambem ao a'l't. .f ~ 742.
:Em •rigot· 6 dcs~ecessaria a. eiLa~ão, como o é u
que ,iá se encontra no artigo. ~rendo, porém, o Codigo · ·
adoptado o systema de i'azor ·seguir cada .dispositivo
de uma remissão aos que de qualqueJ• sorte com elle
se relacionem, a Commissão não se oppõc á approvacão
da emenda.
·
· Art; 1".768- Reverterá á herança o 'premio, que o testamenteiro perder, por ser removido, ou não· ter cumprido o
, testamento {art. i. 766) .
· .
·
·
· Façil-se remissão ao "rt. ·I :7 !!9.
A esta emenda applica7 se o que acabamos de
dizer em relação á do art. L 752. ·

***

A Conuni.ssão pc1~sa que ·devem ser re,ieitadas as seguinte's
.emendas: ,
',.
, · Introducção -· Art. 3, § 2"- Reputa-sé acto juri'dico pei·i'eito o já consummado segundo a lei vigente ao tempo em que
se ef{ectuou.
·
'_, · ·
Diga-se effeitu.ott não e{fectuou..
·
O intuito da Camar a foi uniformizar . a o·rtho~
graphia, por suppor que esse verbo· está graphado
e{fe'if.uar cm outros artigos db Oodigo. Mas não ha
tal. Em nada mimos de 20 dispositivos emprega o legislador o verbo e{fectuar: .:trts. '176 §t•; i!l/1, 268,
.,
306 pal'Oigrapho unico, 432 § 2", 683 alin., \720, 798,
799, 816 § 2• n. ]li, 03'.2, 947 § 1•, 05ú, 955, 976, 1. OOJ,
1. 0'10, 1.258, L282 n. II e' 1.713·. Em· nenhum delles
se
esc.reve c{feUtta1', e sim ef{catwi1', de sorte que <l
•,
· adopcão da emenda da Gamara ó que viria quebro.r a
uniformidade.
·.
·
Ambas as formas são correctas, e até a que a
emend_a rcjoi,ta é a mais usada. Prova disto es~á na
..
·'
.
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· propria resolução da Camara, que diz, no art. 2',
e{fectuadas e não effeituadas. Não ha,· pois, ra~ilo
para s.ubsLituir uma por oulra.
(A ~dicão do •Codigo de 'que no·s servimos é a du.
lei, publicada no Dia1•io Of(·icial e distribuida em
folheto pelo 1\linisterio da· Justiç;a.)
·

-

'1,

'
A:rt. 178- Prescreve:
.I
§ 9.•- Em quatro annos:
, V- A acção de annullar ou rescindir os contractos, para
a qual se não Lenha estabelecido menor prazo; contado este:·
. a) quanto aos actos da mulllei:. casada, ·do dia em que se
. dissolver a sociedade. conjugal (S:rt. 315).
·
' ·
Supprima-se a letra d.
,. . · .
·Entende a Camara que· a materia deste dispo- .
'siLivo está prevista no art. 178 § 7~. n. VII, e procura ·
com a emenda eliminar a rodundancia. Mas não pareée orocedenle o reparo: o § 7• n. VII trata da accão do
marido ou dos seus herde·iros para annullar os actos
da mulher, praticados sem o conseittimento daquclta
ou sem o. supprimento do juiz, omquanto· que o § 9"
•n. VII se occupa da accão de terceiros, haja ou não

...

, I

consentimento do marido, haja ou. não mpp1•iménto
· do jt,tiz.

Ar L. 1.. 067, .para10rapho unico- O cessionario .de credito '
hypoLhecário tem; ;como o subrogado, o direito de fazer in~
screver a cessão á margem da. inscripção principal.
.
.
-·
Diga-se do .c1·edito e não de credito.
· O titulo trata da cessão · de credito em geral, e
não sómen~e da cessão do Cl'edito hypothecario. Q,arUno, por sua vez, cogita da· transmissão da u.m credito
qualcrue1·. Parece, portanto, perfeitamente correcta· a
linguagem do pdraaraph.o, dizendo o cessionario de
cr·edUo· hypothecario; de que. se não fallou, em vez ..
de o, cessionario do credito· hypotheca1'io.
~

'.
·:

...

Art. 1. 719.- Não podem lambem ser .noiüeados -herdeiros,
legatarios:
. .
.
.
· I -A pessoa que, a rogo, 'escreveu o-"testamento (ar. tigos 1. 638, n. 1, 1. ü56 e -L 657);,. n~m o seu conjugo, ou .os··
seus ascendeu~es, descendentes o 1rmaos.
II-As testemunhas do testamento. ·
·'
III- a concubina do testador casado.
,
IV- o official publico, civil ou militar, nem o commaudanle, ou . escrivão, perante. quem· se· fizer, assim como o q\le
f.iz~r,,ou approvar a. testamento_.
•
n~m

\

,.
'
,.
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. Faoa-sc tambem remissão ao n. X do art. 1 . 638 e ·
ao paraurapho unico do art. i. 656·;
A emenda não diz em qual dos quatro numeras
do art. i. 719 deve ser posta a remissão que propõe ...
Entende-se que é no n. r, onde vem a referencia aos
· arts. 1..638 e 1.656.
· ·
A remissão seria mal cabida. O n. I do árt. 1. 71!J
só co;íta da pessoa que escreveu o tcst:amenlo e nã•J
póde, por~anto, reporta1·-s,e aos artigos .. que se occupam da testemunha ·que assi(mou pelo tcstadm·.
· A emenda teria além disto o, grave inconveniente
de alterar :profundamente o pensamento do Codigo,
e, sem razão relevante de direito, declarar incapazoB
de ·adquirir por testamento o conjuge, ascendentes,
descendentes e irmãos da testemunha que assignasse
a rogo do testador.
Convem notar, por ultimo, que a rejeição, ela
emenda . não deixará nenhuma lacuna no Codigo: o
·n. II do mesmo art. 1. 719 nega a capacidade dr.
adquirir ás testemunhas do testamento, isto é, a todas
as testemunhas, tenham ou não assignadci pelo testador. ·
·
.

~·

Além das emendas constantés -do pyoj ecLo, a Commissão
de Justiça e Legislação, guardando sempre o maximo respeito
á illustrada. 'Commissão que na· Camara redigiu a lei, pede
~enia para submetter algumas outras á apreciação do Senado.
·De defeitos se resente àinda a redaccão de alguns arLigos
do Codigo Ci~il, ·onde. a construcção nem sempre. é das mais
felizes, a linguagem por vezes rebuscada c as inversões, não
raro forçadas· e desele·gantes, difficultam . a intel!igencia do
texto. Mas como,· embora com algum esforço, o sentido destes
dispositivos se apprehende afinal com inteira .sesuranca, -nenhuma altet·aciio é de necessidade fazere. lhes.
··
A opportunidade de corrigir simples defeitos de estylo já
passou, o que podemos e devemos fazer agora, como bem
entendeu a Camara dos Deputados, é apenas, sem tocar no
p·ensamento da lei, traduzir com fidelidacte este pensamento,
!'estabelecendo-o onde ·tenha· sido deturpado, exprimindo-o,
onde haja mistel',· com maior clareza e precisão, emendando os
. ex-ros de cópia; desfazendo os equivocas, preenchendo as Jacun!is, cortando · as demasias, corrigindo as impropriedades e
os deslises grammaticaes. ·
,
,·
Circul)lscripta a estes limites, e porque a urgencia de
dar ao ·Código, já em execucão, a sua forma definitiva, não
permitte senão um exame rapido e perfunctorio do seu texto,
a ·Commissão se limita a· apresentar as seguintes emendas,
reclamadas,· em ·grande .parLe, por erros de copia e impressão,
'inevítaveis ~m t,rabalhos deste genero. '
,
Quando se estuda detidamente ·uma lei, para commental-a
;llnl livros de doutrina ou applical-a ~ hypotheses occurr.entes1
,.,

.

'.·.'

·......
. ;:.
. ','
·. ·'•

., . ... ·~:,•
I

•

'.

***

.

,.

' o

...-

'

·· .. '.(

'·,.

.

~.

.·•

•

I

.•

''i

;·... :;·i.l: \-. ·;.; •· '. !.~;:~·:_·:'?;,_:~.:~::_~-·,.~t·:~..-:.;:··:;:;;~ ·/~ . ·?.-'~-:r::~:rt~::·~·-!; ~;: ~n~r:·~.~;:r:'.,:':.~:~. ;~:(:.,
'

. '?

'

• J.

·

.

~~~-~, ·~:·~:;:e·i':~~;;;t ·j··;-~·_·:·7, .. ~.

:

' .. .
.,

-.. : ' ..

-··..

.,

:

..

..

.,'
.. '.

·-..

.'

;:,(.
...
.. 1;

"

'

'·
~t '. ·
: ..

....

..

I

'

I

.··:···'.._..
:

·~<!" ~~·:
..
..
.~i·<·-·
.. ·,

..

.,

:··:·.
:

fauil c tlescohrir-lhc as fallia,;, fll'ovenha.m estas elo espil•ilo
' ou da letra elo t~xto. Uma simples loiLm:a do acLo legislativo,
~obreLm!o si este Lern as propo1·cões de um codigo, não basta.
para revelar-lhe todos os senõos. E' possível, portanto, ó
mesmo muilo provavel. LJUC de outras cor'recções pret:ise o .
Codigo; mas o. eircumstancia, at:ima assignalada, de já estar
elle em vigor, não nos deixa t.empo para um estudo mais
·
··
·
accurado. ' • .
Ha quen} ponha em duvida a ilOnvenien:cia dêssas emendas.
i\las, reconhecidos os erros, .melhor· é corrigil~os, desde Já!
antEjs· que o Codigo se in1'i!tre na vida: ,jurídica do ·paiz c sobre
elle; assim· defeituoso, se comece a construir. a doutrina e a
,iurisprudencia.
,
:Fiel aos intuitos deste parecer, .nada dirá a Commissão,
apesar elo muito que poderiá dizer, sobre a parte propriamente .iuriclica do Codigo.
]TI is as emendas :
Introducc;ão ::__ Art. ·5- Niriguenl se 13XCUSa,. alleg-ando ignorar a lei, nem -com o silencio, a obscuridade
ou a ·indec·isão della se c:~i.m.e o juiz a sentenciar, ou
despachar.
.
L E!Jl vez de ·indec·isão diga-se insufticiencia.
. Lei omissa, lei obscura, lei insufficiente são
phrases de sentido claro e determinado:
Lei. indec·i.sa é uma · expressão impropria, vaga,
indefinível.
.
Silence, ohscurite ou ·insuffisance, diz o Oodigo
Civil Francez, art. 4• ~
.
•
·
Silencio, oscuridad 6 ·insu['icienC'ia, dizem os Codigos Hespanhol, art. B•, ArgentiM, art. 15, do
Uruguay, art. 15.
·
II. Nos arts. lt32 § 2•, ·e 927 alin., o Oodigo i'az
acompanhar, não da preposição a, como aqui, mas, da
preposição ·de,·. o complemento indirecto ·do verbo
·

Oonvil~ra

.

-.

:

... 'i' . ·'
...

•., :.
;~"'

...

~

.

uniformizar a redaccão, e; uma vez as- .
seu tudo isto, adoptar de preferencia a u!Lima syntaxe.
N.o.latim o wrho ewimi1• (e:c·imi·re) era construido, .
como ensinam For.cellini, .Dn Carrge, Quicherat e· ·
Freund, com nbla~ivo, regido da preposicão e ou ex,
que entra na sua formação, ou m.csmo s~m preposioão
alguma. E',. verda(le que, segundo aff1rma F·reund, .
a partir de Augusto,· aJ)parece muito, fréquenLemente ·
a const.ruccão com o dativo. Mas, admittido que nestes 1
oosos o verbo cm:in/.'i1'e tivesse a, mesma . significação ,
coin que foi recebido nas línguas neolatinas, o que
ó certo ~; que nestas linguas· aquella consLruccüo· nã!)
foi acceita ou, 'pelo menos, não se· vu~garizou, o ene
é geralmente empregado co.m a preposição de, de abla,_ tivo, e não com a preposição a, de dativo.
,_. .
Assim ó no :francez . (Littré, Hatzfeld e · Darms-
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tetet·, verb, .exemptli'J•, c.'l!empt), no italiano (Pe:t.l·occhi, verbo es·im·ire) e no hespanhol (Dic. de la
Academia Espanola, verb, ciiiimir, cxento). Assim éno
inglez (Webster; .Flcming and . Tibbins- to e:z:empt
· fronte não to e:r.empt to). Assim é tambem no po~
. tur,-uez (Biuteau, 1\ioracs. Domingos Vieira,·Constancic;
·Eduardo de Fat·ia, Aulcte, Candido de FigiJ.eiredo,,
. Séguicr). Todos· estes autores, i'rancezes, italianos,·
llespanhóes, · inglezes c brasileiros ou portuguezt\s,
citam numerosos· exemplos classicos, sempre com a
preposição de, jamais'·com ·a pl'eposicão a.
.
O •Codigo Civil Portugucz, modelo de boa .linguagem, assim se exprime no art. 9•, eorrespoudente
ao que estamos. o.nalysando: ·" Niuguem p6do ea:i'in:i1·-se
de cumprir as.obrigáçõcs impostas por. lei, com o pretexto· de ignorancia desta, ou com o seu desuso; 1>
. , Da· mesma construcção usa ainda no art., 1. 346 :
•« Não é licito ao constituinte exirnil·-se de 1,1umprir
o que lhe é ordenado .. .1>. E no art. 1. i33: <:.A incapacidade de um dos estipulantes não exime, ,? que
acceitou o deposito, 'das obrigações a que .os depositarias estão suj citou. ·.
.
Em nenhuma· de suas disposições se encontra o
. verbo eximir seguido da. preposicão a.
' .
. · · Long-e de -u6s o pensamento de contestar aos escriptores · de autoridade o direito de dar essa nova
modalidade á syntaxe do verbo exímil·. tl\1as, convindo
uniformizar a' linguagem do Codigo, parece que, entre
as duas construcções por elle empregadas, uma abonada em todas as liriguas IJela generalidade dos autores, e outra que ainda não. reune os mesmos titulas,
.. e esta ultima a que se deve excluir. . .. '•
· Oiga-se, pÓis, nem. . . se exime o Jui:: de sentenciar.· ou
· ..
.
'. despachar.
'

· Art. 20, .paragrap;ho unico.-\Depend-em .de approvacão do
Governo Federal os e8tatutos ou comp1•om·tssos das pessoag
jm·idicas estrangeiras· 'de direito privado, para poderem i'un. cciônar. no Brasil,. por si mesmas, ou pot• filiaes, agencias, estabelecimentos que as•· representem, ficando sujeitas ás leis e aos ·
· tt•ibunaes. brasileiros. .
. ·
··· : · . .
.
•
Já está suscitando conbrovorsias
iutelligcncia
deste dispositivo.
,
,
. Entende Clovls Bevilaqua :que dtJpendem de approvacão d.o Governo sómentc as pessoas j uridicns
oque teem estatutos· o!~ comp~·omissos ~associações de
fins idenes, corporaçoes, socu:dades anonymas e em
commandita por. ac~õ~s) .e não -as sqpicdades que tiverem por base constltutlva um contracto, sociedades
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do pessoas que· prosig·am' fins ·cconomicos, :em nome
collectivo, de capital o industria,. sejam comn:rerciaes
ou civis (Cod. Civ. Comment., vol. I, pag. i 59) •
·
O senador João Luiz Alves pensa que ·úquella
;formalidade estão sujeitas todas as pessoas jurídicas,
·qualquer que seja a 1fórma de sua organização ,(lJ,od.·,
Civ. Annot., pag •.. 18) ., . .
·.
. ,.
·
~<\.!' diverg·encia em rigot• não se Uustifica.,
.
·Confrontando-se este artigo com· ó. ~rt .. :iS• da
tParte Geral, verifica-se: i •, que o instrumento social
. se póde apresenta!' sob· ,diversas fórmas- contractos,
actos constitutivos, estatutos ou compromissos; 2•,
que; dessas fórmas, o art. 20 da Introduccão destacou
duas das menos geraes, das que se ajustam sómente a
·
dcterminadàs ·sociedades. · · .
Ora, não ·é de suppôr nem que o ·aodigo pretendesse designar por expressões de sigriifieacão restricta
. e especial objectos e idéas mais·· extensas, :o.ém que
tivesse o' intuito de contrariar o seu proprio espírito
liberal (Parte Geral, art. 3) e as nocões .doutrinarias
geralmente acceitas no direito internacional p~ivado .1
18i o art. 20 houv.esse usado ~a expressão acto consti. tutivo ou cont1'acto, .tcr·ia cabimento a interpretacão
ampla a que acima. nos referimos; mas, tendo empregado os termos· estatutos ou . compromissos, ·i!lão ··a
· · ' , ' .
reputamos· bem· fundada. ·
· · Como quer que seja, porém, a controversia surgiu,
e parece conveniente pôr-lhe termo, esclarecendo o
pensamento do legislador ..
. ,Assim, em· vez de pessoas· juridicas ·estrangeiras
'de ·dí1•eito privado; diga~se spciedades estranaeirap 2lOr
ac~ões .e de ·intwitos não cçonomicos. · . .
.,
'•'

'

'

· 'Parle Geral- ~<\'rt. ·G, paragrapho unic.o...:..: Os sel~icolas
ficarão sujeitos ao regímen tutelar, estabeleeidó em leis e regnla!!Jentos · ospc.oiaes, c que. c·essm•á á medida de sua afla'' .
'
.
. . .
'· ... vtaçao.
.
Em v'ez de a que ccssa:rd a medida de s.úa ada~iação- :diga-se o qual ccssm•á á medida que se· forem
adaptando c( civilização do paiz. . .. · · ·. .
•
. l~icará· assim oxpt•esso com clar•eza o pensaménio
eontido na p:hrasc clliplica, que ·se lê· a.ctualmcnte no
' ..
Codigo.
·
· ··
·
I

.

. :Art. 10- A e.\:istencia da pessoa natural termina· com a
·.mot'te; presumindo-se esta, (1uanto aos· ausQntes, nos casos dos
Jll'Ls....~81 e 482.
. . · . . · ~· .
. · .
.· ·. Faea-se ·porüo na·. palavra morte e · substitúu-sa
, ·~.1'g.~umindo·se po~ Pr.esitmQ•§C•! .· ·. •. . · .... _..•
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São dois preceitos que se r'elac.ionam mas cJue süo
antonomos. Devem constituir períodos di~tinotos.,
~\rt. 21- Termina .a existencia da pessoa jurídica:
. · .· III- Pela sua dissolução em virtude de acto do governo,
c:assando-lhe este a autorização de furiccionar, quando a pessoa
,iuridica incorra cm actos oppostos aos seus fins óu nocivos ao
)>em P.ublico.
.
.•
· . .·
·
Jnm vez de 'cassando-lhe este a' autorização· ele
. . ... funccionar, çonstruccão que não parece rigorosamente
vernacula, d1ga..:se,: com mais elegancia e sem a menor
• i
' mcidificacão no pensamento do texto,' que lhe casse a
' · ·
.aittOI'i~ação para tunccipnar..

..

·-

:<\rt. '22- Extinguindo-se uma associação de intuitos não

economicds,. cujos. estatutos não disponham quanto aé) destino
ulterior dos· seus bens, e não tendo os socios adoptado a tal ·
rcsp·eito deliberação efficaz, devolver~se-á o patrimonio social
a um estabelecimento municipal, estadual ou {ede1•al, de fins
identicos, ou semelhante·s.
· ·
Paragrapho unico- Não .havendo, no Jl!unicipio, no Es~
tado, ou no Districto Federal, estabelecimento ern taes condições, será .devolvido .o paLrimonio á Fazenda estadu(ll on
çí nacional.
·
. ·
Como se vil, o Codigo manda transferir o patrimonio_ da associação a um estabelecimento de fin~
identicos ou semelhantes e, na falta, á Fazenda estçulua·l, si a' associação tinha a. sua: séde no Estado, ou
·. á nacional, si a tinha no D·istl'icto Feaeral.
.
Não se prevê a hypothese ·de ser a associação estabelecida em, te1•ritorio não constituído ern Estado.
'No arL.. J83; .paragrapho· unico, o Codigo devolve
·o patrimonio do ausente, como bem vago, ao Estado
onde o au.sente era dom·ii:iliado, ou ·á União,· si era
·domiciliada no 'Districto Fede1•al ou cm. ter1•itorici não
constituído em Estado. ..
.·
No art. 589 § 2~ determina que o immóvel' abandonado· passe ao domínio do· Estado, onde se achar, ou
da União, si ·estiv.er no Districto Federal ou em tc1'ritorio não constituiclo em Estado.
~No art. 606 entrega ao domínio do Estado o' remanescente do pveoo da coisa achada, e 'nada dispõe
para o caso em que esta.seJa encontrada em territorio
não constituído em Estado ou ·no Dis.tricto Fede1•al.
. No art. 1. 59'4 passa os bens da 'heranca jacente
,.
·!
ao domínio do Estado ou ao do Districto Federal, si
o ele cujus tiver sido domiciliado. nas respectivas cii'cums~ríJ?QÕes, b~ ao da Un~ão, si cm, tcrritoria 11ã.o.
co[ls#tu)áp P.m !Psta!(o.,,
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No art. UlO::l .defere a .suooessão legitima depois
dos descendentes, ascendentes, conjuge o collacterae.s,
ao~ Bstados, ao Districto FedeJ•a! ou ó. União, exphcando no art. 1.131 () que a· tlloranca se devolverá ao
·E8tado ou ao DistJ•ictaFed:e·ral, si o de c·lt.iU~S tiver sido
domiciliado nas rcspcctiva:s circumr:;r.ripoõeS', _ou ~í
União, si Livcr sido rlomieiliado cm tc1•rito·rio não
·i/l.corpo·rado .a qualqu.cl'. dellas.
· .
!!'emos assim .trcs eriterios differenLcs' p!l.l'a a -'>0lucflo do questões que obedecem aos mesmos principias: nos arts. 22, 483 paragrapllo unico, e 589 § ·2',
·os bens são transferidos ao Estado ou :í. União; no
at·t. 6-Õ6, só ao :Estado; nos arts. L 59~. L 60:r o
L üto; á União, ao Estado ou ao Districto Federal.
.
Não póde esta variedade ter entrado· na intenoflo
llo.s redaetores do '·Codigo. Importa uniformizar o>
dispositivos citados,· e . -esta uniformização se d:cve
1'a:lcr río sentido dos arts. ·L 501, 1. 603 e· 1.•610; "isto é,
.mandando dnvolver ao domínio dei Districto J!'ederal,
quo a Lautos outros respeitos ú equiparado aos Estados, os bens que, nas hypoLheses dos arts. 212, ·183
paragrapho unico, 580 § 12", e 606, estiverem. no seu
territorio, e ao da União os que, no caso do art. 606,
1'orem achados em territorio ·ainda não constituído cm .•
Estado.
' ·
Redija-se,. pois, .o parasrapho unico do art. 22assim:
. «Não have~tdo, no Município· ou .no Estado, no
Dislricto l!'ederal, ou no territorio .ainda não constituído em Estado, em que a associação teve a sua séde,
.os tabelecílliento nas condições .indicadas, o patrimonio
se devolverá tí J!'azenda do Estado, á do DisLi.·icto Federal, .ou .ú, da União,»
.· · .:..
·· .
.
l
'

. '

'-.~

-·

.4r·t,. •&5 ~ Qu~nto "ás pessoas jurídicas o domicilio é:
r. Da úniao, o Districto Federal.
·
·II. Dos Estados, as respectivas 1capitaes ..
III. [)o Município, o logar onde i'unecione a adíninis,·
tracãp municipal. · . . ·
IV. Dns demais pessoas jurídicas, o Jogar onde :runeciomirem as J•cspectivas directorias e. ·adrriinistrações, ou onde
elegerem domicilio especial nos se:us ·estatutos ou· ac~os c.onstitutívos, ·
·
'
'
§ L" Tendo, porém, a pessoa· jurídica div,ersos estabele-cimentos. em Iógares 1 djfi'erentes, cada um sei'á considerado
domicilio para os actos nelle praticados. ·
i
· § 2.• ·~e a administrac.üo, ou. directoria, tiver, u ·Séde no
. es t.1•angeiro, havcr-se-á por domicilio: da pessoa jurídica, no
\.tocante ús obl'isacões contrabídas J:lOI' cada uma ·das suas

-.

'

I';,

',

.'·
'

:lgtJnoías, o Jogar do esLn.belecimenLo, sHo no. Brasil, a que clla
.
eorresponder.
. · Ha neste dispositivo uma grave lacuna, cujos
ef.feHos já .se estão fazendo sentir. O Codiso dá como
domicilio ;i União· o Distrícto J?cderal. D'ahi csUio
cleprclJenclendo alguns advogados que só no Dislricto , ·
. Federal póde 0: União set· accionada, mesmo tralandu-se
de factos occort:idos nos- :mstados. ·
Não· ha. mister de salientar os inconvenientes de
. uma. tnl interpretaoão.
..
O ,principio adoptado em nossa legisla<.)üo é que.
a acoão 'tlorrerá no I juizo secêíonal do Distrielo I:'ccleral, ou do Estado, onde tiver sua sédc a autoridade
rJe quem em::mou o acto, ou onde este é dado 1t ex. ecu()iio (dec. ·n. 3. 084, .de 5· de novembro de 1~ns.
parte V, arL .2-1 ;. lei n. 221, dtJ 20 de novembro de
t894, art. :!3; deo. n: i.939, de 28 de agosto de 1DOS,
t~rt.. G'). E' verdade que' estas leis se referem cspccit~lmcnte ás causas fundadas ·na lesão de direitos in- ·
dividuaes por actos ou decisões das autoridades administrativas da União, dos Estados ou dos C\Iunicipios .·
Mas o Supremo Tribunal -tem entendido o princlipio
de modo· :;era!, e o app lica a todas as r:ausas em qu c
' ó parte a União, declarando que a jurisdicção dos
,iuizes scccionaes se .. determina pelo lugar onde· se
deu o rfacto de que se originà o direito (accordãos•
n. 1.182, de 1909, n. 2:054, de 1912, o n. 1. !194, de
·· ...
1915) ou que tae~ .iu•izes não podem conhecet• do
J'actos . oocorridos em . socçõcs diversas daquellas em
que exercerem jurisdiccão (aocordãos n. 24·2, de iS98;
ns; 434, 783 e 7~8. de 1902; .n. 652, de 1905; n. 1.057,.
·de 1906; ns. 1.448 e IAüi2, .de 1911; etc.)
·
. . Mais do que isto: o Supremo ·Tribunal filia este
principio ú ordem cimstitucional· c, portanto, o considera insusceptível d1l -qualq.uer modii'icaoão por parte
elo legislador ordinario (accordãos n. 1. 994, de 19-15,
c n. 2.080, de 1916).. .
·
Não podia, . pois, ser pensamento do ·Codigo fazer-lhe .qualquer .alteracão, de sorte que !)Stamos realmcnlê em J'ace de uma lacuna, que importa preencher.
Defeito analogo se encontra no n. II do artigo.
!Prescrevendo que o .domicilio dos Estadàs serão
.. as c,apitaes .respectivas, o Co.digo dá lugar a suppor
que a acioão contra o Estado não p6de se proposta na
Gomarca. ou ciriiumscripoiio .iudicial etn que o facto
tenha occorrido. Ora, esta prohibicão importaria uma
I·invasão da,competencia privativa dos Estados em ma·
teria de organização judiciaria e de processo.
I. Para evitar as duvidas e inconvenientes que
podem nascer do texto da !~i,' ooino estrt redigido,
ilccresccnte-se, portapto, depo1s .do n. IV;
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« § i.• Quando o direito pleiteado se originar 'de
um facto occorrido, ou de um acto praticado, ou crua
deva produzir os seus effeitos, fóra do Districto Fe~
dera!, a União será demandada na seccão judicial em
que o facto occorr.eu, ou tiver sua séde. a· autoridade
de ·quem o acto emanou; ou este tenha de. ser exe~
cutado.
,
·
'" ,
' « § 2.• Nos Estados obser_var-sc-á, quanto ás causas
de natureza local, oriundas de .factos occorridos, ou
actos praticados por suas-autoridades, ou dados á exe.;
·cucilo, fóra .áas capitaes, o que dispuzer a respectiva.
legislação.~
. · ·
,
II. O § 1• passa a ser. § 3', supprimindo-sé a
conjunccão 'po1•é.rn e. accrescenta!Jd~-se, .depois do
JJessoa jw•idca, estas palavras de dtretto pnvado, afim
de tornar mais claro o pensamento da lei.
'
III. Finalmente, o § 2• passa a s.er § ~·.,',
•

'

.'
,

. ,''
.. •'

~rt. 41 -'0 ministro ou agente . diplomatico do Brasil,
que, .citado no estrangeiro, allegar exterritoria!idade sem de~
signar onde, no paiz, ·o seu domicilio, poderá ser ·.demandado
no Districto Federal ou no ultimo ponto do ter~itorio bra.sileiro onde o teve.
,
';_
. Depo1s de onde accrescente-se tem, para' tqrnar
mais claro o sentido.
Art. 43·- São bens immoveis';
I- O solo com os seus accessorios e adjacencias natura:S:
comprehendendo a superfície, ·as arvores e ~tuctos pendentes,
o espaço aereo e o sub~solo.
·
Em vez de o solo com os seus accesso1•io:~ e_. adia·
cencias naturaes, comprehendendo a superticie, as ar' vo>res, ·etc.,- diga-se: o solo com a sua. super{icie, os
seus accessorios e adjacencias naturaes, comprehendendo as arvores; etc.
_ _ ·
A supeJ:ficie nilo é propriamente. accessorio nem
ad,i acenei a nàtural do solo..
·

..

'

_/'

·-.,

:A:rt. 49- Os materiaes destinado~ a alguma construcção,
· emquanto não i'órem empregados, 'conservam n sua qualidade
de moveis, readquirindo essa qualidade os provenientes da demolição de algum predio·, .
. ·· ·
·Faca-se ponto em md'VeiSe diga-se Readquirem
em vez de readqttirindo. · ·_ ., .
. .
·
. Nã p~imeira parte do artigo trata 7 se da mate·
naes. destmados a alottma. construcção; na segunda,
dos proveni_entcs de~ de?noti~ão de,. algum P.t:edio. São
'''I

···~.

coisas distinctas, que ficam melhor em ]leriodeis 'dis""
.tinctos. Evita-se nlém disto o emprego <lo' par.ticipio,
que não :parece bem cahiclp aqui., ·
· · Art. 55- Nas coisas collecLivas, só em <lesappo.recendo
· todos. os indivíduos, menos um, se tem por extincta a collec:~viclade.,
.
·
,
.Supprima-se o adverbio s6, aliás podeOO. parecer
q~e .'é esta a unica hYP.othese .de e:xtincção .das colle~ .
. ctw1dades •J
~

'\:

, I
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.
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At•l_. G9- São coisas f6ra de eommercio as msoepLiyeis

.e •as legalmente inalienaveis.
· Diga-se (na epigraphc t~mbem) co·isas (Ól'a do
comme,•cio e não de •comme'J·c·io.
A expressão consagrada é co·isas que estão fóra
do comme?'cio: Lafayette, D·ireíto das Ooi~as, §§ G"
e 62; Carlos de Carvalho, Oonsol., art. 193; Ribas, Di·r;
Oiv., pag. 226;. IDias. J!'erreira, Ood. Oi?J. Port., vol. !,
pags. 261 e segs.; Souza Bar. de ira, ii!anual do Procurado!', § 499; Coelho da Roéha, Dir. Oiv., § 86; Mar~
tinho Garcez, Dir. das Co·isas, pag. 135; De~ •.n. 177 A,
de '15 de setembro de 1893, art.A•, § 2•; Codigo Civil
Argentino, arts. 2. 37•0 e 2. 371; Codigo Civil Francez,
art. 1.59-8; Codigo Civil Portuguez, arts. 370, 371, 372,
482 n. 3, 67:l § 1•, 691 e '889; Codigo Civil Hespanhol,
art •. &65, ~tc.•1
··
•
•

de apropriaçíí.o,

"

~·

. [1\d. 7.3 _,.A instituicã~ deverá constar de instr~iítento ptL.•
bZ·ioo inscripto no _registro de immoveis e Jlublicado na im-·
prensa local e, na falta desta, na da. capital ·do Estado..
·
, · Diga~se escriptura publica inscr~pta.. . a 2JtLbli·
cada em vez de instrumento publico inse1•ipto • .. , e pu•
Plicado.
.
.
·
.o inst1•umento' publico é ·O genero, ·de que a csCI'iPttLra é uma das especies- (Pereira e ·Souza, P1'i•1
meiras_Linhas, ed. de Teixeira de Freitas, § 234; Ra~
·malho, Praxe Brasileira, § 1•64; ].laula Baptista, Pra•
tica, § 143; Ribãs, Consolid., art. 365).
. . O Codigo. quer.''alludir á esc1•iptu1•a !propriamente
dita, seguindo a tradicão e a technica do nosso direito.
Nos arts. 133, 139, ~24-S, 257, 1.067, .f..OSS, 1.289
§ s•, 1.291 e 1.234, o Codigo usa tambem da expressão
·instrtLmento publico. Mas ahi está bem: ou se. prevlj
a hypothese de ser ·O .instrumento publico, sem dis~ .
t.incção, exigif.!o para n :vu li dado on n· prova ào cem..

,,.

"'··"
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:~

'
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'tracto, ou se dá a . certos documentos a força dos instrumentos publicos, quaesquer que elles sejam, poia
que todos teem .a mesma força,. ou se trata de acto~
(autorização marital, mandato, cessão de credito) qur!
se podem effectuar por outro instrumento publico que
nãci a escriptura.
1
.
• •
Escriptu'ra dizem {JS arts. 178 § 8", 818, S3ü, 838,
354 e 1.129.

'

.·~.,.

.

.Escriptura antenupcial lê-se nos arts.' 195 n. VII,
. 196,. 278, 283 e 312.
·
Esc1•iptura de dote, escriptura de Lransferencia
chamam .os arts. 839 n. I, e 1.137.
E.~criptura p!tblica é a linguagem dos arts. 24,
2rí6 paragrapho unico· n. J, 273, ~357, 375 e ll!t5 § 2~..
_/
... '
'

'

Art. 84- As pessoas a~solutamenl.o incapazes serão l~'J}l'esentadas Pelos paes, tutores; ou curadores em todos os actos
.iuridicos (m·t: 5) ; as relativamente incapnzQs ·p()las pessoas c .
nos,actos que este Codigo.determina (arts. 6, 1M u !,27, ?L VIl).
A .remissão está irucompleta; só se preoccup()u·
com os menores, quando · entre os relativamente .incapazes estão tambem as mulheres . casadas, os ·pro- .
digos e os selvicolas. Sendo grande o numero de disposições em que ·se trata,'· ás vezes incidentemente, dos .
representantes dos incapazes e dos actos,em que .estes
devem ser representados, parece que o mais prudente .
é ,çU!pprim.ir. as remissões.
·

Art. 10·6-' Os actos de transmissão· ·gratuita de bens, ou
, remissão de divida, quando os pratique o devedor já. insol-· · .
:vente, ou seja por elles reduzido á insolvencia, poderão ser annulados pelos credores .chirographarios como lesivos dos. seus ·
djreitos (art. 109) . . ·
.
.
·
·
, Supprima-se seja. ,
:Além de excusado, obscurece muito o · sentido,
sob'cetudo mantendo-se a virgula de insolvente, como o
exige o systema de pontua·cão adoptado no Codigo.
:Art. 109-·'A competente n;licão,·~os casos dos arts. 106
. e 107, poderá ser .intentada contra o devedor insolvente, a ·
,pesSQJl. que com elle celebr•ou a estipulação considerada frau.:.
dulenta, ou terceiros adquircnLes. que hajam prçwcdido de
má fé.
·
·
·
.
.(
Supprima-se co•mpetente.,
.
.
Está claro que a acção que o Codigo prevê é a
accão competente. Nem é ésta a sua linguagem ha. bitual: basta ver o art: 17·8 c 'seus paragraphos.
.
'
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· Art. Üo-O credor chiroiraphario, que recéber do de·
vedar insolvente o pagamento da divida ainda niío vencida, fi' curá a repôr ti ·mas.ça o <1uo receJ;>eu.
'
. O Projecto Clovis consagrava o instituto da insolvencia civil (arts. 1.679 a 1.6.82 o :L 703 a 1. 712).
A Commissãó dos Jurisconsu!tos manteve-o . (artigos.
'1.18·48 a 1.858 e 1. 872 n 1. 880) • A Cnmara dos D•3Pntados supprimiu-o. .
·
·
Mas, rejeitando o instituto da insolvencie~ civil, n .
Gamara conservou, não obstante, no Codigo, muitos
dispositivos que a elie do modo expresso se refot·em: ·
.art. 106 J)aragrapho uníco, 107 a 111, U3, 178· § 10
n. X, 535 pr. e paragrapho unico, 752, 762 .n. II, 813
pl'. e paragrapho unico, 821 a 823, 913, 914, 1.131,
1.• 389, L 490, 1. 492 n .. III, 1. 495 paragrapho unico
c 1:.50/i, .,
.
'
Em alguns destes artigos, é possível explicar que
o Codigo admitto a insolvcncia como uma situação cre
facto; em outros, porém, a sua linguagem presuppõc
de modo inequívoco o instituto como o concebe {\ l'egula o direito. Neste ultimo -caso estão os arts. HO
(acima transcripLo) ,' 113, 535 parugrapho unico, Si:J .
paragrapho unico, ·821. o 82a.
,
. ·
O art:. 11'0, com effeíto, falla de massa"• do ·de. vedor insolvente, coisa inconcchivr.l no sysLcma !lo
Codigo. .
'
. Urge, pois, remoàiar a esse desconchavo •
. E' assim, em vez de repor á massa o q?te recebeu,
diga-Re 1•epoi•, em ']J?'oveito &o acervo sobre q.uc se
'

'

tenha. llc c(fect1ta1· o .c!1ncurso de credores, aqttillo •que
recebeu.
í.. .
.

.'

'

. Al>t. i 13 .:-·Annullados os actos fraudulentos, a vantagem
resultanl.c reverterá em próveito da massa.
· · · · .
Diga-se não da 1nassa, mas .do acervo•. sobre qu.c
se tenha de ef{ectual' o conct.wso ·de credo1•cs.
'V e.! a-se a. emenda anterior.
.
/,

I

I

Art. 131, paragrapho unico- Não 'tendo relação directa,
poli&n, com as disposições principaes, ou com a legitimidade
das partes, as declarações · enunciativas não eximem os interessados em sua. veracidade ao onus de proval-as.
Diga-se nã'o eximem ..•.do onus dé;proval-as. ·
'Voja-se a observacíio feita ao art:. 5• da ·Intro. ducção .
......

;
'

.....

'

..

\

'

'

I

·'

· : .... -~. :-;·,:~:·y, '::r;.:~:.~~,
,.
;....)

.'

'

.,

.

,.,

..

.

· :Art. 134-E', outrosim, da subdtancia âo acto o instr.ti•
mento publico:'

iE- Nos pactos antenupciaes e nas ado peões~. ·
· ,
Em·yez. de inst1•umento publico diga-se escl'ipttwa
·

,

·

,Veja-se a emenda ao art. 73.~;
O art. 2513 n. I, repetindo esta disposição, quanto
aos pactos antenupciaes, empregou o termo ·correcto
:..... escriptura p1,blica. O art. 375 diz .cscripttwa JlU•
blica de ·adopção. ·
. ~<\.rt. 137- Farão :a mesma prova· que os originaes . M
certidões textuaes de qualquer peça ,judicial, do protocollo das
audiencias, ou de outro qualquer livro a cargo do. escrivão,
sendo extrahidas por. ellc, ou sob a sua vigilancia, e por elle
s~bscriptas, assim como os traslados de autos, quando po~ ·
outro notaria• concertados.
· ·

-.·.•·

'.~

'

(Diga-se escrivão em1 vez de notario.

oA denominação. notario app!ica-se propriamente
ao tabelliácl das notas ou simplesmente o tabell'ião. O ,

,•

-··--·,_.,

'·

tabell'ião do jUdicial chama-se escrivão. E! este c não
aquelle quem tira traslados de autos. Escrivão, define,
Pereira e Souza, é o official de justiça que escreve en1
· antos perante a)gum magistrado ou tribunaL NotOJrio
é o. official publico estabelecido para dar aos actos,
que se passam na sua presença, o caracter da forma ·
publica e da autoridade da ,justiça (Dicc. Jurid.) •1
Veja-se Macedo Soares, ·O Direito, vai. 21, pagina 566; Oliveira Fonseca, Observ, sobre o P1•oj,
Cod. Civ., pag. 42; Spencer. Vari'ipré, Cod. C·iv. B1•as.;
:pag. 110.
I,.,,

..--'--

.

.....,

:Art. :139 -0~ traslados e certidões, a que allúcicm os do'is'' ·
.artigos antecedentes, IConsidêrar-se-ão . instrumentos publicas,
se os..originaes se houverem produzido ·ein juizo como prova de
algum acto.
·
Depois de traslados, intercale-se: ai11da. qua 1ião

·,.

concertados. ·

'I

,.

I

' .

.· -:: aNNAES DO SENADO

ptt blica . .·

.

.,..

Era· assim que se exprimiàm as primeiras redacções do Codigo. Em uma das ultimas, porém, devido sem duvida a erro de cópia, escaparam essas palavras, que, .entretanto, são essenciaes. ·Sem ellas, 'os
traslados ·só .se considerarão instrumentos publicas si
·os originaes forem produzidos. em· juizo como· prova
de algum acto, quando, e'ntretauto, o art. 137, independente dessa condição, declara que farão a mesma
rn·ova ,ql,le os, originaes os traslados .concert.ados por. ·'

I' •

/ .

\

·~I:

,_ ... .

'

··~

...

·,

'.
,,

·'

'

i7Í'

I

· · outro 'cs,crlvüo, c o art. 138 d1f a ~esma :forca prohanf.e aos traslados extrahídos por tabellíão.
O .pensamento do urt.. 139 ti precisamente dis~
ponsar de concerto os traslados de originaos exhi~
, bidos cm J·ui?.o. . . .
.·
Para o Codigo os traslados valem· os oríginaes·:·
-J.•, quando {)Oncertados (art. 137); 2•, quando extra..:.
hidos por tabellião de instrumentos ou documentos
lançados em suas notas (art., ·138); 3", quando, em.- ·
bom niíci conce1•tados, os seus origínaes i'oram produzidos em ,juizo (art; 139) .
·
.
·Como está, o art. 139 ~ontradiz os dois anteriores.
· .
Consulte-se Clovis· Bevilaqnà, Coil. C1:v. Com.
· ment.; vol. I, pag. 437; .Toão 'Luiz Alves, Cocl. Oi.,,
.tlnnot., pag. :!12; :Spencer :Vamprt', Cotl. 0111, Brag.,
pag. H2. '
· ·
I

.,

· Art. :l5ri- O menor, entre dezcseis e ..vinte e um annos,
não pode, para se exim.i1· a uma obrigação, invocar a sua edade,
se dolosam'ente a occultoü, inquerido pela outra parte,· ou se,
· no neto ele se obrigar, e~pontancamente se declarou maior. ·
Diga-'se pam ·se· e:xim:i1• de nma 'obrigação.
, Ve,ia-so a observação ao arL 5 'da Introduc(liio.

Ar L i7S.,.... .Prescreve:
§ 5."- Em seis mezes·:
· III,_. A acção para annnllar o casamento da· men!!lr de dezcseis. c do menor de dezoito anuas; contado o prazo do clia em
qno o menor perfez essa edade, se a acção for por ello movida,
e da data do matrimonio, qúando o for por seuR representantes IegaeR (arts. 213 a 216).
Não se cogita· aqui dos parentes referidos no m··
tigo 190; 9~ quaes, pelo art. 213, ·ur, ·estão autorizados
a promover a annu-llactto do casamen:to da menor ele
dezeseis annos e do menor. de dezoito.
· . ..
Convóm, pois, accres,centar no fim do n. m: on
)Jr.los pm·entes diJS1:gnado's

'

'

.

'

'

'

··.J ·

no ar.t. ·! 90.

.

A!' L '17.S- Prescrevo.:
'§ 6.?-Em um anno:

/

·XI- A accão ·dó proprietario do predio desfalcado contra
o do predio augmentado pela nvulsfio, .nos. termos do art. 5~1;
contado do dia, em que ella occorreu, o prazo prcscribente.
.
Dign-so ·contacTo o pfazo• dó cUa .cm q11e ella "oc~

·correu,..

·

.

..

~.

. .. .. • . . .

'''

'·,

.e

", nr;-~ r,:'f ~:·__:'r :~· : ': . -,::1 r),::::~:: ~::·.:.i:::i ::<.:'.' ;·~_::):;
.·•

,fj

r.

1': ?;~:i'::,( :,;~ ~ :•, ~ '?;·.~t~it':;~ ~ ,'\~;~;:_::,;':'· '·::~:: ?1?,":~' .:~ ·:~ :1:,'··::)-f~:·,r~' •,'',:·.··> '' ', "
..-.:_··''
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·.,'

'
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'

Porque variar da linguagem segnidn. em todos os
outros numer'os do artigo?
'
178-·Proscreve:
Art.
.§ 13." - Em um anno :
-' - · O_art .. 178 occupn.-sc da pt'<iscripção. No·§ 6"
deixou-se de incluir o caso <lo arL 373. AJccrcscentcse, pois, mais um numero:
..
:·

_ -- XFfi. , A acção do adoptado pam .Ye -_ desl'iam• da
allopção, realizada quando ellc era menor oit .~c aclW1Ja
- ·interdict'O; •contado o -1n•azo 'do dia em que cessm• a·
me·no1•icl<rde on a ·int_el•dicção. · ·

.

-

_Art. 178- Prescreve:
§ o:.....:. Em quatro arinos:
'
Tambem aqui houve uma omissíío, tia hypothese
do art. 362. - ·
·
- .
Deve-se, 'pois, incluir uin novo numero:

'''

'

-. '

_VI. A acção do filho natural para impuanar o ?'C·
conheciriwnto; contado o pm:o do dia cm qne attingir
4 maioridade on se emancipar·.
,

,.'
- ;.

~:

.

;,._· .,

-':.

-·....

...:

' .,

''

.•' ',

·..· .

.. \'

- I...

'

..

'

~-

'

!

•

I

'

.

.

Art. 183- Não podem casar (arts. 207 e 209):
,
. IX- As pessoas por qualquer motivo coactas e incá)Jazes
âe -consentir, ou manifestar, de modo inequívoco, .o consentimento .
-0 paragrapho refere-se, de um lado, aos constrangidos por violencia phy'sica ou moral. e, de . outro,
aos propriamente incapazes, de que falla o art. 5. A
distinccão estli claramente feita no art. 2-10: 1 «A annullação do casamento contrahido pelo coacto ou •pelo
incapaz de ·consentir, só pó de ser promovida: ·r, pelo
proprio -l!oacto; II, pelo incapaz ». O_ mesmo, entretanto,
.não resulta da linguagem do art. 183, n. IX. O rigor
grammatical exige que se repita o artigô as antes da
·incapazes, para mostrar que se trata de pessoas do
·duas classes distinctas.
.·
,
-Diga-se, pois, as ·pessoas· ,p01' ,qualquer mot·ivo
coactas e as· incapa:es de cO'IIsentir.

-

I,

· Art. 1188-A denegàção do, consentim!lrito, quando hi.iusta,··
pdde sc1• supprida pelo .iuiz, com recurso para t1- inst::mcia su~

pe.rior.
'

'-·;·

·'

·

J'ódc

ser su.:p:pr-icla, não, sm•á.
.

~·

"

'.

•,

·

.. '

' .•

''

·.·.·.·

'

"
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:.•;'•
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,.

.

:SESSÃOZÚ 18·P~ SÉTEMB!!ODE

·1

\

19!7

[)esde ql.Íe a denegai;ão é injusta, o juiz ii obrigado a suppril-a. · A liberdade do juiz está no a:Preciar a justil)a ou injustiça da negacão. Reconhecida a
injustiça, como presuppõe o Codigo, deve o juiz supprimír o ,c.onsentimento.
,_

...

ArL. 191, p~r.agrapl~o unico- Fica salvo aos nubentes fazer .
·a prova contraria ao impedimento o promover as .acclles civis·
e criminaes t:ontra o i1WlJedicntc de má fé.
'
iiDm vez do impedicnl.c' de má fé di:;a-se oppane/lte
de' md (é. ·
l'mpediantc

· ·

·

.

·

designa commummcnte o proprio irn'pedimento (em eontraposicão a di1•imentc) o não a
pessoa que o .oppõe. Nesta ultima accencão se enconti;a, i:\ verdade, no decreto n. 181, de 24 de ,janeiro,
de 1890, arts. 11 o 1!1. nas Constituic.ões· do Ar.ccbispn.do da Bahia, n. 205, no lficgimento uo Audit.orio ·
.Ecclcsíastico da Bahia do 8 de setembro de I 701t e no'
elo . Auditoria Ecclesiastico do Arcebispado de . Gôa.
(Oliveira Fonseca, Observ. sob1·e o P1•oj. dJo Cod. Civ.,
pag. 25);. Mas, para evitar confusões e por isto que
o Codigo, nestej'mesmo dispositivo e no art. 189, paragrapho uniee, adoptou o. termo opponéntc, melhor
·
·'
será repetil-o aqui. · ·

. '

.'
.

'

Art. 1.95-. No àssento, assignado pelo presidente do acto,
f!S con.iu]l'os, as. testemunhas c o ol'ficial do registro. $C?·ão axa?•ados:
V- A mençwo "dos documentos apresentados ao pfficial do
... registro (art. :180).
. ·
1
.
•
· Diga-se relação. em vez de menção, para evitar a·
impropriedade d~ que se p6de arguir a phrasc c:r:arm·
a menção, formada pela subordinação do n . V :i alínea
do arti:;o. ·
Art. 220 -A annullação do casamento, ·nos casos do ar- ·
tigo antecedente, ris.· I, II· e III, s6 a podet•tí demandar o <)!l.tl'O
''coniuac o, no· caso do n. IV, só o marido.
. Nada justificn n disLinccão que aqui se i'nz entr<l
/
os casos dos ns, I, II e III do ar L, 219 ·e a hypoLhese
do n. rv,:que é a do defloramento da mulher, ignorado pelo marido. · Dizendo-se quo a annullnção do
casarnenta;"'sob a alle:;açãa de defloramento da mulher,
ignoi·ado' pelo marido, só podertí ser. demandada pclCI •
outro con.iuuc, tem-se dito evid.entemente que só o ·
marido• pó de mover essa acção. Não hu, pois, mister
de destacar esta hypothcsc daquellas em que só ao
outro conjuae é licito. promover a annu!ltl(}üo elo ca-
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samenLo, como si o outro coniuai.! neste caso iJudcssc

·sel,' .outro que nüo o 'ntal•·ido.
·
'. ·
Accresct~ que no art~go antecedente a expressão
o ·outro co'l1ju.ae ora designa o conjuge que é victima
do erro (n. III); ora o con.iuge, a respeito de quem ó
erro se verifica (pr. c n. I). ·
·
O artigo, parece, deve ser assim : .
«A anmtllação cOo casamento; ·nos' casos do arti(Jo
a.ntecedantc, ·só a ~wclê1·á demandar o conjuoe m1aa·
nado.»
:
·
·
r:
.......- •· . .
.. •
.
I.
.
· .Ar L. 227- Incorre na multa de cérn a quinhentos mil reis,
além· da responsabilidade penal applicavel no caso,· o official elo
~·cgistro : "
·
,
. III-. Que nU.o declarar os impedimentos, cuja opposicão
se lhe fizer, ou cuja existcncia, .sendo O.Jllll'icavel ·ele oi'J'icio, lhe
ponstar tcom certeza (art. ,189, n. 1).
··
A1iplicava·is c. nüo applicavel ..
Concorda .:om imiJadirncntos.
Ai·t. 228, paragrapho unico- Ca!J.e aos. interessados· promover a applicação das penas comminadas nos arts. 225 c 227. ·
-A das deste· c do art. 227 será promovida pelo Ministerio Pu})[ico, c podCl'CL sel-o.}Jelos interessados. · ·

/,

-·'..

•,

.

·

'

Ha. engano: é ar L. 225- e 226, .como se' póde veri~
. "ficar comparando o capitulo, onde figura. este· dispositivo, com o capitulo' correspondente do Projecto da

Gamara.
.
Aliás, a linguagem 'elo segundo período pantenteia
o equivoco:' .não é possível que deste se refira ao

.., ··.

. .,

ar L.. 227 •. quando o legislador, logo em seguida ao de-··
moi)sLrativo; cita nominalmente este artigo, -.

'

-.....
,.

I,

'

,

Iher

.1

Ar L 2118- Independentemente de autorizacão, pode n·lim~~asada:·

.

·

.

VI- Pron1over os meios assecuratorios e as àccõcs, que
contra o marido lllc competirem, em razão· do dote, ou de
,..,·

'

..

-

outros bens della, su.i aitos Ct administração marital (arts .• 2G~.
2G9 c 280).
Co1ilo eslá, parece que o .Pronome della se refero
n. uma terceira pessoa; que não ha identidade entre
.u nome, rnúlhcl'. casada, sujeito da oração e o pl'onomc, della, complemento réstrlctivo. Reduzido nos
. seus termos mais simples, fioa assim a proposição:
«Pódc a mulher casada promover as accões ... que
·lh~. ilomnetir~m 1 em rt~züp <te qut):'os bens dei! a»... _ ..

..

t

_

. '.. ·~-·~·i·~· :·''

,.
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·"' .-, :Digà-se-:·
··
-, -- ~-" "··
· <.: Art. 248 .. Independentemente ·de· uutopizacão,
pode a mull1er ·casada: ~ ·
.
VI. Promover os meios assccurn'torios e as accõcs ·
que, eni razão do dote .ou de outros bens seus, sujeitos ú administração do marido, contra este 1!1e comrpetirem .(arts •. -263, 269 r~ 289). :11

''

''
)'

1

Art. 255- i\: I annullação dos netos de um •con,juge pol'
:f:tlla da outorga indispensavcl do outro, importa em fiem· obrigado aquelle 'pela impdrtancia da vantagem, que do actu annullaclo haja :advindo a esse co•njuae, aos dois, on ao casal.·
:A. mesma observação cabe aqui. Em resumo o
ar· Ligo diz isto: «A annullaoão dos actos de um con,iug:e .•. importa em ficar obrigado aquello (o mesmo
conjuge). pela importancia ..• ·que do acto haja ad~·indo a esse conjugo (ainda o mesmo).»
·
·
E' incontestavelmente >Uma rcdrucção·'defeit1Josn.
:Além disto, dizer, ·uo fim do artigo, ao casal· de· pois de ter·dito aos. llo'is, lé repetir a mesma coisa.
- Redija-se ~ssim o ar ligo:
. ·. «A anuullacão dos actos de um conjugo por fall.a
ela outorga indispensuvel do outro, importa fica1· o
.primeiro ,obrigado pela importancia da vau:tag:ern~quc
clú acto amiullado ·lhe ·haia aclv_indo, a elle, ao con.
~o1·te ou ao 'Casal, l>
...,

'
iA1;t:· 258,. Ilatagrapho unico- E', porém, .obrigatorio o
.(regimen) . da 'separaQão ele bens íllO casamento:
· UI:._ Do orphão ·de xme e mãe, embora case, nos termos elo
· art. :1.83, n. XI, com· o consentimento do tutor, ott cn1·adm·.
. .~ -:. D,o _de todos os gue dependerem para casar, auto.
r1zaouo JUdicial.
·Quanto :ao .n. III: O que se dú ao orphão é .tulVí'.
As palavras ou curador são demais.
. As pessoas que dependem de •curador t'Sttio cc•m~
prehendidas em os ns. I e IV do artigo.
"
· Quanto ao.n .. IV: A con'traccão llo devo desuppnrecer; Como· està, a disposição uão se 'cllmprehencle:
E' obrig:atoria a separação de bens no ca'larnenlo do
· -. :(onsamonto); d~ .todo•s, etc.::
'

de

"ri' '

.

em ·'ãontrario,

· ~rt. 290 .-Salvo clausula e[l)pl'essa
~ni:r:·s.e.-4_ trnnsi',erido ;IQ marido 9 domín~.Q

·"

.

)J?'t~su·

das J)en~, sobre qu(l
...

;:~~:

·;:-.:·, :~.-.\?~;:~:·:~: :::.;_,~~-. ·..
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recair ·O dote, se forem moveis, e não trans(âidd, S.e (m•em im•
-mo·oeis. .
' · ·. . ·
·
.
· . Paragrapho unico- Só ?nediante c!dusula. expressa adqu.ir irâ domínio o marido so'Õ!'lJ os immovcis dotaes. · ·
Dispõe o artigo que, salvo clausula !?XPl'ESSt~ ~rn.
contra?·io, se p!•esumi?'á não tl·ansfe!'idAJ ao m.aridO' o
domínio. dos immoveis dotaes. . ·
.
. O paragrapho àstatue que só mediante clausula.
e:cpressa adquirirá domínio> o marido sobl:!l os ·tm.mo. · veis dotaes.
·
E1 a mesina coisa.
Supprima-se, pois, o paragrapho tmico .
'

I

.

•

.

I

.

._.·

-

.

Art. 313- As doações .para casamento pod;Jm t.amberi1 ser
feitas por terceiros, .no contracto antenupcial, ou om outro ·in.s trttmento publico anterior ao casalllento.
Em vez de cm outro instrumento'. publico disa:-se ·
· v1n esqriptura publica.
·'
Veja-se a emenda. ao art. 73 .

.

'

.

·,,.'
'!:·,·

'.•

~:,

.

.Art. 31.9- O adulterio deixará de ser triotivo r.Ja_ ra 1o desquite:
· I- Se o áutor l{ouver ;!o)ncorrido pat~'t que o réo o i·ommettesse. ·
·
·
. . ..
· 'Diga-se para :1 ue ri 1•éo 11 cornmeUa.
. Não ha correspondencia entre ó imperfeito co•m· ·
mettesse e o futur,, compos_to do subjunctivo houver
. ·concorrido. O Projr.cto primitivo dizia co?nuwtlu. .. ·A
emenda cornmettPsse foi reconhecida mais tarde pelo
.proprio autor como uma inadvertencia· de r-ua pal'te.
. .
~
,.
·
Art; 329·....:...A mãe, que contrahe n!)vas nupcias. não perde
o· direito a ter comsigo o~ filhos, qu(• só lhe poderão ser i'etil•ados, .mandando o juiz, provado que ena, ou o padrasto, não
os t?·ate convenientemente (al'Ls. :.M.S n.· I, u 393i. ·
·
· ·
iDiga-se'-provarlo que ellv.. . . não ·a,~ tmta.'ern ,;ez
de não O's trate.
'
.
.
Aaccão· não é du.bitativa nem incerta; pelo. contrario, está' p!'ovada, como se affirma no artigo. :A
linb'Uagem dev.e ser do .indicativo,
·
·
...
..__;,.,
. . ·.Art. · 337- São legiÜmos os filhos concebidos na constanoia do casamento, ainda ·que· annullado, 01~ nullo, :,·a se
contrahitt de bOa fé. .
. ,,
· .. · .
;:
· Como está redigido o .artigo, parece que a legiti-.
.midade· lios filhos do casamento anmtllado depende
,.. .
~
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do haver sido !'lSte contrahict'o de bOa fé, o que poria
o preueito em. conLradiccão com o disposto no .artigo 217. A clausula se se cont1·ahiu de bóa (é
appõe-se unicam~nte ao casamento nullo.
·
Cumpre, pois, restabelecer a redacção do Projecto
· da.· Gamara, fazendo ponto . em casamento e substituindo a oração final· por esta: Consideram-se tam.;

, . bem lcuitimds os nascidos de. casamento annullado, e
. · os de casl111rl..ento nullo cont1·ahido de Ma fé.
·

· Art. 349- Na falta, ou defeito do tex:mo de nasc.imentot,
poderá provar-se a filiação legitima, por qualquer modo admissivel em direito :
·
termo de nascimento, no sinsular, e não de nat-

cimentos.

·

• Art. S91 -Exclue~-se assim uo ~~o fructo como da admi. · ·
. ,
nistração dos .paes :
I - Os bens adquiridos pelo filho illegitimo, antes do reconhecimento.
.
II- Os adquiridos pelo fil'ho em serviço militar, de ínagisterio, ou em qualquer outra funccão publica. .
III- Qs deixados ou. doados ao filho, sob a condição de
não serem administrados pelos paes. ·
Accrescente-se:
· ·

I.V. Os bens que ao filho couberem· na herança
(art. ·1..~99) quando os paes {orem excluídos da succéssão. (art. 1.602) . , ·
.
•
. E' tambem um caso em que os paes não· teem o
usufructo nem a. administração dos bens do filho, e
ICJUe escapou á enumeração ·do artigo.
·

/•

·,-

.~rt. 391,, paragrapho ·unico- Suspende-se' egualmente o
exerecicio do patrio poder ao pae ou mãe condemnados por
sentença Irrecorrivel em crime cuja pena exceda· de dois annos
· 'de prisão. ,
·
,· Num Codigo onde a virgulação é a mais copiosa,
·eis "a,qui um dispositivo de mais .a e tres linhas e com
vinte e seis. palavras, que não tem um unico signal
de, pontuação.
. ·.
.
.
·
IPonha-se ao ·menos uma virgula em poder e 'outra
em irrecorrivel, . ·
'

. ·Art. 458-A autoridade -do· curador estencier-se-á ·aos .
filhos e bens curatelado, nascido,. ou nascituro (art. 462, .. Pa- · .
ragrapho unioo) .
.
·
. .
·
Como bem 'pondera Clovis Bevila.qua (Cod. Civ.
Cotmment., vol. II, pag. 452) a cura tela já é o cuidado
s.-Vai.: v.:
U
.,,
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'oom os bens; a referencia a estes é, portanto, ex-eusada. Por outro Jadu, nascido ou nascitw·o não é _.
evidentemente o curatclado, são os filhos do curate--lado. Devem, pois, essas palavras ir para o plural.
Ficará então o artigo assim:
·
< A autoridade do curador estende-se aos filhos
do curatelado, nascidos ou nascituros (art. 462, para- -_ Q'M.plw unico) . >

Art. 483, paragraplw unico -lle nos dez annos deste arttgo, o aUSi:mt~ não regressar, e nclmm interessado promover a

successão definitiva, a plena propriedade dos bens arrecadados
passará ao Estado onde era çlomic'iliado o ausente, ou á União,
se era domiciliado no Distficto Federal, ou em territorio não
constituído em Estado.
Depois das palavras pass_ará ao E;.~~~g;;~Z!
. ou ao Distl·icto Federal, se o ausente ~ra
· nas respectivas circurnscrípç&es, ou á União~ se o era
em territorio airula não constituido em Estado.
Veja-se a emenda ao·art. 22, par.agrapho un'ico.
A.rL. 488 -~Se t:arias pessoas

coisa indivisa, ou
~tiverem no gozo do mesmo direito, poderá cada uma exci"cer
sobre o objecto commum actos possessorios, cont.anto que não
excluam us dos outros -compossuiàores.
Varia.s pessoas diz-se ordinariamenLe de mais de '
duas p-essoas. Na accepcão em que '·; aqui· empregado, que não é a ~ua significação propria, varioquer dizer «muito, num.e?·oso » (Silva Bastos); <lmultiplo, numeroso, algum :to (Aulete); «algum, muito,
numeroso-» (Candido de Figueiredo); <tdi{[erentes,
diversos, muitos, certo numero de, alguns~ (Séguier).
Em hesvan.hol, «alguns, uns, quanivs » ~Diccionario
da Academia Hespanhola) . Varii, ensina Forcellini,
translate- sumitur yerati1-n pro multiplici. Variou·s, dii
Webst.er, é o mesmo Que several, manibal, e explica:
several- mais de dois (trnore than two) ; manihald
- hluil.osl numerosos, n:mltiplica<los (many in num... ber, numero1ls, multiplied) . ·
·
-- · Eis pol'que, quando .queremos indicar apenas dois
individuas, não costumamos dizer alguns indivíduos,
diversos t"'ndi'vid-uos, numerOsos individuas~ mUitos individuas, varios individuas. Estas expressões são destin~as a designa~ se~J?l'e mais de_ dois individuas.
Qra, ne~te dlsp-Osltivo, o Cod1go quer tambem
comprehender a hypothese em que a coisa ou o direito seja possui do só pm· duas pessoas . . E', conseguintemente, .muito mais precisa a loeu'cão mais de
uma pessoa ou duas ou m.ais peuoas, de que aliás o
possuire~
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Qodigo se serve no ar~ •. 747 (Se o direito real de habilitacão i'or conferido a mais de uma pessoa, .. ) ; no
' art. 758 (0 payarnento de urna ou ma.·is (de. uma)·
prestações . . :) ; no ar L.' :L. 255 (Se d·ua~ ou mais pessoas· forem simultaneamente commodatarios de uma
coisa); no ar L. i. 327. (Constit).lidos, para a mesma
causa e pela mesma pessoa, dois ou u~a·is P7'ocuradores ... ); no a1•t. i. 384 (Se a administração se irioumbir a dois ou mai.s soc·ios .. . ) ; no árt. 1. 429
(Quando a venda for constituída em beneficio de duas
ou mais pessoas ... ); no arL. 1.470 ( .. ;e estabelecei-os de duas ou mais catego1'ias);. no art. 1. 493
(A fianca conjunctamente prestada a um só debito
por mais de uma pessoa ... ); no art. i.515 (Se o aeto
·contemplado na promessa·for praticado por ma·is de um
individuo .. . ) ; no, art. 1. 518 ( ... e, se tiver mais de
um autor a offensa ... ) ; no art. 1 ;·709 (Se o legado
for de duas ou mais coisas alternativamente ... ) ; no
. art. 1. 753. (0· testador pode nomear um ou mais testamenteiro& ... ); no art,' 1. 7165 (Havendo simultaneamente mais de ·um testamente·iro . .. ) ; no artigo·
1. 772 § 2• (Não obsta á partilha o estar um ou mais
herdeiros na poss~ de certos iben.s ... ) ; e no art. 1.777 ·
( ... excepto .se um ou mais herdeiros requererem
lhes seja adjudicado~ .. )
fEm vez de se varias' pessoas, diga-se, portanto,
se, duas ou· mais pessoas possuírem coisa indivisa ou

estiverem no oozo do mesmo direito.
' .

ATt. 500- Quando . va~ias pessoas se _d.isserem ,POSsuidoras, 'manter-se-á prov1sonamente a: que detiver a ooLSa, ·não.
· sendo manifesto que a obteve de alguma das outras por modo
:vicioso.
· Vie,i'a-se a observação á emenda anterior. ·Diga-se
Quando mais d.e uma pessoa'se disser possuidora.

•

Art; 516 -'·O possuidor de bOa fé tem direito oá iildemni~
zação das bemfeitorias neeessarias e uteis, bem como,'quanto ,
ás voluptuarias, se lhe não forem pagas, ao de levantai-as,
quando o puder sem detrimento da coisa. Pelo valor das bemfeitorias necessarias e uteis, ,poderá exercer o direito de retenolio.
.• Em ve~ de ao de levantal-as, diga-se a· levan-

tal-as. . •

.

!A redacção àctual importa dizer: 'c O possuidor
tC!m direito á indemnização · das bemfeitorias e ao
(direito) de levantal-au: isto é, tem ctir:eito ao di-.

rrito.
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ArL. 520, n, m..:.:.. Pela perda·, ou destruição dellas, ou
por serem postas fora de commercio.
Fóra do commercio e não de commercio •. .
E' a mesma emenda apresentada ao art •. 69.

-~.·

·-

:Art. 521 - AqueÍle que tiver perdido coisa movei, ou titulo ao portador, ou a quem houverem sido furtados, pode
rehavel-os. da pessoa· .que os detiver, salvo a esta o direito
regressivo 'contra .quem lh'os, transferiu.
.·.
Faca-se· uma· ligeira invel'são, por amor á pra..
cisão e clareza, dizendo :
< Aquelle que tiver perdido, ou a quem houverem
sido :furtados, coisa movei ou titulo ao portador, pode
1
rehavel-os, .etc.,

...,..,...'
'

'

Art. 526...:... :A propriedade do sobre e do subsolo abrlmge

· a do •que lhe está superior e inferior em toda a altura e em

toda a profundidade, uteis ao seu exercicio, não podendo, todavia, o proprietario. impedir ·trabalhos, que sejam emprehen~idos a uma altura ou profundidade taes, que ·não tenha elle
1nte~·esse algum t'm obstal-os:
· ·
· .·
. .
'l. Diga-se a propriedade do ·.solo a6range a do

·:-' '
'·
~-·.

-

que lhe testá supe.rior e inferior.

•'

i'

·

· -Desde que o Codigo se refere ao que .está superior em toda a áltura e inferior em· toda a profundidade ao solo, não tem' necessidade de fallar no sobresolo tl no subsolo; A. propriedade. dà ~ola abrange a
do sobre e do subsolo, ou a proprtedade · do solo
abrange a .do que llle estd .~uperior e inferior. Qualquer destas formas basta;· juntai-as é usar de um
pleonasmo excusado. ·
.
Não é outra a linguagem dos Oodigos estran- ,
geiros.
·
· .· , ·
,
.
O Codigo Civil Suisso diz, art. 667: . eLa própriété du. sol em porte celle du dessus et du dessous,
·dans toute .la ·hautetir et la. profondeur utiles ·à son
exercice :t • . , ·
.· .
. '
O Codigo Italiano, art. 440: < Chi h a la proprietà del suolo ha pur .quella dello spazio sovrastante •
e ditutto oió she si trova. sopra e sotto la superfioie :t,
. 10 Codigo Francez, art. 552: «La propriété: du
iol em porte. la propriété du dessus et du dessous;.
' O Codigo Argentino, art. 2.551: c La•propriedad
del suelo se éstiende á toda su profundidad, y al espacio aéreo sobre el suelo en Iíneas perpendiculares :t.
·
O Codigó Allemão; tradúocão de , Raoul · de· la
Grasserie, art .. 905: « Le .droit du propriétaire d'un
-tonds s'étend à !'espace au-dessus et au sol au.-dessous.
cl.e la aurface :. .

..
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O Codigo 1P.ortuguez, art. 2. 288: ( O direito dA
fruição do solo abrange não só o mesmo solo em toda
a sua pr•ofundidade. . . mas tambem o espaço aereo.
correspondente ao mesmo solo :. .
·
E assim por diante.
.
Era esta tambem a linguagem do :Projecto Cl(}vis,
art. 636.
·
.
· II. Nos arts. 217, 505, 1.595 III o Codigo faz
acompanhar da preposição a o complemento do verbo
ob1tar.
,
·
·
Parece de ibom aviso adoptar neste diSIJositivo a
mesma syntaxe, dando diversa redacção á phrase, ·ou.
substituir 1:J verbo· obstar por um outro verdadeiramente transitivo.
·
·
Obstar em latim era construido com dativo
· (Freund, Quicherat) . Em italiano pede complemento
.regido da proposicão a. (Sergent, Strambio e Tassi) ;
.Em portuguez 'tambem · (Bluteau, Constancio, Mot·acs.
Domingos Vieira, Candido , de Figueiredo, Aulete,
Séguier),
.
.
·
·
:Assim escl,'eve o Codigo ,Civil Portuguez, art. 55
§ 2• ( «.. ·• não obsta1•a ás providencias ... :t) ; art. 188
§ 1• («não obsta ... ds providencias ... :t); ·art. 284
paragraphó unico («.. . não obsta á execução ... :t) ;
8l't, 776 I ( (nãO ObSta á COmpenSa!)ãO, .,:t) i e artigO
1.542 n~ 1 (« •.• obstam a que os contractos,.· produzam effeito :t) .
.
.
·
E' a ·. construccão ·geralmente usada. Convindo
uniformizar a linguàgem do Codigo, deve, portanto,
. ·
ser a preferida. .
A'qui, para não alterar sensivelmente a construecão do artigo, ~ubstit.uimos · o verbo obstar por impedir. . ·
·.
.
· Diga-se,. pois, nllo podendo, todavia, o ·proprietario oppor-se a trabalhos, que se,iam empreltendidos
·a umi(altura.ou profundidade tae.~. que nllo tenha elle
inte1•esse" aloum em bnpedil-os.
-

..
'
Art; 533 -Os actos sujeitos á transcripç!io (<IÍ't •. 531 e
~3.2) não transferem o· domínio, senão da data em que se tran·.ac'reverem (arts. 856; 860,. paragrapho unico)'. · \
·
:A: o'rime'lra remissão deve ser ao á.rt. 531 e ao·
art. 58.2 ns. II e Ill, com _exclusão do n. ir, pois os
julgados oelos · .quaes· nas acoões divisarias se p~e
termo á indivisão, ob,iecto do n. I, não são actos
translativos do domínio: Segundo o art. 1..572, aberta
a sue cessão, o dominio · e a posse da heranca trans~
· 'mittem-se, desde logo. aos . herdeiros legitimos, e
testamenteiros .. Foi sempre o nosso direito, desde

.'•

.

-,

.

'

.. -.·.~··-~·.·.
.
.
'
.

:

.

'

".

:•'

....

·,

;.

..

ANNAES DO 'f:!ENADO .

·o .Alvará -de 1754 •. .A referencia ao n. I do art. 532
poria o art. 533 em flagrante contradiccão com o
art. i.572. ·
'
\

.
:Art. 535 - Sobrevindo fallencia ou insolvencia do alienante entre a -prenotacão ·do titulo e· a sua transcripção por
atrazo, do official, ou duvida .iulgada improcedente, far-se-á,
não obstante, a transcripção exigida, que reLroage, nesse caso,.
á data da prenotacão. ·
.
·.
Paragrapho unico '-Se, porém, ao tempo da transcripção
. ainda não ,estiver pago..._o immovel, o adquirente, notificado da.
·fallenç_ia ou insolvencia do alienante, depositará. em juizo .o
preço..
,
. ·
. .
. .
. Em vez de o adquirente,. notificado dfL fallencia
ou insolvencia do alienante, diga-se o 'adqutrente, logo
.

.

que for notificado da fallencia ou tenha conhecimento
.da insolvencia do alienante .
.A expr:essão. notificado da insolvencia faz <pre-

'•',

. sumir uma ·declaração judicial desse estado, coisa que
não pó de existir no systema do Codigo.
Veja-:-se a emenda ao art. UO.
'
· A'!'.t. 550 -· .Aquelle que, por trinta annos, sem interrupção,
nem opposicão, possuir ,como seu .um immovel, adquirir-11le-á
o domínio, indep.endentemente de titulo de boa fé, que, em tal
caso, ·se presu~em; podendo requerer ao juiz .que assim o
· declare por sentença; a. qual lhe servirá ·de titulo para a :ins. cripção no reg-istro de immoveis. .
·
'Em vez de inscripção no'' registro de imimoveis
disa~se· transcripção no registro de immoveis. ·
·
0 1 termo adopLado pelo Codigo para· o registro da
acquisição da propriedade é transcripção, como·- se vê
dos_ arts. 530 e 535, e 8~6 a 862. Jnsçripção diz.:.se d~ -·\
hypotheca (arts. 831 a; 8-4~, 856 n. I, etc.). .

'••

,.

•
.

'

.Art~ 560-0s donos dos predios por onde.· se ·estabelece
. a passagem para o predio encravado, têm direito á ·indemni' zação cabal.
•
Supprima-se o sisnal de crase no a que precede ·
indemnização.

.,

...

.

.

.

.

.

·

,

., Esta palavra está ahi empregada indeterminadamente. , ·
.
·
.Art. 570- No caso. de confusão, os' limites,· em falta de
. out1·o meio, se deter.minarão ·de c~>nformidade com a posse; e,·
não se achando ella provada, repartir-se-á entre os predios,
proporpionalmente ou~ não sendo possível a divisão commoda,

f

/.
·I

'
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se. adjudicará· a um delles o terreno contestado, mediante indep1nização
ao proprietario prejudicado.
.
'
. A disLancia em que se. acha o su;i eito terreno
contestado dó verbo repartir-se-á torna obsçuro o dispositivo, , e;xigindo do leitor um grande esforço de
attencão para comprehendel-o á primeira leitura .
. Parece que é a posse que se reparte entre o~ predios.
Diga-se. . . <t não se achando ella p1•ovada, o ter, 1·eno ·contestado se repa1•tirá prOlJOrcionalmcnte entre
os predios ou, não sendo possível a clivisão co,mmoda, se
adjudica1·á a um delles, mediante indemnização·», etc.
'(

· · Ar L. 5i5 -. O proprietario edificará de maneil'a qCé r)
beiral do seu telhado niio despeje sobre o predio visinn·o, deixando, entre .este e ó . beiral, .quando por outro- modo o nãC>
possa evitar, um inLervallo de ,dez centímetros, quando menos,
de modo que as aauas se escôem.
. Diga-se pelo menos, para evitar a repetição de
quando, e supprimam-se as palavras finaes de modo
que as auua:s se csctJem, que são. inteiramente inuteis.
·/·

'

.

Art. 577 -Em ,predio· rustico, não se poderão, sem licença elo visinhó, fazer novas construccões, ou accrescimos á!
exist~ntes, a menos de metro 'e meio de limite commum.
. Deve ser a menos. de. m.etro e meio do limite ·
commum ·e não de limite cdmmum .
. Arb. 589, § 2.'- O immovel abandonado arrecadar-se-á
como bem vago, ·e passarti, dez nnnos depois, ao dominjo do
Estado, onde se o.chm·, ou ·da União, se estiver no Dist:ricto
Federal ou cm territo·rio niio constituído em Estado.
Depo~s dás palavras ao. domínio do Estado diga-se
ou ao do DistrictÇJ Federal, se se acha!' nas respectivas cil'i:umsc·ripções; ou ao da União, 'se estiver em
tcrrito1•io a.inrla niio constituído em Estado.
'Veja-se a emenda ao art. 22, paragrapho unioo.
Art. 592, parnJirapho unico- V·olvemt a 'não 'ter dono as
· coisas 'moveis, .quando o seu as abandona, com . intencão de
renunciai-as.
.
,,
·
.
'
Diga-se ·. tol"nam-se. sem dono, como estava ·nos ·
...Projectos, em vez de volv11m a não. ter dono .
•1: redacçlto alterou o pensamento. do texto e consagrou uma noção falsa, pois ha coisas moveis que .
. 'sempre l.iv(lrnm dono; como um qúadro, e nem sempre
.a situação 'da
.. coisa,
. . antes de .yil" ao domi11io do pl'Qoo
'

·.~
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· prietario .que a abandona, era a de coisa sem dono·:'
nada ma1s commum do que passar a coisa das mãos
de um proprietario para as de outro. ,
Art. G06 -.Se, decorridos seis mezes ·do aviso â· autori- .
d11de, ninguem se apresentar, que mostre dominio sobre a coisa,·
vender-se-á em basta publica, e, deduzidas do preço as des- ·
pezas, .mais a recompensa do inventor (art. 604), :pertencerá
· o remanescente ao Estado, orule se deparou o objecto perdido.
··\.: · .
Redija-se assim:
' ' ! '
« Deco1•ridos seis. mezes.' do aviso â autoridade,
,~·· ··' não se .apresentando ninguem que mostre domínio
,. sobre a coisa, será esta vendida em hasta publica, e,
._,~
deduzidas do preco as despezas, mais a recompensa
I
do inventor- (art. 604), pertencerá o remanescente
ao Estado ou ao Districto Federal,. se- nas respectiva•
circumscripções se deparou o. objecto perdido, ou 6
União, se foi-achado em territorio ·ainda não constituído em Estado. .
.
Veja-se a emenda ao art. 22 paragrapho unico •.
· ~· Art. 6:l,6__;_Se a confusão, adjuncçiio, ou mistura se opBTou ·
de má fé, á outra parte caberá escolher entre 'guardar o todo, pagando a 'porção, que. não for sua, ou renunciar as que ·lhe
pertencerem, mediante indemnização completa.
·
,
· : Em. vez _de pagando a porção que. nÍio for sua; ou
renunciar as que lhe pertencerem, ·diga'-se ·ou renun'. ciar a que lhe pertencer.
,
Ficará mais· harmonica a phrase, oppondo-se um
singular a ·um singular. Além ,disto, porque hão de
ser forçosamente duas' ou mais as porções não pertencentes ao dono da outra?
'
·
,;·

-.
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•

.

:·

.'

'.

f.,'

-,'

'.

..

...

·.,
'

· · Art. 535- Quánão por circumstancias de facto· ou por
desaccordo, não fór possível o uso e gozo em commum; resol- ·
verão os condom1nios se a coisa deve ser administrada, vendida.
ou alugada..
.
· · · ··
-·
·
1
E' condominos e não_ condominios.
·

'

'

.

-

.'·.·,.:.

·'
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'

Art ..542---< 0 condomínio por meação :de paredQS, cercas,
muros e valias regula-se pelo disposto neste Codigo (arts. 55ol.
a 588 e 623. a. 63.4) . .
·
Está visto .que o cond(lminio ha de regular.;.se
pelo disposto no Codigo. O .que· se .quer dizer é que ·
o condomínio é regulado pelo ·disposto nos arts. 55<i
a 588 e 623 a 634 do Codigó; ,ou pelo disposto neste
· Çodigo, arts. 554 a· 588 e 623 a 634.
.
.·
.

',

.~
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. .Eliinine~$e, pois, o parénthese, que é reservado
para as remissões, e ponha~se .uma vírgula em Codigo.
A citação-deve ser dos arts. 569 a 588, e não dos
arts. 554 a 558. A partír do a.rt. 569 é que se trata.
de condomínio.
i.
•

'

I

'

I

Art. · 644- Não convindo os dois no preco da .. obra, arbi.;

trar~se~á

nantes.

mediante peritos, a. e:tpensus 'de ambos os . confi~
·
.•
Em vez de Não convindo. os dois no preço da obra,

arbitrar-se-á mediante peritos,. diga~se Não convindo
os dois no preço da obra, serd este arbitrado por
peritos .
·
· ·

Apprehende~se o sentido com mais presteza.
A linguagem do particípio, em regra, tem menos
. elegancia e energia. Mas não deve, por isto, ser banida de todo. Em certos casos, mesmos sob este ponto
de vista, é preferível 1á outra, e não raro, como aqui
e em outros lugares· do Codigo, tôrna o sentido .mais ·
claro.

Art.' 658:_Âiquelle, que, .com autorização do compositor
de uma obra musical, sobre os seus motívbs· escrever ·combinações, ou variações, tem, a respeito·destas, os mesmos direitos,
e oom as mesmas_garantias, que sobre aquella o seu autor ..
·'

'

. '

Supprima-se a copulativa e na 4! linl)a ·por desnecessaria e por.- se tratar de um erl'o typographico,
segundo ficou apurado. na discussão sobre a primeira
redacção do Codigo.
,,

IATt.' 666- Não se. considera offensa a~s direitos de autor:
· IV -A reproducção .de tódos os actos publicos e. documentos officiaes da UnlãD,. dos Estados e doB MunicipiOil.,·
'•
Diga-se:
IV; A reproduccão dos - actos .· publicos e documentos' officiaes da. União, • dos ·Estados, dos Muni.; ·
cipios e do Districto. Federal.
,
· . 'Não ha necessidade de dizer . todos e não póde'
ter sido pensamento 'do . Codigo excluir os actos e ~ocumentos do Districto iFederal.
·.
.
.
!Art; 677-- Os direitos renes passam com o ímrriovel para
o domínio do comprador, ou successor.
.
. Paragioap'ho unico.:.... Os impostos que recdem sobre predios
. transmUtem-se aos adquirentes, salvo constando da escriptura
as certidões do· recebimento, pelo fisco, dos impostos devidos

....

'
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'
.
e, em caso de venda 'em praça, até o equivalente do··preco da
arrematação. .
.
·
.
•·
· Diga-se os innpostos seguem ao poder do adqui-.
rente os predios sobre que recáem em vez de os impostos que racáem sobre predios transmittem~se aos
adquirentes, linguagem cuja inipropriedàde não prec.isa ser demonstrada.
'

: \-

I

~

'

•

.... '

'

Art. 696 -· A servidão não se •presume: repüta-&e, na
·duvida, não existir.
Supprimam-sê as palavras reputa-se, na duvida,
não existir, .que são perfeitamente dispensaveis. Desde f
que se não p6de presumir a servidão, é claro que, ·não
sendo provada, é considerada como inexistente. :
Aliás todo o artigo· é inutil. O domínio presume-se illimitado, como declara. o art. 527. Logo é ·
indispensavel fazer a prova dos onus reaes que pretendam l~mital-o. .
·
. • · ·
Mas não convém supprimir todo o artigo, porque
teríamos então que alterar· em grande parte a numeração e as remissões.
I

'.

Art. 706, paragrapho unico- Se, porém, esse accrescimo
de encargo fOr devido a muêlanca na maneira de exercer a
servidão, .como no caso de se pretender edificar em terreno .até
então destinado á cultura, poderá obstal-o o dono do predio
servi ente. ·
Diga-se poderá t"mpedil-o.
·/
:Veja-se a observação ao art. 526.
Art. 729- O usofructuario; antes de assumir o usofructo,
.'inventariará, á sua custa, os bens que receber:, determinando
o estado em ·que se acham e durá caução; fidejussoria ou real,
se~llt'a exigir o dono, de velàr-Zhe pela conservação, e entre· · .
·
.
gal-os findo o usofructo. .
.

..

~

\

,
-'

...::

.... , . .

a

).,'

__

.... :

·'I

'~··,

'-

' .•

I. Supprima-se, por desnecessaria, variacão llt~
· que antecede'' exigir. Aliás devemos ·construir , este
verbo de prefereMia com a preposiQão de, como \•eremos mais adiante (emenda ao art. 883).
·
II. Difla,.se, no fim do dispos.itivol"velar-lhes e
não· velar-lhe. ~~ variaçiío pronominal refere-se a ·
ben!,
'

'

.

· Art. 757- A coisa comn{um a. di?>~;·sos proprietarios .não
póde !;er. dada em garantia real, na suu totalidade, sem o consentimento de todos; mas cada um pode individualmente. dar
~· garantia I'eal a parte que tiver, se· f~r· divisível a coisa,· \l

•
ii

/

'

I '
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só a respeito· dessa parte vigorará a indivisibilidade . da hy-

potheca. ·

. _
I. Em vez de diversos diga-se dois ou 11M!U.

1Veja~se

n.

theca.

a emenda ao art. 83i;
Diga-se, no fim, da gartmtia e nlio da hvpo-

·. .

·

10 artigo refere-se rá coi.áa dada em· garantia reãz.
isto é, em penhor, antichrese ou . hypotheca (ar't,igos 755 e 75ll) e não sómente á coisa dada·. em,.llypotheca. lÃ indivisibilidade, portanto, de que oo•sita 6 da garantia real e não só da hypotheca. Si
o art. 915 do Código Civil Portuguez, a que se filia
neste ponto o Codigo do' Brasil, falia apenas da indivisibilidade da h.11potheca, é porque só cuida, em todo
o seu texto, da coisa commum dada em hvpotheca
e não em garantia real. Eis o art. 91.5 do 'Codigo
Portuguez: «O predio commum de diversos proprie..,
tarios não· pó de ser hypotllccado na sua totalidade,
sem consentiménto de todos; mas se fOr divisivPl,
cada um póde hypothecar separadamente a parte que
nelle tiver, e só a respeito dessa pa·rte vigora· a .indivisibilidade da /Lypotheca '>.
·
.··
Si o nosso· Codigo quizesse alludir i sómente á
. hypotheca,. não fallaria duas vezes no artigo em garantia rea~ nem incluiria tal disposição. neste capitulo, e sim no ca:Pitulo, XI, que se occupa especialmente da bypotheca .
. 1Por alludir no p·rinoiJ)io á ·coisa commum dada
em hypotheca óu em penhor, Coelho Rodrigues· ter.. minava o art; 1.631, do seu P.rojécto, prescrevendo
·a. indivisibilidade do direito do cr,edor.
. .
Desta mesma expressão podia· tambem servir~se
o Codigo .

\

-..
:
~~rt; 759, .parasraph>o unico:...:.Exceptua..:se desta regra a
.,.,

·..

\

'

, divid'a proveniente de· saladas do trabalhador agrícola, afim
de ser pago pelo producto da colheita para o qual houver concorrido .com o seu trabalho, precipuamente a quaesquer ou-

tros creditas .

.'

·

!Diga-se: < Exceptua-se desta regra a divida proveniente de salarios do t.rabalhador agrícola, que será:
pago, precipuamente a quacsqtter outros creàitos, pelo
producto da colheita para· a qual houver concorrido
com o seu trabalho). .
'A idéa da preferencia .do rmgamento, expressa
nas palavras precipuamente a quaesquér outros cre- .
ditos, está muito distante de pago e difficulta. assim
a prompta inte!ligencia\ do dispositivo.
.

'

',

'

'

.'
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!Art. 762 ~~divida· considera-se vencidá.:
W- Se perecer o objecto dado em garantia, hypothese
na qual a indemnização, estando elle seguro, ou .havendo quem
a tenha afiançado, se subroga~á na coisa destruída, em beni~
fido do credor, a· quem assistirá sobre ella preferebcia atA
o seu completo reembolso. ~ ( ·.
·
.
Havendo quem a tenha afiançado. ·Não ·se sabe
bem qual o substantivo que o pronome a substitue
ahí. Será indemnização? Mas a indemnização não se
'afiança· por um prejuízo· apenas possível, a não ser
por contracto de seguro: .Se11á oarantia? Mas se al.guem refoN;asse a garantiã: real por uma fiança, dado
o perecimento do ·objecto, subsistiria a (laucão fidejussoria ·e não se operaria. a subrogação, que é, precisamente, a · providencia que se .quer estabelecer •.
tSe!1á divida? Tambem neste caso, perecendo o objecto, não se daria a subrog~~Jcão.
·Parece que .toda a duvida se dissipará com• esta
redacção, que traduz fiebhente o pensamento do ·Coàigo· . '
·
·
· · .· · ·
Se perecer o objecto .dado em garantia, ·hyPo-.
these nP. qual a índemnizacão, estando elle seguro
ou ha'Vendo alguem responsavel pelo damno, se subrogará. na· coisa. destruída, etc.,
'

..

. c

.,

Art. 764- Salvo clausula expressa, ci terceiro.que presta
garantia real por divida alheia, não fica obrigado a substituil-a, ou re:forcal-a, quando, por culpa de outrem, .se perca.
deteriore, ou desvalie. .
··
'
·
· ·
O. Projecto da Camara (art. 769) excluía· a obrigação de substituir ou •reforçar a. gal'antia. no caso
de perecimento, deterioração ou depreciação, quando
não 1havia culpa de quem a prestava. Do mesmo. modo·
o Projecto Clovis Bevilaqua (art. 865) .
".
, A pretexto de corrigir a rednilcão déste~ dispo. sitivo, alterou-se-lhe profundamente o pensamento.·
lA ·emenda que se lhe fez não foi de pur~ redacção,
mas de fundo; pois o que o Codigci agora preceitúa
é que a isenção da obrigação só se dá· quando a
perda, deteriora;ção ou desvalià resulta de culpa ·de
terceiro.

r/

,

·

.

Devemos 'VOltar ao intuito primitivo do Codigo
· sacrificado pela redacção e mais conforme com o
, principio geral que obriga s6mente ao ()Ulpado do
perecimento, deterioração ou depreciac'ão da coisa
. dada em garantia.
.
· ·· . ·
··
.· ·
.
:Assim, em vez de po.r culpa de outrem di·ga-se
. 1em culpa sua .

.
·.

.

.
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Art. -7i2- O credor pignorati·cio não pó de, paga a divida,
recusar a entrega da -coisa a quem a empenhou.
·
1Pode retel-a, até .que lhe indemni;;em' as despezas, devi. damente justificadas, que tiver feito, não sendo occasionadas
por culpa sua. ·
·
. O verbo imtemn·izar exige depois de si um complemento directo ~ um indirecto ;regido da preposição de ou por. Diz-se indemnizar· alauem de . ou
por àlyuma · coisa ( Constancio; Eduardo . de Faria,
verb. Indermtnização) . Littilé e Quicherat tambem ensinam indeynrniser quelqu'un de ... Webster: they will
indemnify · them from .... ·

·

. Não ·parece ·de legitimidade incontestavel a syntaxe indemniza1•. al{fuma coisa a alguem. · ~· pelo
menos. a ·outra a consbruccão que se encontra nos
escriptores de maior !:utoridade.
·
'·
:0 1Codigo Civil Portuguez diz sempre indemnizar
aluuem de· ou por (indemnizai-o de perdas e damnos,
art. 'i09•; indemnizar o credor' das despezas que fizer,
ar L. 744, paragrapho unico·;' indemnizai-o (adquirente), art. LO!~&; indemnizar o. evicto, art.. L048;
indemnizar! o mandàtario de .todas as despezas, artigo i. 3.44; indemnizar o seilvical das perdas e damnos, art. · 1.384, 2•; indemnize o empreteiro de
todos os seus •gastos e trabalho, art. 1. 402; indemnizar
os herdeiros do trabalho· e das despezas, art. i. 403;
jndemnizar o commodatario das despezas, art. 1.521, .
. 1•; indemnizar o ·gestor pelas despezas feitas, ar' tigo. i .725; indemnizando ·o proprietario do prejuízo,
· art. 1. 727; indemnizal..;o .·(coherdei·ro), art. 1.847; indemnizar os filhos de' quaesquer bens, art. 2.105;. os
.coherdeiros são reciprocamente obrigados a indemnizar.:se dos objectos repartidos, art. 2._!59; in~
demnize O dono, art. 2 .. 299; indemnÍZ8T O outro dO
valor,. art. · 2.302 § 2•; indémnizar o especificador,
art. 2.303; ind&mnizar o r.uctor do valor, art. 2.306
§ 3•; indemnizando o prejuízo, art. 2.309; inde~
· mnizar o lesado por todos os prejuízos, art. 2. 361;
indemnizar o ferido dos gastos, art. 2.386).
Assim em, vez .de lhe indemnizem· as de1pe::a1,
· diga-se o indemnizem das despe:as:

I

.

j

·,

Art. 78·í .-No penhor de animacs, sob pen'a de nullidade,
o instrumento desi·gnal-os..;á com. a maior precisão, partícula- ·
rizando,. o logar onde se achem,. e o destino, que tiverem.·
ISuppúma-se a virgula de particularizando •
. Não ha ahi .razão para separar o verbo do seu
complemento directo. . · . · · '

.

.

-

'·.

..
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•Art. 'i90 -1'am.bem· se equipai·a ao penhor, mas com a11
ruodiJicacões dos artigos ~eguintes, a caução de uns. tm~ aa1'antia de ...Outros _ti tu los. ·
..
Caucionam-se titulas não. em garantia de outros
titulas, mas do cumprimento de uma. obrigacão. Não
. é, pois, apropriada a .linguagem do artigo.
·
Por outro lado, não se diz de que natureza ou
.classe são esses titulos.'No artigo anterior; o art. 789,
~ogita o Codigo dos titulas da d·iuida publica. Neste
. deve ter em vista os· de divida particular, como aliás
se evidencia do disposto nos artigos subsequentes. .
Dos titulas pai·ticulares, porém, se excluem os de credito real, que se não préstàm a caucão •
. :Parece, po1·ta.nto, _que deve· ser este..,;o teOr do
artlSo:
•
'
c Tn.mbem se equipara ao penhor, mas com as modificacões dos artigos seguintes, a caucão de títulos_
,

'·

.

de credito pessoal. :1>

I

'

•

'·

Axt. 813.:... Salvo o- caso---de insolvencia do devedor, o
credor da segunda hypotheca, embo·ra vencida, não poderá
executar o immovel antes de vencida a primeira.
Paragrapho un]co; Não constitue fundamento para a insolvencia a falta de pagamento das obrigacões garantidas por
hypothecas posteriores á primeh·a;.
Redija-se ass~m o pai-agrapho unico: .
c Não se considera insolvente 0 devedor, por faltar

ao pagamento· das obrigações garantidas por lh·ypothecas posteriores rá primeiira,,
:Veja-se a emenda ao art. UO •.

_,'

~--

·

~

Art. 821-Nos casos de i'llsolvencia ou ·fallencia do de-·
vedor hYl_)othecario, o direito de remissão devolve-se á 1114$Ba,
cO'IItra a qual.. não podel1á o1 credor impedir o pagamento do
preco por que foi avaliado o immovel. O restante da divida•
hypothecaria entrará em concurso com as chirGgrapharias.
Redija-se assim:
I. llNO caso de {allencia' do àevedorc hupo~
thecario, etc.
.
·
·
E no fim aoorescento-se:
No ctUo de 'insolvencia; cabe o direito de remi81ão

aos. credores cm concurso.

·

Veja-se a emenda ao art. UO.
II. Em vez de contra a qual · diga-se, com mais
propriedade, em preit.tizo da qual.

-

r:
,.
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'· Art. 823 -São nullas, em 'benefício da massa, as thypothecas celebradas, em garantia de debiLos anteriores, nos quarenta dias precedentes á declaração legal de ínsolvencia, ou.
quebra.
Não é declaração legal, é declaração judicial. Mas
nem mesmo judicial é mistér dizer aqui, desde que
não ha declaração de fallencia,' ·que não seja decretada pelo juiz.
-,
_ .
Tambem não ha declaracão de insolvencia .
. _. Veja-se a ·emenda ao art. HO.
·.
Disa:-se precedentes.-á declaração da quebra ou

ainstauração do concurso de

preterencia.

A'l't. 827 -A lei confere h~otheoa:
IV -A's pessoas natu:raes ou jurídicas que não tenham a administração de seus bens, sobre os immoveis ·de
seus tutores, curadores ou 'administradores.
. Neste dispositivo confere o Codigo hypobheca leSai
lls pessoas juridicas, que não tenham a administração
de seus bens, Que pessoas estarão neste caso? No
eystema do Codigo nenhum:a. As 'corporações de .mão
: (I
morta,· a que se refere o decreto n. 169 A, de 1890,
desappareceram com a Constituição.
·O texto do n. IV, portanto, deve ser este:
· nVs. pessoas que não. tenham a· adlninistracão
de ·seus bens, sobre os immoveis de seus. tutores ou
. -curadores.:.·
.·

Art. 831 -·Todas as. hypothecas · serão inscriptaa no .registro do Iogal' do immovel, ou no de cada um delles, se o
titulo se ·referir a diversos .
..
.Diga.:.se se o titulo ~e referir a mais de. um.
Usa-se de diversos, na accepção em que ahi está, para
significar mais de dots; por·quauto diversos, no plural,
· é o tm:esmo que varias, al(Jüns_ (Silva Bastos, Séguier,
·Candido de Figueirredo); al{}uns, muitos (Aulete); varias, muitos (Lacerda, 'Dic. da Academia Hespauhola).
Em francez equivale a plusieurs, que signifio.a certo

numero, um numero mais. ou menos consideravel, um
grande numero de pessoas ou coisas (Hatzfeld e Dar-:
msteter, Littré). Em latim a plures (Quicherat). Em
inglez, segundo Webster, a sund7"1/ (mais de um oa
dois, m.ore than one or· two) e several' (maiS de dois,

more ·than two). ,
.
·
.
,
O 1Qodigo Civil Portuguei usa .tambem de diveriOI, ·~•. muito~
. .. em. alguns ,artigoa_: .maa em
.

'

.

\

/

'

I

'

'
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r
'
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muitos 'outros emprega as. expressões mais de um
(nwis 'de um tCaçador·-art. 3!10, .§ 1•; mais de um
autor- arL. 581; rnais de nm, fiador-- art. 817;
mais de ·un~ tutelado ou .administrado-;a:rL. 92-1;
mais de u:ma. conservatoria- art. '950, paragrapho
unico; mais de um testamenteiro- art. 1. 904):; oa
dois ou mais (dois ou mais devedores- art. 840;
dois ou mais ·fiadores. --ar L. 845; duas ou mais coisas
-art. 1.050; dois ou mais procuradores-lnt. 1.356;
dois ou mais comm:odatarios.- art. ·1. 520; duas ou
mais pessoas--'art. 2.175); ou então repete no sin-.
suJar e no plural o substantivo ou a palavra que o
representa: .o c2·edor ou. credores (ar•t. i: 01.6), u u·utro
ou out1•os (arL. 1.277, § f•), o emprettetro ou empreiteiros (art. 1.397), aloum ou alguns (art. 1.904). ,
Nüc ha duvida que, de . todas esLas fórmas, as 1
menos precisas são justamente ils primeiras-Iii-versos, varias, muitos.
.
V:eja.:.se a emenda ao art.. 488.,

I
•

-

.Art. 883- Praticado pelo devedor o acto, a cuja abstenção
ae obrigára, pode o. credor exigir-lhe que 'o desfaça, sob pena
de se desfazer .á. sua custa, resa:rcindo o culpado perdas .e
damnos.
·

•,

·.',

··' '·

~

10 Codigo emprega o verbo exigir com a prepoposicão de (e não com a preposição a) em varias dis~
positivos: « Art. · 913. O devedor.. . tem diréito a
exigir de cada. um. A:rt ·1. 226, m: Exigir o loca~
tarío do locai:lor serviços superiores ás. suas forcas •..
Art. i. 279, paragrapho unico. ... o depositaria po- .
dená exigir caucão idonea do d&positante ou, na falta
desta ... Art. 1.382~ O sacio ... póde exigir da sociedade. . . Mt. 1. 548. A mulher aggrlivada em sua
honra tem direito a exigir do offensor ... Art. i. 755,
'Paragraph?.. unico ... · assistir-lhe-â ·direito a exigir,
dos herde~ros . .• :.
.
·
No art; 883, entretanto, dá ao complemento indi. recto de exigir a preposição a cm lugar da prepo-'
sicão de~ .Pode exigir-lhe, que o desfaça, isto é, o
credor póde exigir a elle. (ao devedor) 'que desfaçá
o acto, em. vez de o credor póde exiuir delle (do devedor) que o. desfaça. ·
.
.
·Seria bom uniformizar a syntaxe, · e a ultima '1'órma é preferível. .O verbo e:JJigir, .no sentido proprio, constroe-se !COm· de e não com a: exigir alguma
coisa de alsuem.
.
··
:
Assim era no IO:tim; assim nas linguas delle de- ·
. ''rivadas. Domingos Vieira e ~ulete admittem a conatruccão com a preposição a, mas sómente Dlliil ·s.en-

'
·"

..
I

'

,

'

I,
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tido parti>cular e figurado,· quanc\o exigir significa
fazer pauaí• por (orça, impÔ!' obri{Jação ou deve!' a.··
tA!gumas vézes o C1>digo usa tambem da variacão
depois de exi{li1·, para substituir o pessessivo sett
ou sua, .que devia acompanhar o complemento directo
do verbo.
Assim, por ~emplo, no .art. 1. 390 § 2•: « Pcrecendi> a fJOisa. . . o dono. só llte poderá exigir o
valor constante do inventrurio ... ,·, isto é, só poderá
.exigir o seu valor constante do inventario. Do mesmo
modo, no. art. · 1. 408: «Quando a. sociedade tiver
dúracão .prefixa; nenhum socio lhe poderá exigi·r·
a dissolução ... ~; isto é, podel'lá exigir a si1a dissolhe

·

fuc~.

. 11(ada ha que nptat· nessa construccão. O nosso ·
,. reparo é restrictd aos casos em que· o lhe indica a
pessoa de quem se reclama 1> acto, o, servir;o, o pagamento, etc. Nestes. casos, é de, parece-nos, a p·reposicão que deve reger o nome ·da pessoa.
.
Não é·. outra a linguagem do Codigo Civil Porluguez, art. 260. (exigir do tutor); art. 676, § 1•· (exigir
do outro); art. 839, paragrapho uniCI> (exigir 'do devedor); art. 1.047, § i•,·exigir do alheador); art. 1.H5
(exigir do marido).; art.. 1.350 ,·(exigir della); ar. Ligo 1.535 (não póde' ser exigida .nem do mutuario,
nem. do i'iador) ; art.. i. 662, '§ 4" (exig1r ·o foro rciSpectivo da cada um dos foreiros); e art. L 82i, pa-,gorapho uni co (exigir do herdeirl>) . Sempre exigir de,
nunca ewigir a.
Diga-se,- pois, 'o credO!' p6dc exigir delle que o
des{ara, em ·vez de o credO'!' ,p6de ewiuir-lhe- qtte o
.,

desfaça ..

'.-

.
At·L. 88(i -Se, por culpa do devedor, úão se puder cumpri-r nenhuma_ das presta:;ões, nã1> compeLindo ao · credor a
escolha, ficará·. u devedor. obrigado a, paga'!' o valor da qúe por
ultimo .se impossibilitou, mais as .perdas c damnos que o
C(iS() deter.minaL',
.
S~bstituà.:se devedor na terceira linha por aquclle;
Evita~se assim a repct~cão excusada.
·
. A:rt. 889- Ainda que a obrigação tenha por objecto presLar;ãl> divisível, nãó pode ó credor ser obrigado a Teceber' por
parLes,' ,se ·assim não .ajustou.
I() Projecto Clovis dizia: neM. este (o credor) 116dr:.
ser· ob1igado a !'eccber,, ne11n aquelle (o devedor) a
fazer o pagamento 210r ~!·acções. A 1Camnra · alterou
a ultima parte assim: nem o devedor ter a faculdade
de pagar· 2101• partes.
·
·
·
:13

{.

'

-1'

dUi.·
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·Coin.osle phrnsnndo Í'icou redundnnlc o dispositivo: desde que o credor não e1:.a. obriyado a receber,
\ é claro que o dovodor não tinha a faculdade de pagar,
por pa:rles.
.
:
· IA redaccão procurou corrigir o defeito, mas ·em
vez de rcst.abelecer a idén do !Projecto Clovis, isto é,
em lugar de subslil.uir a "phrnse nem o /levedo1• ter
a faculdade de paua1• po1• partes, por esta outra nem
o devedor pode ser· obrigado a payar por partes, limitou-se a supprimir a;quella, deixando assim in·complelo e falho o preceito.
.
.
,
10 Codi·go Argentino reza no a·rl: 707:... «E!
ncreedor no puede ser obligado a recibir pagos parciales, ni el deudor a hacCJ•los. »
·
'feixeira de !Freitas no Esbor;o, art. 975, cx:Pl'ime-so do mesmo modo: «... nem' aquelle (o
credor) póde ser obrigado a receber pagamentos
parciaes, ·nem este (o devedor) 2J6de ser ob1'igado a
{a:el-os •• •:~-

-·

'1.1

I

·

mesma idéa se ell!contra nos Codigos Francez,
ar L. :L 220; Italiano, ll'rt. 1. 204, . do Uruguny, artigo 1. 3,52, etc..
.
.
.
· :Restnbeleca-se, p'orlanto; o pensamento do Projecto, que a redaccão mutilou. Accrescente-se, depois de recebe~•, estas palavras .nem o· devedor a pagar,
e antes ele lfjuston ponha-se a variação pronominal se.
L-\:

. -:·

:Ar~. 890- Havendo varios devedores ou va1•ios credores
eúi. obrigação divisivel, esta presume-se dividida. .em tantas
>obriga•ções, eguaes o_ distincLus, CJuantos os credores, ou deve~
.dores.
· ·
.
.
·
. ,
Em v,ez. do varias devedores, vm·ios . credores, di-: .
ga-se mals de um devedor, ·mais de 'U!11'I( o·redor.
Veja-se a emenda ao art. 488. .
~
·
· ~\rt. ·891-· Se, havendo va1•·ios devedores, a prestação não
~ôr divisivel,. cada um sená obrigado pela divida. toda. ·
.
Di·s·a-se do·is ou. mais davcdo!•es. em lugar de vat·ios llevedo!'es.

· !Veja-se· a emenda no arL. ·488:

..... Ar L. 893 -~·Se um

s6

dos credores receber. a 'prestncão · ·
. por inl.eiro, a ·cada um dos, oukos assistini. o I di·reHo do i- .
(J-il:-lhe· em dinhei•ro a parLe, que lhe rcaiba no .total.
'
Diga-se o direito dq cxiai1· delle. cm dinheiro a

ex

2Ja·rte, que lhe ca·iba no total.

~-

.\~

·'

'

!Veja-se a

, I

~monda

··,

ao nrt, 883.

·

.

·

·.

\

/ /

....,

·.

..

."·,.,~:·'

I
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:Ar L. 896, paragrapho unico- Ha solidariedade quando
na.. mesma obri-gaoão-concorrem diversos credores ou •diversos
dcycdorcs, cada um com direito, ou obrigado á divida t~da.
· Diga-se concon•c mais de nnt. credo1• ott Qllft'is· ele:
tt?n devedo1•.
·
..
· ·
· :Vejà-se a emenda ao ar!;, 831.
·

«Am'IVA »
AL'L. 8B'i -· A obrigação ~olidaria. pode ser pttJ•a e simvlcs ·
pam um dos co-credores· ou co-devedores, e condicionaL, ott
et p1:azo, para o outro.
·
'Passe-se este artigo para a secção .l, DisjJO,Ii(:t,;es
Geracs, como era nos Projectos.
·
O le·gislador não se occupa aqui só da solidariedade activa; como diz a epigraphe, mas trum-b~:m
da solidariedade pass·iva. Deve, portanto; o disnositivo
fi.gural' na secção que trata de uma c outra ao mesmo
tempo.
DA SOLIDAIUEOADE

Lo\.rL. 9i0-"' A acção proposta contra um dos devedoL;es
. solida:rios pelo credor não o inb.ibc. de accionar os outros.
IDiga'-se:
-·
t;,.O. c1•edo1', p1•opondo acção CO"tJtm mn dos deve. dores solidarias, não fü;tt inhiliülo de accionar os·
outros ,'ti
. Evita-se a vacillaoão que no primeiro momento
o emprego do pronome o produz no espirita elo ·leitor.
E' p·reciso apurar a attenaão para ver ·que elle se rc-·1fere a c1•edo1: c não a um dos dcvcdo7·es.
· ~o\.rL. 950, parásrapho uniQo- Designados va,r·ios Jogares,
cabe ao •credor entre elles a escolha.
Diga-si) clo·is ou mais lo aares.
:Veja-se a. ~menda ao arL. <l.SS.
:Art. !J91 ...:."~ ..pessoa obrigada, por va1•·ios debitas dtt
ll)esma natureza, a um só credot•, tem o direito de indicai'
· a qual delles ofi'erecc pa-gamento, se todos for·em líquidos e
:vencidos.
·
·
_ ·Diga'-sc po1• 'clois ott mais· dcú'it'os em vez de por /
'varias·· deb'itos.

· \Voja-se a _emenda :w. ·ar.t. <i88.
~·1

._

.
I

.:l ·'

'

~'

.

.

'

'

'

.

..

.

.

,
.

'._:

···'

.· ,:..
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l-\:rt. 1.01~ -'O:; r}1·aws de l'avor, · cmbor•a ~~onsa,g1;ados.
11elo uso geral, não obstam a cornpcnsat;ão,
·Pôr o~si "na! de C'l"dse .no a que precede co~MJC:rt·
sa(:ão, eomo ~sLava no J>rojecto primitivo.
.
,Veja-se a emenda ao art. 526.

:Ar L. J •028- ·'&l a IJ•ausacciio recair sobre dirciLo5 CQn·
testados em jui~o. ·J'ar-sc-á:
'
I. tPor LCJ'rno nos autos, assignado pelos transigentes e
homolo"ado
pelo ,iuiz.
·
0
II. Por inst·rumenlo p·ubl'ico, nas obi·iga~;ões cm que a lei·
o exige, ou parlicular, nas em t1UC ella o admittc. .
Diga-se uo n. IÍ csc1•'iptura puúl·ica em vez de

. ·'

in~·t1•mnento

publico.

·

Veja-se a emenda ao ai't. 73.
'
"\.tqui 'a impl'OIJl'icdade
sobe dll l!OULu, pol·que o

·.'·r'

._i

tcnno nos aut:os ass·i{Jnado pelos t1•ansigentes c ho-

or~olouado

pelo juiz

'lll_c:nto publico. ·

cte 'que falla 1 o n. I, é

instl'tt· .
.

:Ar L. 1. 038- O comp·romisso é judicial ou exLnjudicial.
!O primeiro iloúe celebrar-se llO'I' termo nos autos perante
'o juiz ou tribunal, por onde correr a demanda; o segundo,
por inst·rumento publico ou, pa:rticular, assignado pelas partes
e duas testemunhas.
·
Em vez de instrumento publico. ~ . assiunado, di;. '
ga-se escriptura publica. . . ass·i(Jnada. ·
Veja-se a emenda ao ·art. 713. · · ·
·•.

·,.í .
." ~

'

-

.

I

'•'

u~r~

1-

.

'

.,

Art. 1. 04.1 - Os ,a1·bitros são J'u·izr:s do facto e dil•eiltJ,
não 'sendo sujeito o seu julgamenCo a alcada, ou recurso; ex-

cepto se o. conLl·ario couvencionarem .as partes. . .
... '
Em vez de ju·izes do {àcto e di1•eito diga-se ju'i:<;es
·de facto c de di1•r:ito~ que,. t:í a_,exp~essão consagrada:
(Reg. n. 71'J7, de -!SólO, arl.. 4õ>7; decreto n,!3.!l00, de
2(hde .1u~h9 de 18lü7, art. 46; tOori·êa Tellcs, Man. ·
'

/

'

'

P1•oc. Cw .., § 75.)

..

'

'

..

Art. :1..07:1...:. Fica desobri-gado o devedor que antes, de
tor' con1HJcimento da cessão, pa.ga ao ct1cdo~ prjmitivo, ou que,
'

.

·.

.-

'

.
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no caso· ele va1•ias cessões notificadas, paga ao cessionario, que
Htr, apresenta, com o LíLulo da cessão, o da obrigação cedidu.
·
Dtga-sc m.ais de 'uma cessão nol'i{'icada,· cm ver.
de ·var'ias cessões notificad.as.

Vcj a-se a emenda ao art.. <188.

:Art. i. 102- Sal vo clausula expressa no contracto, a ignora.ncia de Lar~s vi.cios pelo alienante não o cxim.c ú respo~s·abilie!ade. ·
· ·
:Oiga~se não o c:JJime da' •responsabilidade.
Veja-se a emenda ao a:rL 5 da Introducção.

-

: ·Ar L.· '1. :1.43 -.Se 1JW'ias pessoas tiverem direito ao retracl.rJ
sobre amesma coisa, e só uma o exercer, poderá o comprado!'
ntr.er·
. intimar os outros, para nellc 'accordat·em.
· Em vez de 1Ja.1'ia.s pessoas, diga-se· !lna.s on rnrti.1
JltJSSOas.

·, Vcja':'se a emenda âà att. !t88.

Art. 1.153- O direito de prcernpoão cadncar:i, se a coiRa
for movei; não se exercendo nos tres dias, c, se for irnmovcl,
não, s'c exercendo nos trinta subsequentes áquellc, em que o
comprador· tiver .1:\ffrontado o devedor. ·
E' o vendeclo1· c não o devedor.

.,

A.rt.. 1.154- Quando o direito de preempção for · estipulado a favor de varias indivíduos em commum, só podehí
sm:· c.xercido em relacüo á coisa. no seu todo...
·
Diga-se dois ou mais individuas cm vez de va1•ios
indiv·iduos .
'
.
Veja-se a. emenda ao· art. A.SS.

-

;

. ~

i;..

·

"

.

.

'

1.168 -A clonoão far-so-á por _instl'~õm,anto publico,
O?t 2JO.I'tiCUla1• •(art, 1.3<1) •. ·;
,
lDiga~so po1• . aSCI'i2Jtm·a pubZ·ica ou instmmento
lla!'ticular.
•

Art.

Veja-se a emenda ao art. 73.
,
Preferiríamos dizer•. escripto part·icular, ·como no
tLrL. 1. 773 ·- Mas a denominacão ·instrumanto parl'icula1•
não dá lugar. n. ·confusões e, portanto, não ha rnistor
de _suhsLiLuil-a.
· ·
'

..

-

,.,
.., .
''o

,.,
' '

:;·

''

.,,- ,

'"

''"·'

'
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-

.
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, 'Art. 1.178 - Salvo declaracão em contrariá, a 'doac'ão eml
commum a varias pessoas entende-se distribuída entre ellaS/
por egual.
.
· · · ·
,
Diga-se 'IJI-ais de uma pessoa em .:vez de val'ia~

\

pessoas.

, ·/

I

VeJa-se a emenda ao art..~88..1

.....

:Art. 1. 226-'- São justas causas para dar o' locador, pon
· · , findo o contracto:
· III- Exigir o loca:t.ario âo locador, serviços superiores ás·
suas 'forcas...
·
·
...·
·i
IV- Tratar o Iocalario ao locador com rigor excessivo ...•1
V- Cor.rer o locador perigo manifesto ...
·vrr- Offender o Iocatario, ou tentar offender o locador.
na honra de ·pessoas de sua fami!ia.

,.

I

,-

Na redacção dos varias numeras deste artigo, não
· se attendeu bem ás palavras preliminares. · Dahi resu!Lam construccües como estas:
·
.
·«São justas causas para dar o locador. por findo
o con~racto, t~atar o locatario o locador com ri!l10W.
CXCCSSlVO;

I .

ou
São jus Las causas para dar o locadol' por .findo o
· , contracto, exigir o Iocatario do locador serviços superiores,·
·
· ,·
.1
ou

,,

.-

, São Justas causgs para dar o locador p01· finê!o
o contracto, .correr o locadol' perigo ·manifesto;
ou, finaJ:mente, esta, qunsi incomprehensivel,
,
«São Justas causas ,para dar o locador por findo '
·o contratco, ol'1'ond9J:' o Jocatnrio, ou tentar offendel' ·
o locadol·:ria honra· de pessoas de sua: i'amil,ia.»
. '
o texto .deve ser este:
. São justas causas para clnr o locacl~r, por:findo Q .'·'
contracto:
·
·
·
,.
III -·Exigir delie o Iocntario serviços superiores
tís suas forcas. . .
·
.
l
IV- Tratal~o 0 ,JocaLar~o com rigor. excessivo ...1
V- Correr perigo mamfesto. ~ •:' .
,
VII- Offendel-o o Jocatario ou tentar offendel-o
na. llonra ele pessoa
de sua !'amilia,:)
· · ·
.
.
"'

I

-·

.

~

'
/

-
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art. 1.229- São justas

{laUSas

para ser dispensado õ

l,o ..

'cador:
. .
·
. .
. ·
I - Enfet'midade, ou qualquct'. Olltt•a causa qúo o torne

· ... l

. incapaz dos serviços contractndos.
·
· II -",Vicios ou' máo procedimento .do local/o1'.
UI- !Força -maior quo impossibilite o locatario de cumpritl
su.as obrigações.
.
.
..
IV.-l!"alta llo locaclol' á observancia do contracto ..
. v·- Imperícia do locador no serviço contractado.
,. VI- Offensa do locado1•, ao Jocatario na honra de pessooi
de sua familia. · .
.
·
· Ligando os d'iffercntes numeras do ar·tig:o ás sua~
palavras preambular.es, temos as . seguintes propo ...
sioões:
' ·
·
Siio justas causas pat'a, set· dispensado o locadoil
vícios ou máo procedimento do locador- falta llo
locado1·- imperícia do locaclo1·- offcnsa do. locado1•,;
Redi.i a-se assrm :
«São justas causas para dar:o locatario por findo
o contracto :, :
.
·
·I -<b"oroa maior que o impossibilite de cumprir.
suas obrigações.
.. .
.·
·
·
II -Offendcl-o o. locadm· na honra de pessoa d~
sua familia.
.
,
, III- Enfermidade ou qualquer outra causa que
. torne o locador incapaz dos serviços contractados.
IV- Vicios ou máo procedimento do locador.1
V- Falta do locador á observancia do contracto.,
VI- Imperícia do. locador no servico contra~
ctado.»
·
'
.Art. ·i. 26ü- O depositar:io 6 obrigado a ter mi, gual!da o
conservação da coisa depositada o cuidado e diligencia que
costuma· com o que .lhe pertence, bem como a restitU:il'-a, ·com
·todos. os fructos e·accrescidos, quando lft.'o exiJa o depositante.,
Suppriina-se a variação pronominal lh'. Não h!i
· mister de substituil-a de accordo 'com a emenda aQ
art. 883. ·

·-

:A.Tt. ·i. 268- Ainda.... que o contracto fixe prazo á resti.:.

t~icão,

·o depositaria entregara o deposito, logo ,que. se lhti,
exija, salvo se o ob.i ecto for judicialmente embargado, se sobre
elle pender. execução, no_tificada ao deposiLario, ou se elle tiver,
motivo razoavel de suspeitar que a coisa foi furtada, ou rou~
,hada (art. :L 237) . r
·
r
·
·
Su~prijlla~se a :vai'ia<;üo pl'at!Ominal !ltc, que ;pre...
. oede cama..
·
.

'

'

•/

' J,

''

',,.

~.·: .•{:.~I , '1..'.: ~ .:

:·-.';,'

,·,,,· '!

.-'

:,·I

,.
''
I

'
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'

Niil). lia. necessidade de substif,uil-a por âclla,
.como no ar I.. 88:3, J)orqnc o pHnRamenl.o. alli csl.tí. nmil.o
claro.:
·'

I

A.rl.. 1. 27'1- Sendo val'ios os depositantes, e divisível a
eoisa, a cada um só enLregar;í. o depositante a respectiva parto,·
salvo se houver entt'o olles solidariedade.
Diga-se sendo doi.~ on 'f/1.ais os 1l.epo~itantes. ·
Ve.ia-sc a emenda ao art. -1.88.
·· ·
1

.F

'

Ar•t.

·J

~

.

'

.é283- O deposito ele CJlW se l.mla ·no arLigo anl.o-

ccdonte, n. r, reger.-se-ít pela disposição da r·especl.íva lei, e, ·
~o silencfn, .ou ~el'ici,en~ia ~lelJn, peltts concernentes ao deposito
'oluntnrw (arts. 1..26<>.11 J,.~SJJ.
.
·
" 'Diga~se no silencio em ver. do ao silencio.

"
·...
"'

....,

· !Ar L. 1. 289, .§ 2. ~-;Concorrendo no mesmo instrumento
'i;m·los outorgantes, será cscripto ·por um c àssignado· por todos.
Em vez de varios diga-se flois 01.t m.a·i.s ..
Ve.ia-sc a emenda ao art 488.
Ar L. 1. 29G, p11ragrapho uni co-A raLifiéaéã~ :ila de ser
éxpressa, ou l'esultar de acl.o ineqúivoco; mas, sendo valida,
!fetroage á data do acto.
Di•ga-se ·e em vez de mas. .
~ã.o ha razão para adversativa.
1

..

'
''
'

;

. ·:·

.·1''

.,.,

'.

.I...

·.;..

Art. 1.298- O pubere, não emancipado (art. 9•)', pode ser / '
· mandataria, .mas o mandante não tem acção contrà elle senão
de conformidade com as regras geraes, applioaveis :\s obriYaoóes cont.rnhidas ,!lOt' menores.
_
.'·
I. Em vez de o pube1•e diga-se o maior de dezescis
c menor de vinte c um annos.
·' .
.
O Codigo declara àbsolutamente incapaz de exercer
pessoalmente os· actos da viela eivil ·os menores 'de .
':l.ü annos (art. 5), e incapazes, relàtivamenta a certos
actos ou tí maneira de os exercer;. os maiores de 16 .e
menores do 2:L annos .(art. ü•). Não faz, portanLo, ,
distinccão de sexo quanto á 'idade em que eessa a ·
incapacidade absoluta e começa· a relativa. Coherentemento devo fixar ·uma só idade, sem attencão aos
sexos, para a capacidade do ser. mandataria, acto dc
capacidade relativa, para a qual o Codigo, no art. ·1'0'6, .
·estabeleceu
'/
.
. a idade uniforme de. f(i a 21 annos .. A
'

pa-

.,
:'·I·

.

'

•
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· lavra 1Ht.IIC1'c não traduz este pensamento, porquanto.
llubcJ'C. ó o llomem do mais de '18 ou il mulher de mais
de :lli e menos de 2i annos.
li. ·.A remissão deve ser ao art. !1, n. 1, que ú
. , onde se. cstntúo sobre a emancipacão. Convem .no Lar
• 1 que ainda aqui o legislador ·estabeleceu uma. ido.d:~ ·
unífot·me pat·a. ambos f)S sexos: o menor, homem ou .
- •mulher, púcte emancipar-se desde :~ue attin;ja a ·ictadll
de 18 annos.
At'L. L 3Qt, -Sendo 1JaJ•ios ·os mandat.arios nomendos no
mesmo instt:umento, entendet•-se-tí que. são successívos, se não
forcin expressamente úeclurndos con.iuncf.os, ou ·solidaria~. nem
:esp'ecificadnmenLe
designados
para actos
differentes.
.
.
.
Diga-se doi.~ on ·riw'is ,r.m ve7. rle ·vrwios.
Veja-se a emenda ao art. q,ss.
·
'

-

Al?t. . 1.314- Se o manduLo for onLorgaclo por

'Va.J'Ía.ç ili!S·

·'soas, c para negoe;io col'iifuum, mula um ficar.rt solidariamente

·respcmsavcl ao mandataria por iodos os compromissos e efl'eit.os
· do· mandato, salvo direito regressivo, pelas qunntias que e/.la
'pagar, con Lra os outros mandantes.
r. Em vez de ·va'l'ias diga-se dnas 01~ ma·is pessoas .
. · Ve.ia-se a emenda ao art q,ss.
lli. .Supprima~se ella na ultLma linha, por dosneoessario. . ·
·
·
:Art. 1. 333':.... No caso. do âr:Ugo antecedente, se os projuizos ·da gestão excederem o seu proveito, poderá' o dono do
negouio exigir· que o gestor restHua as n,oisns no estado an: teria!',
bu. l/te ·indentn·ize
a differenoa.
· :
·
.
.
.
Em vez de lhe ·indemnize a· d·i(f'e'l'ança diga!sc o
.,:ndam.n·ize da differenca. ·
·
'

'

'

'

· Art. L 338, paragràpho unico.- Não obstó.nte, querendo o
õono aproveitar-se da ·gestão, sorá obrigado a .indemnizar ao
·,gestor as despezas neaessarias, que tiver feito, e os. prc,iuizos,
''
que, por causa da. gestão, houver soffrido.
.
· Em vez do sc1•á ob1•iaado a indernn·i:ar ao aest01•
as· dcspezas e os· Pl'ejuizos, diga-se sc·rá ·obriyado a
' .
·indemniza·r Q acstor das despezas c dos ptajn·izos. ·
Vo.ia-se a emcmda ao art,, 772.
•'

...','

:·,,

.·i···

' '
. , I'

f,

.

•<·

-~.'

''i.

....

: , ..

I

'>,

· A:rt, 1. 372, · paragraplla unico -Vale, -ric)róm, a: estipti"'
lnção do .contracto, ·!JUC exima. o sor,io dc industria a compartirj
as perdas sociacs.
.
Art. 1. 381 - Se o con Lraclo não -·declarar a parte de cadà
socio nos lucros e perdas, ent,ender.:.se~ú proporcionada, quanto
aos socios de capital, ú somma com qué entraram, e quanto aos
do industria, tí. menor das entradas.
· ··· . .
·
· ,Art. ~O!l, paragrapho unico- O soei o de industria, porém,..
só ter:ú direito a participar nos lucros da sociedade, sem res:<
' ponsabilidade nas suas perdas, salvo se ó contrario se esti...
pulou no contracto.
· Supprima:se o paragr·apho unico do art. 1. 372 •1
No art. 1. 381 faça-se ponto em entmra.m e substitua-sé
Q final assim: « Eói relação aos soei os de industria,
guardar-se-á o disposto no art. 1. ~09, paragrapho
unico,.
·
O pr.incipio do .. nosso direito é que o socio de in-<
dusLria não responde pelas perdas da ·socier]ade (Oqd,
.com., arts. 31 !1 c. segs.; Carvalho do Mendonçà, Dw ·1
Com:., vot III, n. 766 e segs.). E' o· principio con.o
s~g~ado no art. :L. 40!1, paraSTapho unico, do CodigQ
ClVll. . .
· ·
·. ·
·
.
Entretanto o art. 1. 381 imputa· a6 socio de in.o
dustria uma qu~ta de perdas í·gunl á do socio capi~
'· .
talisLa de menor entrada, e o art. 1. 372, paragrapho
unico, não admiLte a irresponsabilidade senão no caso
de eRtipulução expressa. ·
: · ·
•
Ha assim uma contradicção, que a emenda fa:~~
desappareccr,
· . ·

1-.

•

1

.-

!Ar.t. 1. 380-'- A' sociedade indemnizará cndb. socio os, pre ...
.iuizos: que por sua ;culpa olla sofi'rer, e não poderá com-<
pcl!sal'-os corri os proveitos, que .Jlw houve:r grangeado.
Diga-se: Cada ,\'(Jcio ,:nrlcmnú:ará a sociedade· dos
pr•e;iui=os f]tte esta. so{{l'cr· po1• c1tlpa delle, em vez de ~
,socicrla~lc ·inrlemlt.i:r.wá caria .Yocio os pre.iu:i=os.
. .,
Yc.la-se a emenda a.o art. 77.~.
·
Art. 1. 383, § :J.•- Os poderes que exercer '(o socio investido na acln:linistrac.fío) ·serão irrevogavcis durante o prazo
estabelecido.. .
·
.
· . . § 2.• Se foram conferidos, pol'l:ím, · depois do contracto.
serão revogaveis. . .
• ··
·
·
§ 3.• Tambem serão revogaveis, cm qualquer tempo, ·os
dos directores ou administt•adbres de sooiedar.les de qualque~
especie, ·ainda fJ!W nomeados nos· !'espectivos contractos, ott
estatn tos.
·. .
·
!Depois de declarar no §.. 1• que os poderes doi
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socio investido na administração serão Jrravoga.va.is;
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.dispõe o Codfgo no § 3• que revoc;nvcis serão as po'.deres dos directores ou adni'inisttadOI'Cs ele sociedades
de qualquer cspccir., ahula que r10mewlos no.~ respe ...
cti'tJOs contractos.
·
·
Esse § a• no pro,iecto primitivo {nrt, 'i .:513) l'O-<
fCJ:ia-sc aos directores de soeicclades nnonymas ci
administradores· ·de coi.'J5oraçííc9 •(sociedades. de fins
ideaes). Como eRtú, di~ coíBa divcT·sn e fica em di._,
vergencia)JOm o § 1....
· .
. Pnra. PÕI' de·. lumnon.in os lf'Cs paragraphos,
·. uccrcscenlo-se no f.im do' ~1:•: se 1H1o J'OT'cm.. soctos.

-

v

Art. 1.3!)0.- Se as coisus, .CJu.io r•tmrlimcnto ctmsLiLue o
-'·objecto da sociedade, ntío :l'orcm :l'ungivcis, consistindo cm
corpos certos c ..dcterminados, o risco; que corroerem, serú pm• ,
con la elos respee:tivos donos.
·
. Rendimento é. fl'ucLo é·i1JiL' A coisa pótlc dm~
:rructos natn1·aes c alé sc1• uSada·~em que as suas utili~
eludes se. possam propriamente denominar fr•nctos ou
· 1•endimentos. Uma casa. alugada dá !'cndimentos, mas
quando habitada pelo proprictario ou pelo titular do
r~ireito de· habitação, ou quando o seu. uso. é gratuitamente·· cedido,. pt·cst,a,. :l'ol'nccn utilidades; mas não
rprodur. rerul'irncntos. Ora, o ele que o art.igo c'ogiia iJ
Jll'Ccisamente dl\ coisas que se prestnm a set• utilizadas,
de .coisas cu;ias utilidades formem a entrada do socio.·
llefcrindo-se a essa modalidade ele contribuição
dos socios, o art. 1.. :37ü diz que. clia p6rlc ·consistir no
·u.so c ífOso de bens-.. Cum1we .manLrr esta C)'prcssão
que 6 a exprcssãÇJ óxacta .. · ·
A palavra 1•end·imento · 1j mui lo ma is res tricta que
1.úo e aoso c, conseguint.nmcntc, niio exprime todo o
pensamento 'do Codigo. . .
·
· .Diz lambem o ·.artigo:« ... cu.io rendimento eon~
sLituc o 'objecto . dtt sociedade ... » Parece· que so · ·
pt·coccupa sómcnte cnm ·o caso, em que os soei os s•J
l.'cunem pnl'a explorar. um det.erminado beni- um
campo, uma mina, eLe: .. Mas não li part.icularment.o
<disso que se tr11ta, é sim do caso cm qu·c a contriibuiofío do socio consisto no uso a (JOso tlo cerla coisa,
seja. qual (ú1·· o objncto da sociedade. · .
O artigo ú uma simples transplantucão do Cocligo
Civil. ll'ranccz. · Ora, a linguagem deste CotUgo tí a.
seguinte.: c Art.. 1 . 851. Si les choses dont la jou·issance .seulement .a été mi se dnn.~ la société, sont dcs
corps certains et dét.erminós, qui ne se consomment.
· · point par l'usage, ellcs sont aux risques de l'ussocié
propriéta.iro ».
·
..
..
O art, ,1,·715 do Codigo italiano contém o mesmo
pema.mento:
«T.o cose il cwi colo.llOtl'lntcnto
6 stl\tO
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post.o in sociefr.l., c -.consist,ono in carpi ccrLi e def.el'.minaLi clw non si consümano -coll'uso, rimnngo_no n
· ris•C.Itio e pericolo dei soei o eh e ne ó proprieLario. »
·O Codigo Hespanhol igualmente: « A1'L. 1. 701...•
~rambién se disuelve ht sociedarl çn todo caso fJOl' la
pérdida de la eosa, cuand.o 1·eservando-se su propiedad el sor!io que la ,aport.a, solo lta trans(m•ido .:í la
sooiedad el n.~o ó aoce de la misma ».
· O do Uruguay reprodui as mesmas· expressões:
« ArL 1. ()0 I . • . Si solo . se ha. apartado .e\ u.so 6
yoce ... ~
·
·
·.
, O Corligo Civil J?orLugucz: «Art: 1.259•. Se o
s01:io Liver eonLribuido eom objectos cortas e det.el'minados ·não fungíveis, pondo em sociedade .s1í ·.os
fruct.os e uso rlclles, o risco da ·perda, ·ou a diminuição
· dos.. rnesm9s objcctçs, r:orret·:í. por contn. do mesmo

'.
'

'.

SOCJO ••

...
.,

,» ·

.

..

.

..

.

·

O Codigo. Argentino: «'Art. 1.. 7-10. Si la prestación fuorc dei u.so 6 uoee de lós bíenes ... »
·
O Codig·o Suisso das Obrigacões': «..• Jorsque S0\1
· appot·t. consiste en la jouissanee d'uno chose ... ~> .
·
E',. pois, fóra de duvida que a rcdaccão dada ao
nosso Codigo não trnduz fielmente o. que se tcvo> ·em
vist.n, que :I'oi adoptar o dispositivo do art. L 85:1 do

Código Civil F!'ancez, seguido neste ponto pclns codiJ'icações que cit.amos, e ainda .por outras.
·
E assim, cm .vez de c·njo .1'endirnento consl·ilue
o objecto da soc-iedade, diga-se cu.io uso e ooso e:vclu- ·
skoamente constitu'i'l•em a ent1•1Ula elo soei o.

'

'·'

. •'
;

I

.

Art.. :1. 39!)- Dissolve::.se a·. ·sociedade: .
'
II- Pela extincção do,capital social, ou seu desfalque em
quantidad!'l tamanha que impossibilite de continuar a soc-iedade.
,Diga-se que a ·irnpossibil·(te de .continua?'. ; .
Não ha necessidade alguma. de' repetir :sociedade •
,.

.

'
'_]

·.'

·-:~"

.

'.I

.

~\ri.. · :l. lt3.L\-

.

Considera-se r:onl.racto de seguros n.quello
pelo qual uma, das par.tes so obi•iga para com 01~tra, mediante ·
.a paga de um premio, a indemnizar-lhe ó prejuizo resuLtante
. de riscos futuros, previstos ~o contracto.
L Diga-se para com a ont1'a em vez do 21a1•a com
outm.

'

..

No' contracto de seguro só ha duas parles: si uma
se obdgn. ó para corn a ou.t1·a·. ·
• . ·
II.· Em vez de indemn.i:a1'-lhe o 2l1'e,iuizo dign-s0

'·,.

-hulcmnizal-a ·_do 111'e,iu<izo.

·

·

·

.Veja-se a emendO: no arL. .772.·
'
'

' '

I

'
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~ r..\rt, 1.<tft7, parag;rapho uní~o -As apoliccs nominativas
ca:al'atão o nome do segu-rador, o do segurado e e do seu rcpresO.)lt:mLc, ·se o houver, ou o do· terceiro, cm cujo nome so
l'aí: o -~eguro.
· ·
·
·· .
Diga~He us U.LJOl-iccs nonti.nalivu.~ mencionarão o
•urnne do scaur•udor, cm ve<~ de as o.JlOlices nmnimaf'ivrls
·exararão o nornd do sr:aw·adoJ'.
O verbo· c.J:O:N!J' quer dizer propriament~ o.l!l"it•,
urct:po.r, · cntaUt.a·t~ útscripçúo crn pedra; tn·on:c, c!c •
.Figura(lamcntp significa e.~cruver, consianar, 1tWll·
. a"ionaJ• em aluurn -clocnntento •(acta, cseriptura, contracto, lel, apoJi.cc, etc.r. Não 6 a apol-ice que c:car·a,
6 algucin que (JXara na apol-iee.
·
No art. :1.95 diz o Codigo: ((No, assento se1•ão e;,:amdos. » No art. 1. 7tH: "· .. attribuições e.taradas nos
artí(Jos · anterio1•es ». (E' a mesma syntaxc do Codig·o
Civil .Portuguez, ai't.· ·~00.)
·
No art. · 1. 1;34.: «A. ·apoUca consignará· os ?·iscas
assmnidos, o valor~ do. objecto scuur•o, o pJ•emio davülo
o·u pauo pelo saaurado e quáesqucJ' outras estipulações . .• » 'No art. :f.. 4.48: «A apolice declarará tarnbcrn
.o corneço e o firn dos riscos . .. » ·
·
Deve-se, pois, dizer nas . apoliccs nom·inátivas
sm•ão ex_arados o nome do seuurado1•, etc., ou, como
propõe a emenda, as apolices nominati-vas mencionarão
o nome do seuu1•ador. ·
·

'. '

1

''I'''

•

Al.·t. L 452- O 'facto' de se não· se ter verifi~ado o risco,
cm previsão do. qual se fez o seguro, uão e:drne o segurado ·a
pagar o premio, que. se estipulou, observadas as clisposicões
cspeciaes· do direito marítimo sobre o cstorno. .
·
Diga-se d·e ·lJauar· o in·em·io. cm vqz ele a pau ar o
-·
pràmio. ·.
·
. . Veja-se a emeucla
ao art. 5 da Intt·oduccão.
.

/

'

'

At·L. 1.47:1.-0.scguco sobr•e ·a v.ida teu~ Por objecto garantir, mediante o premio annual· CL.UO se a,iustar, o pagamento
de cet·ta 'somma a determinada ou determinadas pessoas, por
morto do segurado, podendo esLipular~so egualmente o pagamento' dessa somma ao fll'Oprio segurado, ou terceiro, se aquelle
Sovr~viver ao prazo· do seu ·contracto.
·
· 'Diga-se (na. cpigra.phe lambem) ·seuur~o de vida.
E' a. expressão usual e legal. (Carlos de Carvalho,
Co1isol., art. L 256, paragrapbo unico, e 1. 257; Decreto n. 5,1072, de 12 de dezembro de· 1903, arts. 1•,
.a•, etc.). ·
· ·
·
.

-

.. •'''
, I,

'\.'

~·.,

.,

·,

. 20tl

-

Art. i .il.72- Pode uma pcssoà :fa~er ·o scgu.ro sobrO' a
propria viela, ou sobre a do outrem, ,justificando, porém, nesta
nlt.imo caso, o J;roponcutu o scü interesse·· pcla-.. preservar,ão ··
daq_uella que segura, sob pcrm de' uüo valer o seguro, cm so
provando s1cr falso o motivo allegado.
·
Supprimum-se as palavras o Pl'OlJOnante por dcsnecessarias.
'

...

o Litulo, ·com o nom.e do credor, trouxer
. ~o\t·L :l. 51~'a clausula de poder ser paga a prestação ao portador, embol-

sb

sando a este, o devedor. cxoncrar-sc-ú validamente; mas po.cicrtí exigir-lhe que justifique o seu direito, ou preste cauçüo. '
•
Diga-se podm·d c.viai1·' deli e que justi[iqv,c o scn .
cU?•c!ito, cm vc~ .de 110tlcrâ ,axia'i1·-lhe que justifique i'J ·
seu clire·ito.
Veja-se a eme11cla ao urt. ·883.

.. -

r'

·;!

},ri.. 1. 5.22 ..::.."A J•osponsabilidado estnLelccida no artigo aill.eccclentc, .ll. III, aiJ·J•anrJc tis JWS~oas :iurir.l'icas.
., ·
. Depois de pcssons ;inl"id·icas, accrcscente-se que
c:r;e'I'CIJ!'cm. l!lf:plo1•ação indusl7'ial.

··'

......

.,,•

·-:

.. ··,

/

.

·

O :nti:;w aul.ecedenLe n. III, a que se referQ. este
t!espositivo, reza assim: Ar L. 11. 5:!<1.·: • São tànihem
rosponsaveis pela reparu~.ão civil: III. O ,patrão, amo
ou committente•. por seús emp1'egados, · scrvicaes c
fil'Cpostos, no exercício do t.t·abalho que lhes compeLir,
ou por occasião clello (art. :l. 522) •
. .
Comprehende:..se que as pessoas .iuridicas, que
exploram uma industria, respondam pelo clamno -causado pelos sou.s 11reposto;; no excrcicio on por occasiãó
tio. trabalho CJUO Illes/compelc, como abi se .diz; ínas
~m·in excessivo estendei.' o J1l'i:n~ipib ás pessoas ,iu'ri.c! icns religiosas,· hcncficlml.cs, scionLificas, littcrarius
.. _ ' {ltt arlisticas.
.
'
Enl.rctanto a razão ela mnendu não ú propriamente
· esl.n/ O fundamento da emenda ó que aquella restJ:ir:cão· I/1UJ e:cm•c1Jrc1n emtJ!oraçúo industrial. .figurava·
qtwl: no ·.Pro.ii!CLo' Clovis quer nu .Projecto dn Gamam e,
s6 rlc\•ido a um- eJ'I'O de impressão, desappareccn .do
Colligo, nltcrnnclo-lllc prol\mdnmento o senti_çlo. ·· (VcjU-SIJ ;rt,i'io L ui~ Alvr.s, Cod, Civ. Annot.,. pag, -1.070, ),

J

.
I

'.·

Art.' L5)J:l-Aquello qufJ i1mnundnr por divida ,i:l pagà,
no !.ado ou cm pnrLo, sem résalvat· ns quantias r•ccebidas, ou .
rwllir mais elo que i'or devido, J'imu'tl obrigado a pagar· ao de.~'Sl.Çlor', no lll'ime.irQ cu~o, q ,dobro dQ .Cl\tp hPllY~~ ;:ol~rndo c, :nq ,
'.
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segundo, o equivalente do que lhe exigir, salvo se, por lhé estar
proscrjpto o direito, decair ela aceüo.
Diga-se o equivalente do que delle cmiyi1• e não
llo q1tc .lhe cxiaú·.
.
Veja-se a emcncla ao art. 883 .
F; ' ....-.

-- ·

!A.rL. L 538- No caso de ferimento ou outra offensn. á
·inilcmnizm·á o offensor ao o'l'fenclido as despezas do tral::tmento c os lucros cessantes até o fim da convalescenoa, além
de lhe ·pag:n a imporlanda .da mullt\ no grüo media da pena
critninal corrcsponclentc.
·
Em vez ele indcmn·izará o o{(en~Ol' ao o{{cndidn
as clcspezas c os· lncros cessantes, diga-se o o{{cnsoJ•
· 'i11dcm,n·izw·á o o({cndido
·das dçspezas c ~os lum·os
·
·
·
ccssa.ntcs.
. 1
·..
No artig·o correspondente a este diz o Codígo Civil
·Portugilez: «.. ·.será obrigado o delinquente a in1 __ demnizn.t: o: ferido dos gastr..s rJ'l'l tiver feito ...
:
.Veja-se a emenda ao art.. 772.
~aúde,

' '

.. ~-:·... · ·:

·

. ·,
.

<Art. L 51\8- A mullicr a!;'graváda em sua honra tc'm direito a exigir do offensor, se este não puder ou. não quizer
.r~.parar o mal pelo casamento, um dote correspondente á conÇicão e ~stado da offcndida. ·
! E' defcituosit 0: constr~c0ão: «A mulher ·ag.gravacla em sun honra tem direito a exigir. . . um dolo
correspondente ii condição e estado da ol'fendida ».
.Parece q•ue õt(endüla 6 'outra p-essoa, -qu 'ln do na rca'. lidado o Coctigo chama assim a. mesma rnul!tc1~ auUl'avcula crn su.a hom•a:

·

.,

I

''.'

.

Deve dizer-se·: «•A mu]ller nggravada cm sua
. honra tem .direito· a ·exigir. . . . um doto corrcspon; ; -dente á Suo. 2ll'01ll'ia condição e estado».
·
·
N;Qm se invõque contra esta redacção o preceito
.grammatical que manda refet•ir o possessivo ao 1iomo
mais proximo. ·Esta regra não póde ser entendida ele
modo material e absoluto; ella esl(t subordinada á .
. · . logica, ao sentido, ;í. idóa dominante ela phritso, do
contrario seria quasi impossível escr1N0r. ccim acerto,
e as obras dos mais noLaveís esct·ipLorcs. estariam
inçadas de erros.· Na redrtecíio proposta, v·or· exemplo.
absurdo s-cr(t pretcncler que. s1w Jll'OlJJ'ia cmuNçiio quer
dizer condiçiio do ·dote, que é o substantivo que esLtt
mais verto, ou t:o1uUçiio llo CCtsmnento, dq mal, do
. o{[ensO'I' ou do d'il·e'ito, •que são os que se lhe seguem
na ordem ela distancia. }., oracilo principal do pcriodo,
o.• pensnmenL~l ·q.uo o doh1ina ó este: a nwlhcl' a(JU1'a-

pac(a, CI.!'L s.lla ho!l1:a ,tem ·cl~l'CitP a
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. um dote correspondente á sua ·Pl'Opt'ia · cond·ição c,
estado. Não ha hesitação possivel; é incontestavel, é
evidente que o legislador allude. á condição e estado
da m,uUw·.

·

·

Art. L 5C)2- Quando concorrerem aos mesmos bens; e
por titulo igual, dive·l'sos credores da mesma classe, especial-·
mflnto privilegiados, haverá entro elles rateio,. proporcional ao
valor dos respectivos cr-editos, su o p1•oducto não bastar para
o pagamento integral de todos:
Diga-sc'dois on •máis cl'crlol·cs 1!lll vez de d·ivcrsos
r;rcdm·cs .
,
·
Ve,in-sc a emenda ao art. 83f.

'•

·'

.....

·. 'Ari..· I . üC\6- ~rtim privilegio · especial:
r- SobJ'e a.' coisa al'recadada e liquitÍada, o acdur de
eusLas c .dcspc~as ,iudiciacs f{)iLas com a arrecadação e liqui-

dação.

·

-

n- Sobre a coisa salvada,

vamento.·

·

. ·

o credor por despezas de sal-

r.

·

III- Sobre a eoisa beneficiada, o cJ•cdm· por bemfcitorias

~·

''•

lH.WOSS:tl'ÍaS OU uteis~.
IV- Sobre os ·prcdios rusLicos ou urbanos, i'ubri~as, ofoficinas, ou quacsquer outras construcções, o .c1·cdoJ• de matcriacs,
clinheiJ.•o, ou serviços pam a sua edificaoão, rcconstrucoão, ou
melhoramentos,
V -rSobre os i'ruelos agrícolas, os cl'cdorcs por sementes,
instrumentos c servicos á cultur:a, ou á .colheita.
VI- Sobro as aLi'aias G ·utensis de uso domestico, nos
prcdios rnsticos ou urbanos·, os c1•edorcs de alugueres, quanto
ús pr!!stações ·do anno corrente e do anterior.
·
· VII- Sobre· os exemplares da. obra existente na. massa
:do cliitol', o auto1• dclla, ou seus legítimos representantes, pelo
credito fundado ·contra. aquelle
nó
contracto de. cdif.ião.
I
.
Diga-se em os ns. V c VI o c1•edor cm vez de os
cJ•cdorcs.
Vc,ia~sc o art .. i. 5G!l, onde se' adoptou Lambem. o
· siuaular para todos os numeras.

Art. 1.. 579- Ao con,juge sobroviv.entc, ·.no casamento 2JOl'
com:nmnhlio rlc bens, cabe continuar, até á pal'Lillfa, na posso ·
ela
herúnca, com o {)l\l'go de ca.!Jcça
.
., do casal.
.
'
I. Diga-.se no casamento celebrado sob o l'C(tim.cn
da commimhéio de bei1s, que é a linguagem technica

• ao

nosso direito.

..

t.. .

..

'I

•
••

..~.

f
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· II. Djga-so caúcç_a- do casal, como nos artigos

1. 769 e :1. 778.
·
E' a· cxp1•essüo consagradà, conl'ot·nHl se póde ver
na .Q.rd .. L. ~" .• t. ü5, pr." e t. 96, §§ I.\1 e'15, assim

como nos escrip tores cm geral (:Lafayctte, Dü·. Fam.,
§ 67, not. 3 dn p~g. 11 G e not. 1 da pag. H 7; T.eixeil'a
de Freitas, Consol. 'das Leis Civis, arts. HS e segs.;
Coelho da Rocha, D'il·. Civ., § ·i7 4; Corrêa rrelles, Dig.
Port., vol. I, ns. 620 e 621, vol. II, ns. 326 e segs., 980,
L 147 e segs.; Menezes, hi:os .Di1·., cap. 2, § V; Re-.
bouoas, Obs..wbm a Consol., pag. 266; Ramalho, Inst. ·
Orph., pag, 1~7. e segs.; .Ilibas, Proc. Civ., art. 812. c
segs.; Autran, P1•oc. 01•ph., pag. 54 e segs.; etc., etc.).
O Codigo Civil Portuguez diz sempre caf.lcça da
casal (arts. 189, 2.073; 2.079 a ·::!.088) .•
Cabeça de casal dizem, nos seus diccionarios, Lacerda, Constanc;io. .Silva Bastos, Aulef.e, Candido de
Figueiredo, Séguier. .

ArL. .1.580- Sendcr ·chum!lldas simultaneamente a uma
herança varias pessoas, será indivisivel o seu direito, quanto
;t posse r. no dominio, até se ultimar a partilha. ·
Em vez de varias, diga,..se duas ou mais pessoas,
"
Ve.ia-s.e a emenda ao art. t.ss. .
.
\

Art. ,1.581- }I. acceitaoão da herança póde sel' e:.:pressa .
. ou tacita; lt J.•enuncia, porém, deverá co.nstat·, e:.:pressamente,
de ·inst1•wrnento 1ntbl'ico, ou termo judicial.
.
, · § _1.•- ~· cxpres~a a acceitação, quando se ]'aÇ(t po1·. d~
.(llaraçuo escr1pta; laclla, quando tesultc de actos compatlVeis
sómentc com o caracter de herdeiros.
I. Dit:ta-se esc1•iptura publ'ica· em lug-a!l de inst'l'lt'mento publico.

.·

,f:.. não ser a escriptura ou o termo judicial, não

. ha outro instrumento ·puhlfco mediante o qual. se

.possa renunciar a herança.
, Veja-se a 4lmenda. ao art. 73.
, Deve ser: c:np1•essa, q11ando_ se ·faz pot decla·ração,
escripta; tac'ita, quando resulta d~ actos ••• •
· ... ··
'Não póde l1aver c.aso e~. que. !t linguagem tenha
nec·essidade do se1· ma1s positiVa.
,.
Aliás, é. este o modo de dizer do Codigo em muitos
outros dispositivos. Por exemplo: No art. 5~: «As'
coisas são singulares .. ou conectivas: I, singulares,
quando st~ considemnt de per si: II, collcctivas, quando
se cnccmnn nggregadas em todo ». oN o art. 63 : ~ As
bcmfeitorias podem set• voluplual'itls, uteis ou necos-

s.-VoL

v.

·
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.sarias: § i • ....voluptu~rias as qu,e não augmentam.. .:
§ ·2•. .. uteis ,as que augmenta1n.. • § s•... n.eces~
sarias as que ti!rn .... :. No art. 161: c A; renunc1a .da
prescripcão .pód,e ser expressa ou tacila. . • T~cl!ta
é a renuncia, quando s:e presume de factos dq mte~
ressado ... :.. No art. 525: c E' plena a propriedade, ..
quando todos os seus direitos elementares se acham ·
reunidos • .".; limitada, quando tem onus I·eal. .. ». No
art. 806, paragrapllo . unico: c Ha solidariedade,
quando na mesma obrigação cdncorrem diversas credores, ou diversos devedores ... »
.
..
Tambem o Codigo ·Civil Portuguez: c ;Art. 642.
E' unilateral (o contracto) quando uma parte promette e a outra acceita; é bilateral, quando as partes1
transferem mutuamente a1guris direitos, e mutuamente
os acceitarru. « Art. 1. 911. O testamento chama-se
publico, quando é escripto por tabellião ... » E no
art. 2.027, correspondent.e ao que estamos emendando.: «A acceitacão é expressa; ou tacHa·; E' ex~
pressa, quandc1 o herdeiro toma este titulo ... E~ tacita,
quando o herdeiro p1·atica algum •facto .. ,)
Sempre a liuguagom do ·indicativo. '
· .substitua-se, portanto1 se {aça por · se ta:, e.. ·
em vez de--resulte diga-se resulta.

-

I

· !Art. 1. 5!>4- A declaração da vacancia da herança não
prejudicará os herdeiros que legalmente se· habilitarem; mas, .
decorridos trinta annos da abertura da successão, os ·bens arrecadados passarão ao domínio elo Estado, ou ao do Districto
Federal, se o de cujus tiver sido domiciliado. nas respectivas
circumscripe.ões, ou se incorporarão ao domínio da União; se
o domicilio tiver sido em territor i o não co1istituido em Estado.
Em vez do não. constituid~ em· Estado diga.:se
ainda não constituido erh Estado.
O Codigo presuppõe um territorio como o do
· ~\cre, que ainda não é mas que p6de vir· a .ser. um
Estado. Convem accen luar bem este pensamento,
para evitar duvidas quando o de ·cujus tiver tido o
seu domicilio num lc1-reno de marinha, na zona da
fronteira, etc., .que Lambem são terl'itorios do domínio·
da União, mas sujeitos á jul'isdiccão civi·l do E·stado.
· Foi esta a redacção proposta pela 'Commissão
.pa~ os arls.· 22, pamgrapl!o unico; J$3, paragrapho
unico, o 580, § 2•. Mantem-se ·assim a uniformidade
· na linguagem.,
·

''

.,,

.•.

..

. '

'

· Art. i. ilOO- São validas as alienacÕÓs de bens' hereditarios,' .e os actos. de a.dministra~1ão
legalmente praLicados pelo
.
\

•·.
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herdeiro excluído; mas aos cc-herdeiros subsiste, qual).do prejudicados, o direito a demandar-lhe perdas e damnos.
Depois de ewcluído accrescente-se antes da sen-

tença de exclusão .

Este complemento circumstancial desappareceu do
p,:rojecto da Camara sem se saber como nem porque:
delle não se ,fallo'u nem nos parcierês n~m 'nas emendas, neni .no debate. nem na vot~ão. Descuido sem
duvida de cópia ou iie composição typo,grnphica .
. Ve.ia-se 'João Luiz. <Alves; Cod. Civ. A.nnot., pagina
1..126) • Entretanto, ·elle esclareoo convenientemente
o sentido e ·deve ser restabelecido. ·
.

...

--

Art . .1.619-Não sobrevivendo conjuge, nem parente
algum successivel, ou· tendo elles renunciado. fl. heranca, esta
"'!. devolve ao Estado, aó Districto Fcdet•al. se o de cujos tiver
~ido tlomici!iado nas respectivas circumscripções, ou á União,
si tiver sido domiciliado em ·territorio não incorpo1·ado a, quaf,-

.rrtter dellas.

·.

.
.
·I. Antes de · ao · Districto Fede1•a! ponha-se ou.
II. Em vez de não incorporado a qualquer dello..ç,
:'diga-se airida não constituído em Estado.' .
'

'

I·

Veja-'se a emenda ao art. 1..594.

-·.

-'

!Art. L 632, II- São requisitos essencines do testamento

pu)llico :_

.

.'
.
. II....! Que depois de escripto o': testamento, seja lidei pé!o

··
· official, na presença do testador e das testemunhas, ·ou pelo
•testador, si o quizer, na pres.enca destas e do officia.l.
.
·~. · · Suppl'irnam-se em o n. II as palavras o testamento, por excusadas. .
:
Arl.. · 1 . 638 -~São reqUisitos ' essenciaes do testamento
cerrado:
·
VII- Que i o. inslumenta· de approvaciio concede logo e
immediatamente no fim do testamento.
.
VIII- Que, não havendo Iosar na ultima folha escripla
do testamento, para nelle comccar o instrumento de appro- ·
vacão, o officia!" ponha .a. ·seu signal . publico no tes tarnento,
rJ assim no instrumento .o de'clare.
·
XI~ Que o tabellião oorre e cosa o testamen.to, depois de
eonoluidÓ o instrumento de 'approvaoão.
Diga-se:
« São l'equisilos ~s~enciaes do testamento cerrado:
VII. Que• immediatamente depois. de sua ultima
palavra comece o instrumento de approvaoão. ·
'

,•,

/

,, ·''
,, · ,,...'·

.··.
/

.... ::

:.:_/'·..:
'

'

··,·..
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·
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:
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•

vm. Que, lião sondo isto po:;sivel. por. faltu. a.bsolula de cspac.o na ultirr.tt !'olha escr1ptn, o offlcJa!
ponha nclle o seu signal publico, e assill1 o declaro
no instrumento.
·
'
XL Que o . iai.Jellião o ecrre .e cosa, depois dA
concluído o instrumento de approvação."
Estando' os dififerentes .numeros do artigo subordinados {L .m·acão princi:pal sii.o l'equisitos css(Jncia'IJ.s
do testmncnto, não ha m1ster de repetir esta palavra .

-.
.

·-

i\r•t. 1. õ45. I I - S~o roquisitos essenciaes do testamento
particular:
.
I I - Que intervenham cinco testemunhas, além do testador.
Antes de intervenham ·accrescente-se nelle; para
completar o pensamento.·
·

.,•'
,,·f

•'

.

'.

:,.

·. iArt. 1.651-;•roda pessoa capaz .oo testar J)Oderá me.:·
uiante escripto particular seu, datado""~· assignado, fazer dispo-·
sições especiaes sobre o seu enterr·o, sobre .esmolas de pouca
monta a eertas e determinadas pessoás, ou, indeterminadamente, \
aos pobres de certo logar, assim ·como l~om· 'I'DU.pas, moveis ou
joias, não mui valiosas, de seu.uso pessoal (art. 1.797) ~
Em' vez de legar i'Oupas, moveis ou joia~, diga-se- ..
lcam· moveis, i'O!tpas ou joias.
· '
'Sendo possivel ,evitar, sem prejuizo do sentido, a.
ligação entre os dois sons fortes (lal' e rou, convém .
fazei-o.

;

:-

'

··"

'

""'.1·.·

-.,r ,

:I.

;
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~:'• ·.
.1 .:

· .

L G68 ...,.. ValeJ•á, porém, a disposição:
·
••
I -·Em favor de pessoa incerta .que ·deva ser determinada
por terceiro, dentre di·vm·sas pessoas mencionadas pelo testador, .
ou pertencentes a uma familia, ou a um corpo collectivo, ou
a um estabelecimento por elle designado.
·
· Diga-se dur!s ou. ·rnai~ 2Jessoas em vc?. ·de dipersas
-pessoas.
·
Veja-se a emenda ao ar L. 83b
~o\rt.

.Al't. 1. 671.- St~ nwitos herdeiros nomear o ie~tamento, ·
não discriminando a parte .de cnrla um,. partilhar-se-ú ·por ·
cgual, entre Lodos, a porção dispon ivcl do· testador.
.
.. . !\Ias o t~stnmento pó de nomear apenas. dois .bel'~
deiros, que não são mnitos, c ninda assim a patt.ilha
~e dnvcrCI efi'nctuar.
· "
· , . Diga-se, pois, se o teslmhelltcl·· •Jiomcm· do"is .ou
mais hcl'clei7'0s, sem discriminai' n 2la1•tr. de cada ttm. ·

'

.

·'

.
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I
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'
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'
\

'

.

Ar~. i. 689..;..... Se

'

aquelle 'que leaando alguma p1•opríedadc,
lhe .ajuntar depois novaS" a·cquisioões, es~as, ainda que con- , ·
Liguàs, não se comprchcndem ·no immovel legado, salvo ex- .
pressa d,cclaracão em contrario do testador.
Em vez de legmldo diga-se leoar •
. Como está, não faz sentido.

'

•

'

'01'

.

I'

'

'~'

'
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·~· ·.~

'

'•·

'.

\

'.

a direito.

Art.. 1. 703- Se o testador coimnetter designadamente ll.
certos herdeiros á execul}ão· dos le~ado,s. só esses respond.eriia
por este.~.
·
·· .
. Em vez de só esses I'CSlJO'IUlm·ao po1· esles diga-so
po1• estes sú aque!lcs rcspondcr<io.
·
A este contrapõe-se aqw:tle, c não asse.

.

-

Art. 1.71ti-Lcgado mi1 só usofructo conjunctamcntc. a
diversas· pessoas, a, parte do que faltar accresce aos co-le:;::ttarios. Se, po1•6ro, não !houve con,iuncQilo entre esses, ou se,
.apezar do conjunctos, só lhos foi legada certa parte do usofructo, as quotas. dos que faltarem consolidar-so-ão na pro.
priedade, á medida que clles l'Ol~em faltando.
·
· · I. Ein vez do à 'divel•sas pessoas, digtf-S(I a duas
ou ·mnis 1les.soas.
.. ..
Veja-se a emcinda rao art. 831.
.
,
II. Diga-se a pm•te da cm vez de a pa1•tc do
(parte. da JlCssoa) t)lte falta·,·, ou então a ;pm·tc ·do coteaatm•io ctue faltm· accrcsce aos ·outros; , .·
III. Dada a proximidade do substantivo co-legatai'ios, a_quo o·demonstrativo esses se referr, diga-se
· ,mtre estes em voz de cnt1•e esses.

'·

.

...,_

'

Ar L. L 723 .:-A legitima dos herdeiros, f'ixnda pelo. lll'Ligo L 721, não impede que o testado·r determine quQ sejam
conv·ertidos r.m outras
(lspecies os bens que a constituam,
lhes
'
.
'

'

•

.•

'

. ·<·5~ .

Art. 1.091-0 direito de pedir o legado não su exercer~.
emquanto se litigue a .validade do testamento, e, nos legados
condicionaes, ou a prazo, cmquanto pflnde ·a condição. ou el!e
se nao VflnQa ..
Em·vez
diga-se O!t o pra:o
- ·vença.de 011.· dle .~e n{i.o ~Jença
"
se nao
'
· O omprego do pronome elle difficulta. a intclligeneia do. texto (I primeira leitura: é preciso prestar
~ttenção para. ycril'icar que' ~e refer11 a, prazo () não
-
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prescreva ~. incommti'nicabilidade, attribua á mulher herdeira .
a livre administraoão, estabelecà as condições de inalienabiUdndc ternporaria. ou vitalicia, a qual não prejudicará a livre
disposição testamentaria, e, na falta desta, a transferencia dos
bens nos. herdeiros legi timos, desembaraçados de qualquer
onus.
·

E' um dos máis importantes artigos do Codigo.

A sua redacção não é das mais cu·idadas. Logo nas

primeiras palavras confunde-se com a legitima dos
herdeiros o· direito dos· herdeiros â legitima, e no fim
parece que são . os herdeiros e não os J:jens que se .
desembaraçam de ·qualquer onus.
· · ,.
·
Aproveitando o mais p~ssivel a forma. actual, propomos a seguinte:
·
·
. «Não obstante o direito reconhecido aos descen- ·
dentes e ascendentes, no art. 1. 7'21, pode o testador
determinar a c6nv'ersão dos. bens da legitima eni
outras especies, prescrever-lhes a incommunicabilidade, confiai-os á livre administração da.mulher her~
deira, e estabelener-lhes as. condições· de inalienabilidade temperaria ou vitalícia. A clausula de inalienabilidade; entretanto, não obstará á livre disposição dos
bens por téstamento e, em falta .deste; á .sua transmissão, desembaraçados de qualquer onus, · aos her·
deiros legítimos.:.

-,.,.

·•,

'•

..

'' .

.

Art. 1. 763:..... Na falta , de testamenteiro nomeado· pelo·
testador, a execução testamentaria compete ao cabeça .do casal,
e, em falta deste, ao herdeironomeado pelo juiz.. .·
·
nigí!-Se cabeça. de casal.
··
..
Veja-se .a emenda ao art L·1í79 .•
Art. 1. 765-•Havendo simultaneamente ~ais de um: testamenteiro que tenham acceitado .o. cargo, poderá cada·· qual
oxercel-ci ·l'm falta dos outros. Mas todos ficam solidariamente.
obrigados a do.r conta dos bens; que lhes forem confiados, salvo \
se · cada um tiver, pelo testamento, funccões distinctas, e a
·
..
· ·
\
ellas se limi tnr.

,(

.

.. :,

\

.

'

Diga-se que tenha em vez de·.que tenham .
E' claramente um erro typographico.
·

'

..,,

..
-.
'

· Art. ''i. 773 ~·se· os herdeiros .forem ··maiores' e capaze~.
poderão fazer partilha amignvel, por instrumento publico,

\

.
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termo nos autos do invcntai•io, ou escripto pa.rtioullir, homologado pelo juiz..
.
·
'
Disa-se escri11tura publica em· lugar de ·instl'ttmento publico.
··
·A
escriptur.a
e
o·
térmo
nos
·autos são os dois
'·
unicos inst).'umimtos publicas mediante os quaes se
póde fazer a partilha amísavel. •
· · Veja-se· a emenda ao .art. 73.
.

Art. L 777 -!O· immovel que não couber no quinh!io de

um só herdeiro, ou não admiLlir divisão commoda, será ven-

dido em hasta publica, dividindo-se-lhe o prcco,' excepto ge
um ou mais herdeiros. requererem lhes seja .adJudicado, repotl.do elle ou elles, aos outros, em dinheiro, o que sobr.ar .
.,.
Supprimam-se, por desnec~ssar!as, as palavras
elle ou elles.
Art. 1. 786- Os descendentes, que concorrerem á suecessão do ascendente commum, são obrigados a conferir as
doações e dotes, .que delle. em vida receberam.
. Paragrapho unico- Se ao tempo do fallr.cimento do doadol'
on doadoJ•es, os donatarios já não ppssuirem os bens. doado~.
· trarão ú collação o seu vaiar. ·
·
. .
· •

.

'

..

®i·

.

. Supprimn-se ou doadores, que não tem razão de
ser. O artigo prcsuppõe que é o agcendente commum,
no sin::rular, quem faz a doncuo ou ML o dote. Deve-se.
pois, dizer, e é bastante dizer, do doador. .
.
, 'Art. f. 787- Os filhos, que de seus paes hollveram
doações, ou dotes, concorrerão com. elles ã partilh)l.
Supprima-se.
O que nhi so encontra estatuido ·é a mc~ma coisa
que preccitún o artigo anterior: «Ar L 1. 7t:l0. Os
des()enclentes, que concorrerem á succe.~são do ascen~
dente commum, são ob!•·iaa.!los a cnn{erir ns tlon('ões
.e os dote.ç, que delle cm vidn receberam. Pnrngrnpho
·unico. Se ao tempo do fallccitncnto do doartor ou
doadorE\s, eis dnnal.arios j:i não poss11irem os bens
doado~. trarão á collação o seu .valor.:. .
O·· al't. 1. 787 apnnrccou pela primeira ver. no
·Projecto da Camara com a seguinte reducção:
4: Os filhos do ln dos' pele pae ou· peia mãe, ou pol'
· ambos juntamente, ou que
delles ·l'ecebernm
doacões,
.
.
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poclem abillel·-se rla hel.'ança .ou' concorrer á partilha

'
'

''

•.. ·

.:

·.

deli a com seus irmãos.~
·
.
Uma emenda supprimiu a pbrase sublinhada. A
redaccão do S~naclo deu ao árt.igo o texto actual.
Mas. reclt\zido a estes termos, elle ·nada ma is faz ·
do .que 'repetir, em relar,ão ao;; filhos, o· qu~ dispõe
o art. 1.786 a respeito de todos os descendentes.
Deve. portanto, desapparecer ~ ·
Para nüo alterar, ent1•etanLo, a. numeraÇão, será
conveniente transformar em artigo o paragrapho
unico do art. 1. 785, com esta redacção:
·•
c No caso do m•tido antecedente, se ao tempo do
fallecimento do doador, os donatarios j.á não po~
suirem os bens doados, trarão á collação o seu valor. P .

.·.·I

'·

.·Art. 1. 792, § 1.•- Se do acto da doacão, ·OU do dote, não .
constar valor certo, nem houver estimação f.eita naquella epoca,
os bens serão conferidos na partilha. pelo que então se calcular
valessem ao tempo daquelles actos.
·
·.
Disa~se da doação, como se diz do dote: ·
Art. 1. 797- As despezas · {une1·m·eas, haja ou' não herdeiros •legiLimo§, sahirão do monte da herança.
Dita-se (nnel·arias e nãci {unerareas.
.
·:.

"
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~-\J•t. L S0!1 -. O evicto seró. indemnizado pelos co-herdéiros .na proporção ele ~uas · quotas hereditarias: mas, · :;e
algum clellcs se achar insolvente, 'responderão os demais coherqei;•os, na mesma proporção, pela parte desse, menos a
quota que corresponderia ao indemnizado.
Supprima-sc cohm·rleil•os na terceira linha, ~
repetição é perfeilar!lent.e dispensavel. ,
Alúm rlest.es defeitos, o Corligo se resente de outros· menos
graves.
.
·
.
· Ha, .PDI' exemplo, :falta ele tiui:formidade no emprego de
certas locuções. "\s~im, o Codigo ora diz todo , toda a (no
·. sentido de qu.alqwn·, cruZa, ornnis latino) como nos arts. 5 IIT,
75, 81, 11t2 I, 2H, 30::!, 323, /t.l,(i I, 587, 1.2Hi, 1.627 -II, o
1. 650 II, or;1 simplesmente tor.lo, toda, como nas arts. 2, i Hi,
545, 569, • 573 § 2", 629, :l.137 pr. e paragrapho unico, 1.455
e 1..651.
.
· .
·
Do mesmo n:iodo, ora se serve das ·expressões até ao, até ·
ú (nrLs. !lü, 18i, 331, 333,..-480, 5M. •558, 581, ü02, 775, 778,
868. 906, 932, 1.020. 1.051, LHO, 1.20-í I, 1.400 (duas vezes),

I
I

,-,,-'

·,

....

'
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'1..487, 1.'-191, 1.501,. 1.521 V, 1.538, U539, 1.579, 1'.683 o
1.685, ora destas outra a.té o, até a (arts. 125 § 1.•, 142 ·IV,
183 IV•. 326 § 1", <~·26 I, 537 I, 576, 580, 677 paragrapho unico,
762 IV; 869, 959 I e II, 1.238, L<i12 o L 718).
·
.. Todo o, toda a, todo, toda, são ambas 'formas abonadas ..
Igualmente até ao, até d, até o, até a. Mas seria preferível que,
nestes casos, o Codigo adoptasse sempre o mesmo modo de
fallar, como fez com a locução prepositiva dent1·o em.
Dentro em, dent1•o de teem o mesmo cunho vcrnaculo. Nós

preferimos a ultima forma, que é ho,ie a geralmente usada; o
Codigo optou pela primeir(l., e, decidindo-se por esta, empregou-a semp!'C, nunca variou. apezar da legitimidade de
ambas (art.s. L 323, 1.1\.0J. 1. .lr25, 1 JL99, 1.. 58~. 1. 770, L 791i
§ 2•, etc.)
.
·.
...
.
, lia lambem' um certo descuido na orthographia. Escreve-se
ás vezes criação, criar· (arts.· ·32'1. 381Í I. 1.ld6, 1.lt22) outra:!.
.vezes creação, crear (art.s .. 2<1, 229, lt12, 1 ,/;68 alin. l. Aqui
ouro (art. 432 § .1•), alli oiro (art. 11.258). Num artigo veio
(art. 1. 3 42) e Jogo adiante. na mesma pagina, i·aterveiu (ar~
tigo 1.3~5 paragrapho unico).
.
Preferida a· orthographia actualmente em uso, ilomo f'e;(
o Codigo, parece que se devera escrever pcsqu·isa e não pesquiza
(art. 608), defesa, eom s, coíno se lê no art. L 507, e não com ::,
eomo se encontra nos arts. 160, 2-il, 2~13. 502 paragrapho unico,
õ90 § 1• ·r, 780, L46'• e 1. 520 paragrapho unico. Assill'\ tambern
despesa e não despeza, ·como escreveu o Codigo nos· arts. 2!!1,

·., .

. ' ' -~
' ~·--~i~~ :·

·,:~:,:~I

'

253 VII, 27CH, 277, 287 I, 426 III. IÍ27 I, lt39, ft!LO, 4!t2, 443 I,
511, 513, 560, 588, § 1•, 604,. 606, 624 pr. c paragrapho unico,
65!; § '1•, 691), 721 pr. c paragrapho unico, 730, 733 § 1•, 73.4
paragrapho unico; 767, 772 alin., 776 I, 780, 814 § 1•. SHI § n,
e § t,•, 862. 872, 946 (duas vezes), 958, 977, 982, L 022, L 075,
1.103, 1.'109 II. L1.29, L140, 1..164 I, 1.2.17, L254, 1.278,
1.279 · pr·. (duas vezes)· c paragrapbo uniéo, LB03, 1.30!'!,
1.310, L3:3R paragrapho unico, 1.3;~0 (ll'. o§ 1", 1.31<2 pr .. ,,,
paragrapbo uníco, 1.386 rrr, ·Lii22, 1. 467, 1.1i86;L 537, 1. 538,
·t. 539, 1.56<\, '1.566 I .c II• .1.569 I, II, ITt e IV, :I.GO'I, 1.705, 1.718,
' I. 722,' 1.758, l. 759, 1,;778, L 793 e 1. 797.
O Codigo diz thasm:ro (arts. üOS, lHO e 727), tllesoirei1•os
(art. 827 V),' oiro· (art. L 25R). Seria melhor que escrevesse
· thesou1•o, thesow·ai1•o, ou.1•o. Pouquissimas pessoas usam ainda.
aque!la graphia. Quem é quo ç!iz hoJe The8o'i1·o NaciOnal ou o
thesoírr:í1•o da Alfandega? Mesnio ofro, ::t não ser no, poesi!l,

· muito pouca gente escreve. .
.
1
Não ha mister, porém, . ele formular emendas sobre estas
pecn.wninas falhas: ellns ·poderão ser corrigidas na revisão ty:pographica .da edição. o:fficial CJ\lc ora se autoriza.
Sala das Com missões, !; de set~mhro de 19'17.- Epitaaio
PessOa, presidente e'· relator.- Adolpho Gordo.- ll.1•thur
C.emos ,_ Ila.1Jm!tndo de Jili1•anda. - GuWtc1•me Campos.
- A' Commissão de Finanças. · .
·
·
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E' novamente. lida. posta em di~cusstto, que se encarTa
sem debate, ficando adiada a• resolução por falta 'de numero,
a redncçiio final da emenda do Senado á proposição da Ca'::'
mara dos Deputados n. 191, de 1911. que concede uma p~n
sã0 de 500$. á viuva e filhOs menores do Dr. Carlos Carneiro
de 1\fendonca, pelos inolvidaveis serviços por élle prestadoR
. como auxiliar da Directoria Geral de 1 Saude Publica •
.

.. ' I

·'

ORDEM DO DIA
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O Sr. Presidente - Constando a ordem. do. dia de vota- .
clies e, não havendo numero para e!fectual-as, vou levantar
. a sessão.·
'
Designo para ordem do dia a seguinte
. Votação. em discussão unica, da redaccão final da emenda do -Senado á proposi~ão da Cnniara dos Deputados n. 19t 1.
de 1911, que concede uma pensão de 500$ á. viuva e filhos
menores do Dr. Cu rios Carneiro de. Mendon(.la. peliiS inolvid~veis serviços por elle vrcslados como auxiliar da DlrectorJa Geral de Saude Publlca;
·
. ·
I
Votação, em 2• discussão. do projecto do ::lena do n.' 4'7,
de 1!lOS, declarando revoga rins as disposições das leis ns; 76,
de 1892. 2G5 e 266, de 18~4. erfí virtude das qune~ metade
das nc11pezns com a ,iustica local, Policia e·. Corpo de BombeiJ•os da. Capital Federal corre por conta do Dist;~·icto Federal (com parecer contrario da Commissão de Finançns):
Votacão, cm 3• discussão: da, proposição da Cnmara àos.
Deputados n. 60. de 1917, que abro, pelo MinistcriJ 'do 'Ex:terior, os credites especiaes ele 15 :000$, papel .. e !lO :000$000,
ouro, pnrn pn~amento a funccionarios em disponibilidade,
e de 180:000$, ouro, supplcmcntar á verba u• do nrt·:· 15, ··
'da lei n. 3.232. de 5 de ,inneiro de 1917 (com parecer da
Commissão de Finanças, bfforecendo uma emenda substilutiva ·da apresentada pelo Sr. Pires Ferreira, para constituir· projecto em separado);
'
.
·
·
· votncão, em 2" discussão. da ·proposicãn da. Cnmara,, dos··
Deputados n·. 8, de 1!l17, que· abre. pelo Minislerio do Interior. o credito especial de .g :600$639, para pag;~mrint0 de
tn"atificncõt's addicionar.s aos pro~essores da Escoln Nacioual
de Bellas Artes no ,período de· 16 de outubro. de 1915 3 31 de
dezembro de -!916 (com emenda da Commissãô de Finan.:
oas):
.·.
'
. . 'Votação. cm S• dis~11SS1\o, da .prÕposioiin da Cnmara dos
Deputados n. 78, do 1917, que ~bre. pelo" Minister:o do Interior. r. credito especial de 12ft :778$400, para pagamento
de grntJricacões addicionooA a funcciQ!Jnrios da Secretaria da
mesma Camnra; o de 18:600$, para attr.nder a augmerito de
vencimentos que tiveram· outros funcclonarios; e relevando
a. prescripção em que incorreu o direito do Deputado Simeão

I

SESSÃO EM 19 DE FlE'I'F,Ml!RQ DE i917
.

\

2{1!

~

Leal i para receber uma' ajuda de custo (com parecei: favO'. ruve da Commissã0 de Fman·cas);
.
Votação. em 3' discussão, do projecto do Senado n. 15,
· de 1917, ~considerando de utilidade publica. as Associações
commercmes. da !Parabyba e do Pará (com parecer favorn.
vel da Commissão de J)lstiça e Legislação) •
Levanta-se a sessão ás 2 horas.
'. I

'

J07• SESSÃO EM -!9 DE SETEMBRO DE i9i7
PRESIDE!ICIA DO SR. A. AZEREDO, VICE·PIIESIDENTE
.

.

A i hora da tarde abre-se a se~>~~o à que concorrem os Srs. A.
~eredo, Pedro Borges, Met.ello, Pereira Lobo, Indio do Bt·asil, Arthur
Lemos, Costa Rodrigues, Mendes de Almeida, JoRé Eu~ebio, l"rancisco
Sá, .João Lyra, Eloy de Souza, Cunha Pod•·osa, Watrredo Leal, Dantas
Barreto, Araujo· Góes, Raymundo de Miranda,· Seabra, João Luiz
Alves, Erico Coelho; Paulo. de Frootio, Bueno de Paiva, Eu~.:cnio
.Tardim, Gonzo.ga. Jayme, Leopoldo de Bulhões, Xavier da Silva, Vida!
Ramos, Rhadavia Corrêa. o·soares· dos E:antos (20)'. ·
·
.
Deixam i:!e comparecer com cau~a justificada os St·s. Hercilio
Luz, Lopes Gonçalves, Rego Monteiro; Silvaria Ncry, Abclias Neves,
Pires Ferreira, Ribeiro Gonçalves, 'rhomaz Accillly, Antonio ·de S~uza,
Epitacio Pessoa, Rosa e Silva, Ribeiro de Britto, Gomas tHbeiro, Si·
queira de Menezes, Guilherme Campo>, Ruy Barbo~a. · Lniz Vir,nna,
Miguel de Carvalho, Lourenço Baptista, !rjn~Ll l\lachat.Io, ,Alcindo
Guanabara, l~rancisco Sallos, B~rnarçlo Monteiro, RodL'igncs Alves,
Adolpho· Gordo, Alfredo Ellis, :rosé Murtinho, Alencar Guimarães,
Generoso
Marques e Victorino
~Ionteiro (30).
.
· ·
.
.
\ .
E' lida, posta em discussão e,_selll' deh!lte~ npproyada a acta tia
sessão anterior.
~

O St'. .:1• Secretario dú conta do seguinte

.1

' .

EXPEDIENTE
Requerimento do Sr, Virgílio Cardoso· de Oliveira, ad- .•
m>níst.!'ador do~ Correios do Estado qo· Pará, solicitando r.onl.ngern de trmpo · de ·serviço, sómente para os effaiLos da upo-'
Aentododu do ri·?riodo decorrido entre a data da sun exoneJ'uoüo illegal· de chefe ele secl}ão dos Correio·s da Bahia e
aquella cm que J•everleu ao seryill..? oot1vo c~mo conta.dor dos"
Col'!'eios do Pnrá. -- A' CommJssao de .TustJça e. Legislação.

'

.'

O Sr. 2" Secr!)t.ario 'declara que não ha pareceres.
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o Sr. Presidente - Constando a ordem do dia cxclu9i\'a• .mente de votações pnm as quacs não ha numero, vou Jc",
vantar a sessão..
·. ,
Designo para ordem do dia, da seguinte:
'
Volação, cm discussão un1ca, da redaccão final da emenda do 8enado ;l )'lroposição da Cámara dos 'Deputados n. f91, . ·
ele Hl11,. que concede uma pensão de 500$ ú. vi uva e filhos
menores do Dr. Carlos Carneiro de lllendonca; pelos inolvidaveis serviços por ello préstados como auxlliar ria. Directot'ia Gora! de Saudo, Public:a;
Vota~.ão, em 2• discussão, do pro,iecLo do &nado n. 47•
de H!•OS, declarando revogadas as disposições das leis ns. 76,
de 1892, 265 e 2GG, .de 1894, cm virtude· daR quaes metade ·
das d~Jspezas com a.- ,iustiça local, Policiu. ·''· Corpo de. Bom-.
beiros dn. Capital Federal 'corre por· conln do Distr'cto Federal (com parecer . contJ~ario da. Commissão de . _Financas) ;
Vülncão, em 3" discussão, da pr~Qpos'oão ·da Gamara dos
Deputados n. ll'O,' de 1917, que abre, pelo Ministerio do E:tterior, os creclitos ospcciaes' di:. 15:000$, .papel, e 90:000$,
.· ouro, pnra pagamento a funccionarios, em 'd sponibilidadc; c
de 180:000$, ouro, Bupploment;n• tf verba H'' do .art. 15,, dai
lei n. 3.232, do 5 -de ,janeiro de 1!H7 (com par.ecer da Commissão do Finánoas, offeL·ecendo tima emenda substitutiva da
aprcsonl.ada pelo Sr. Pires Jferro1ra, ·!Oil'ra constituir projecto
rm sepnraç!o);
·
· ·
·
·
'
Votneão; cm 2• discussão,· .da proposição da Cnmara dO$
Deputados n. 8, ele 1917, que abre, pelo Ministerio' 'dO ln·
tor•íor, o m·odit·o especial de 9 :G00$639, para pagamento do
:;rrat'ficnçlíes · nddicionaes aos professores da Escola Nacional ·
de Ecl!ns Arles no período elo 1G de outubro de 1915 a. 31 de
dozombm. dll HH6 (com emenda da Commissão de FinalliÇas);
Vctac.ão, Jem 3" discussão, da pi•opos'ção da .Camara dos
Deputados n. 78, de 1917, ·que abre. pelo Mihisterio do ln-·
f.crior, o eredil:o e~pecial de 124:778$400, pará pagamento M. ·
;;rat'fica(;õPs neldicionaes a funccionarios · dn; Secretaria.. da
mesma .Camar::r: 6 de 18 :000$;· para atlender a ausmento de
vencimentos que tiveram outros funccionn'!'ios, e relevando· u.
proscripção em que incort•eu o direil(l do Deputado Simeão;
Lqul, para receber uma ajuda de custo (com parecer. favoPnvcl da Commissão ,de Finanoas); . · . . .· ..
Volução, em 3• discussão, do projeol.o do Senado n. :!5;
de 1917, considerando ·de·. utilidade public~.t as Assouincões
Cdmmercines <da Pnrnbybn e· do Pará (com parecer favoravel
ela Commissão de Justiça e Legislaç.ão);
·
'
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.2• discussão da J3L'Oposi~.úo da Camara dos Deputadb~
n, Gi, de 1!117, qu.c declara do útllidndc publica a Associu-

,~1

oão Comm<wcinl

de Santos, 110 Estado de S. Pa'Ulo (com pn-·
recér favorave.J da Commissão do .Justiçn. e Legislação) ; ·
2" 'discusgão da proposit'Ú\1 {]Ít Camm:a do~ ·Deputado~
n., 74,, do 19·17, que declara de uliliclade publica a Associw-.
oão Commercin I da :Bahia, no Estado da Bahia (com parecer
favoravel da Commissão de .Tust'{;a ~ Legislação);
. 2". discussão da provosição ·da Camara dos Depu Lado~
u. 84, de If.tl7, que declara de utilidade publica as Associa~;ões Commcrciacs de Aracajú, no Estado de Sln•g·'pe, de SãtJ
Luiz, no do Maranhão, e de Natal. no do. Rio Grande do
N{lt'te '(com .pa1•ecer favol'U'iel da Commissão de• .Tusliçu ,,
' Legislação) ;
-. . 2• discussão .do pro.lect.Q do Senado n. 10~. de 1917, que
declara de utilidade publ. cn n Associacão Commorcinl do
Pinuby, com :>C•de em Therezina (eom parecer favorav•Jl da
Commissão de ,Tustio:L e Legislação) ;
2• discÜssão 'do ·pro,ieclo rló Snnado u. 17, de 1!H7, UHUJdando contar, pelo dobro; aos i'unccionar·os dU: Director i :i
(Geral de SauclC\ Publica e [tO pessoal subalterno' da mesma
·repartição, o tmnpo decorrido de 5 do janeiro de -t90<l a 31
de dezen:.bro dB 1!108," prestado na extinct;ilo da :fcJbre' ama. relia no nio de ,Janeiro (emenda destacada da proposição da
'Camara n. 1\H, .de 1911, o com parece.J• favort~~vel da Com;mtssão de FinanÇas) •
·
Levanta-se a sessão á~ 2 horas du. tardo.
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l1JCT,.-\: DA REUiNf,\.0, EM 20• DE
SETE!\IBRO DE. i 917
.
'

.

PRESIDE..-iCIA
DO ' Slt. A ' AZEitEDO, VICll-JlR!lSIDÚITJ'
.
.
.

:1\' t hora da tm•dc acham-se presentes os Srs A. :Azeredo,
:Pedro Bor.ges, Mclello", .Pereira Lobo, Indio do Bt•asil, Costa
Rodl'igues; Mendes de Almeida, Ribeiro G'oncalves. João Lyra.
E!oy de Souza; Dant::is Barreto. Seabra, Alfredo Ellis, Eugenio
Jardim, Leópoldo de Bulhões, .José Murtinho. Xavier da Silva
·.e Victoriuo /Monteiro (18).
.
·
Deixàm de•i.:omparccr:ir com causa ,justificada os Srs. Hei·. cilio Luz, .Lopes Gonçalves.. Rego . Monteiro,, S.ilvcrio N~ry,
Arthur Lemos, José Euzehw. Abdms. Neves, Pn·cs Pot•rcirn, .
Francisco Sá. IThomaz Ac.cioly, .Antonio de Souza. Cunha .Pedrosa, Epitacio Pe's..~on, Walfrcdo Leal, Rosa e Silva, R,ibe_iro .
do Britto, Maujo Góes. Raymundo do' Miranda, Gomes Rtbeiro,
z,uiz Yi:mna, João 'Luiz; ~\Jlvcs, 'Miguel do Carvalho, Louronco
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l3aptista, Siqueira ode Menezes, G'uilherme Campos Ruy. Barbosa, Erico Coelho; Irineu Machado, ~<ilcindo Guanabara, Paulo ' ·
de Frontin, ]'rancisco Salles, Bueno · de Paiva, Bernardo MonLeiro, Hodrigues ..'~lves, Adolpho Gordo, Gonzaga Jayme, Alencar Guimarães, Generoso ·Marques, Vida! Ramos, Rivadavia
Corrêa ~ Soares dos .Santos (31).'~
;

o Sr.

i •' Secretario

I

I

ci:l.. conta do seguinte
'
EXPEDIENTE

-.

(.'
',

O:tllcios:
· Do Sr, Senador Abdias· Neves,-justificando a sua ausencia. ás sessões por se achar enfermo. - Inteirado. ·
I
Do Sr. provedor da Santa Casa de Mi~ricordia. do Rio
ue' Janeiro, offerecendo um exemplar do· relataria da mesma.
irmandade, relativo ao anno compromissorio de 1916-1917.
-...., Inteirado. .
·
. .
RtJquorimento do Sr. Manoel Luiz Alexandre, ex-funccionario do Thcsouro· Nacional, solicitando relevamento · dll
prcscripcão em que .incorreu o seu direito .para o .fim de
poder reclamo.r perante o Poder Judiciaria reparacão aos
seus direitos offendidos. - A' Commissão de Justica e 'Le- .
gislncão.
.
·.
··
·
·

o. Sr.

'

2• Secretario procede á, leitura dos seguintes
PAREOEIIIIB

N. i94

+' 1917

•"i

Foi presente _á ·eommissiio de. FinMlças ·a .proposicão da
>Gamara dos Deputados n. 14', do corrente·· anno, autorizando
o Governo a mandar tirar uma ed.icüo ofi'icial de 5.000 ·exem- '
piares, convenientemente. numerados, do Co.ciigo Civil l3ra-..
sileiro, que serão -exclus~vamente destinados á venda por
. prer:.o remunerador das despezas effecLuadns. ·
·
..
Submetlida ao estudo da Commlissão odie Justica e Lo-·
gislacão, essa Commissão j·á· emittiu ·Pilrecer, · offerecendo'
grande .. ·numero de -emendas de redacção, o qual foi lido na
sessão de 17 elo corrente.
.
.
. Esta Commissão, {lbam~;.da a dizer sobre a referida 'Jll'O'posie,üo, é· de parecer .que ella sejà approvada.
·
Sala daLCommissões, 19 de setembro de 1927. - Villltorino >Monteiro, Presidente. - Bueno de •,'Paiva, Relator.
L. de Bu!Mes. - João Lyra. '- IAlcindo Guanabara .
.Toão Luiz Alves. -Francisco Sá. ·
·
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A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA

' i IIi 7
N. !!13-

A Commíssão de Justiça e Legislação, tendo examinado o
projecto da Camara. dos Deputados, que autoriza a tiragem de
cinco mil exemplar!Js do· Codigo Civil e propõe varias cor;reccõea no texto já publicado dessa lei, vem dar o seu parecer.
A Commissiio acce1ta a idéa da nova edição e bem assim
' a de sua venda nos termos do art. 2• do projecto. São medidas
que concorrerão para a divulgação do novo Codigo, com o cunho
de authenticídade que não teem as etlicões ora expostas á venda.
Quanto ás correcções, niio dizem ellas respeito ao pensamento. do Codigo, que a Camara, com razão, quer se .mantenha.
integral até que a experiencia lhe. descubra as falhas, mas ha
erros de cópia que .mutilaram alguns textos ou os ·tornaram
obscuros.
A. Commissão é de parecer que se approvem as. seguintes:
Art. 40 .,- O preso; ou o desterrado, tem o domicilio no
.Jogar onde cumpre sentença.
.
·
·
Accrescenie-se: ou o desterro.
Temos o deste1"1'o, decretado pelo Poder Executivo
. no estado de sitio, mas nã·o temos sentença de desterro;
como se poderia deprellendcr ··dos termos do artigo.
A correccão,;portanto, é procedente. 1\fas deve~se
dizer; não, como' quer a Camera, onde cumpre sentença
ou' o destel"''o, ·e sim onde cumpre a .sentença ou o de.s.te1'1'o.
·
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Art. 159- Aquelle que, PO.I' accão ou omissão voluntaria,
negligencia, ou imprudencia, violar direito, ou causar prejuízo
a outrem, fica obrigado a reparar o damno.
,
A ver ificacão da culpa· e a avalia cão da responsabilidade
regulam-se pelo disposLo neste Codigo, arts. f .521. a f .532 e
f.•IJ4.2 a /. 553.

:..

,''•'

·

A remissão deve ser: arts. /.!USa 1.532 a·1.537
a 1.553.
.
A verificação da culpa e a nvaliacüo da rçsponsahilidade para a reparncão ·do damno, mnL!ll'!a deste
arLiso, não esliio reguladas só nos dispositivos ahi cl. ta dos, mas·. Lambem nos que a emenda invoca, os quaos, ·
~ormando com os outros os capiLulos respectivos, conslilucm com el!es um todo losico, que não se póde
dividir;·
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Art. 178- Prescreve:
· § 2.• :.-Em quinze dins, .contados da ·lradlção .da coisa, a
acclio do compradOJ: contra o :v.endcdor, para. haye~ abatimento
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do ~rec,o da coisa movei 'vendida com vicio r~dhib!torio ou pa~a.
resemd1r a venda, e rehaver o preco pago, mms perdas e damnos.
§ 5." -Em seis mezes:
IV- A acção do comp1'ador cont1•a o veniledo1· para haver
abatimento do preço da coisa immovel, vendida com vicio redhibitorio, ou para rescindir a venda e .haver o preço pago, mais
perdas e damnos; contado o prazo da tl'adicão da coisa.
Redijam-se assim:
Art. i 78- Prescreve:
.
§ 2."-Em quinze dias, contados da ,tradição da
coisa, a accão para haver abatimento do preco ·da coisa
movei recebida com vicio redhibitorio, ou para res.cindir p contracto e .rehaver o preco pago,.mais perdas
e damnos.
·
Art. i 78- Prescreve: . .
§ 5."- Em seis mezes:
IV. IA acção parà haver abatimento do preço da
coisa immovel, vendida com vicio redhibitorio, ou para
· rescindir o contracto commulcitivo, e haver o preço
pago, mais perdas e damnos, contado o prazo da tradicão da coisa.
.
.
· .
As emendas põem estes dispositivos ·de accordo
com os arls. :l.i01 e seguintes, dos~quaes se vê que
a acção por vicio redhibitorio, para enjeitar. a çoisa
'recebida ou pedir abatimento no pt•eço, se origina de .
todos os contractos commutativos e não sómenle ·da
compra e venda.
.
.
Deve-se, porém, na emenda ao art. 178,.§ 5•, numero IV, substituir, pela mesma razão, a palavra vendida por esta outra recebidci_. . .
. ·.
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:Ar!.. i 78- Prescreve:
·...,
I
§ 7."-Em dois annos:
. VI- A acção do con,iuge ou seus herdeiros neccssarios
):lara annullar a doacão feita pelo con.iuge adultero ào seu
cumplicc; contado ·o prazo da data do desquite, ou 'da annullação da sociedade conjugal (art. 1. i 77) . >.
Substitua-se a parte final pela seguinte: «cqntado

o,

prazo· da. dissolução da sociedade conjugal (ar. ttgo I .177 '•· . ·
.
O que se annulla é o casamento, ar.to ,iuridico, e
..não a sociedade con.iuaal, rclacão de direito gerada

•i\.
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pelo casamento,A sociedade conjugal dissolve-se. E se·
disMlve por morte, por desqui_te e, ainda, por .on.nulln~f,r., quand9 o cnsamenlo l:l dc~l~lra ·Jrl puLa.flvo.
. nererindo~se â dissolw;ao da socterlade con,uoal,
o Codiso comprehenderá todos esses casos.
E' desnecessario e .até incorrecto. mencionar um

..

I

·-

:!

fl
(,!
·I

I

1[,

•

·:,r

•
'

'

'
·~

/

~.

lf;ó •.
_ÇJ

.

',_

. SESSl\O EM

20

DE GETEMBRO DE

i 017

delles, depois de haver citado o facto geral que abrange
todos.
,
Além disto, o dispositivo faz remissão ao artigo 1. 177, onde o preceito está expresso CO!'!'ectameate, ··e com o qual se deve pôr de harmonia.

,,

'

Art. ií8- Prescreve:
§ 7.0 -Em dois·annos: .
VII-A acção do marido. ou dos seus herdeiros, para an-.
nuiiar actos da mulher, pratwados sem o seu consentimento,
ou sem o supprimento deste recurso necessario (art. 252!.
·
Depois de supprirnento substituam-sé as palavras
· deste recw·so necessario pelas seguin;es: r;do JUiz,
contado o prazo do dia em que se dissolver a sociedade
, conjugal (arts. 252 e 315).
.
O Codigo chama de recurso a outorga de que a.
mulher casada precisa para a pratica de certos ·actos.
A emenda cort•ige esta impropriedade e ao mesmo
tempo,
preenchendo uma lacuna, indica o dia a parlir
,,
do
qual
se deve con tat• o prazo da prescripção.
ti
J:>ar~ce-nos, todavia, preferível dizer do juiz, como
nos arts 239, 247 n. III, 248 n. II, etc., em vez de
· pelo.jui::.
Art. f 78 - Prescreve :
§ 9,0 -.Em quatro annos:
I - Contados· da dissolução da sociedade conjugal, a accão
da mulher para:
b) annullar as fianças prestadas e as doações feitas pelo
marido fóra dos casos Jegaes (arls. 235 n. 111, e 263 n. ;·();
Diga-se.:-· (Arts. 235 ns. III e IV,. e 2.1G). ·
A disposição trata de fianças e doa(.•ões; mas refere-se ao n. lll do art. 235, que só cogita de fiauças.
A emenda acertada'mente inclue na rumissão o.. n. IV
do mesmo artigo, que se occupa da doação, c excll.:e
o arL. 263 n. X, que não vem ao caso. Quanto á Cltacão do art. 236, proposta pela Carnaru, lambem não
tem r·azão de ser: este artigo trata do tloaçõas legacs,
cmquan:o que o art. 178 § 9", I, b, cogita tão sómonte
das doações feitas c fóm dos casos legues :z>.
Da. emenda, portanto, se devem climinat· as pa.lavras e 23G.
·
Art. f 78- Prese neve:
§ .10- Eén cinco. annos:·
X-A accão de que trata o art. '109; contado o pr11:t:o do
dia em que judicialmente se verificou a insolvencia.
Elimine•ie o n. X.
c

•·- Vol, V.
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iE' materia já prevista no url. 178 § g',. n. V,
letra b, onde vem expresso o caso de fraude.. No systema do Codigo traude é ,justamente ·a especie dolosa
exposta nos arts. 106 e 107, a que se refere o ar.l. 109.
· Deve, portanto, desapparecer o pa.ragrapho cm
questão.

--.
Árt. 183- Não podem casar:
XIIT- o·viuvo ou a viuva que tiver :rilho'do conjugo l'allccido, emquanto não fizer inventario dos lJens do casal (artigo 2.26) •
Corrija-se a remissão assim: .(art. 226) •
Houve equivoco na citação, que de_ve ser do al'tigo 225, onde'·realmente se dispõe sobre o casamento
· do viuvo ou viuva que tiver ·filho do conjuge fallecirlo,
r. não do art. 226, que trata de ma teria difi'ercnto.
Mas, citando o art. 22li, a Caruara .devia ter, de
accordo com esse, completado o preceito do art. 18<~
n. xnr. .
·
· ·1
o dec. 161 de 1890, art. 7• § 9•, prohibia de casar
. o viuvo ou viuva que tivesse i'ii!Jo do conjuge fallecido,

• !.

·.·I

emquanto não fizesse inventa1•io dos bens do casal.
A' obrigacão ele :fazer inventario, o Codigo, no art. 225,
.i untou uma outra, a de dar ·partill~a aos herdeiros,'

medida salutar, que véio amparar .. com mais efficacia
os direiotos ·dos filhos do primeiro leito.
.
Para que, pois, o art. 183 n. xm fique em harmonia .com o art. 225, invocado ,:pela Camara é místér
accresoentar-lhe no fim: e der partilha aos jte!•dcil'os.
,_.,,...

':-~·:,' '

;-.'!·•

Art. 187 -L<\..té á celebracão do matrimonio podem os pacs
·

p tutores retractar o seu consentimento.

Corrija-se assim:. . . podem os pacs, tulo1·e.~ e
cu!·adO!'es !'Ct!·aclar o sal! consent·imento.
Comparando'~se este com o art. 183 n. XI, vê-se
' que no art. 187· houve omissão da. palavra cm·culo·res..
A emenda restabelece-a.

_:._/·,·
~

•

·.·

Art .. 205- Quando a prova da celebrMíio legal do casa·a in-'.
assim
no que toca _aos C,OI],JUges, eomo no quo rcspeiiJt :w_s filhos,
todos os l•ffmlos clvJs desde u data do casamento.
Elimine-se a remissão aos ar.ts. H10, o 200, e
digthse de e. não do. pl'ocasso 3'uãicial,

me!ltO~ l'esulta.r do 1n·oceqso j1.t.d-ic'ia! (arts ... :199 e 200),
scr1pçao da sentença l).O hvro do I'Cl;Istro civil produzirá,
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A emenda tem. por ·fim evitar se dê ao dispositivo
um sentido restricto, que está longe. de ser o seu.
Corno bem pondera a Carnara, a remissão aos arts. 199
e 200 fará suppor que a prova da celebracão legal do
casamento, só no caso de casamento in extremis, celebrado sem a presença da autoridade, poderá resultar
de processo judicial. Entretanto na tiypothcse de perda
do registro (art. 202), de contestação do casamento no
caso do art. 203, e· outras, a inseri peão da sentenca
tem o mesmo effeito.
'
.
Veja-se Clovis Bevilaqua, Cod. C'iv. Comm.ant.,
vol. Il, pag. 62 .

I

.Arf: 22:1.-Embora nullo ou annullavcl, quando contrahido
de boa fé por ambos os conjuges. o casamento, em relacão a
estes como aos filhos, produz todos os effeitos civis desde a
data da sua celéb1•ação.
·
Substituam-se as palavras desde a data da sua calebraç_ão pelas seguintes: até o d·ia da sentença mmul-

.

latorià.

·

·

O que convém não é fixar a data em que o casamento nullo ou annullavel começa a produzir cffeilos,
a qual sem duvida é a da celebracão, mas a em que
·deixa de produzil-os.
Temos visto impugnada esta emenda, mas sem
razão. A lei, como diz Lafayette, «protege a união o ·
dá-lhe todos os effeitos civis do casamento valido at6

-.
I'

...

•'
'I.•,'

,,

' .,
,, .. _

á sentença ela declaração de nullidade. :r> (Di r. de
Fam., § 33.)
·

•· ,·

-Clovis Bevilaqua, commcntando este artigo, usa
da mesma linguagem: 11: Em attencão á bôa fé dos conjugas, o casamento nullo ou annullavel produz todos
os effeitos de valido, até o momento em que, por se~

r

"

tença judiciaria, se dissolve-<a sociedade coniu'ual po1•
elle estabelecida":>;. (Ood. ·Civ. Commant., vol. II, pagina 92.)
.

'i

E. cr!licando à sua ·redacção, as!rim se exprime:
Não era o.. morriento em que começam os effeitos
do casamento putativo, que cumpria assignalar. Esse
momento estava naturalmente indicado. Nflln ha ef'd'eitos do casamento que ant~ccdam :i sua celellracão..
O que era preciso dizer era o momento cm que cessavam os effeitos, para accentuar. que a SPnfenon annullatoria não retroagia ao momento da c~lebrnção ou .
ao momento cm que, entre os conJuges. cessasse a
ignorancin do impedimento. que lltes vednvn o cnn1 snrcio. Até o dia da sentença. que pronunl'inr a nulli- '..
dado ou annullncão do casamen·to, produzirá estes
.effoifos de valido»; (Ob1·. cit., pag. 94.)
·
.,
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cAt6 o dia da sentenca que o annullar,, iliz Teixeira de Freitas no art. 1. 448 do Esboço. c Até o dta
da sentença que pronunciar a nullidade ou annuilação
. do casamento~. dizia O· l:'roj ecto Clovis, art. 26:! .
Alguns Codigos tambem são expressos.
Po1· e;templo:
O Suisso, arL. 132: (, .. Jusqu'au jugement, ·!e
mariage méme entarhé de nullité abso!ue, a tous le~
effets d'un mariage valable. ~
O Hol!àndez, art. 15:3: «Dans !es cas des dem:
articles pt•écédents, !e mariage cesse de produire des
eHets· civils· à dater d!t ,iOIW du. jugement qui cn p>·ononce la nullité. ~
,
O Argentino, art. 2411: <.:Si el matrimonio nulo
• hubiese sido conkaido de buena fé por ambos lo~
couyuges, producirá, hasta et dia en que se· declare
su nulidad, todos los effectos del matrimonio vá~ ·
lido ... ).

..

,,
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'

''',
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Art. 233- Compete-lhe (ao marido) :
m-o direito de fixar e mudar o domicilio da família
(arts. 46 e 233 n. IV) •
Gorrija~se a remissão:. em vez de al't. fiG, diga-se
art. 36.
·
O engano é evidente. O art: lt6 t:-:~ta do bens
immoveis.
Art. 235- O marido não póde, sem coqsentimento da
mulher, qualquer que seja o regimen de bens:
·
I-Alienar, hypothecar ou gravar de onus real os ben~
immoveis, ou seus direitas reaes sobre immoveis' alheios (artigos 178 § !J• n. I a; 237,· 276 e 293).
IDiga~se inmioveis oti direitos reaes, etc., sunprimindo-se o possessivo setts.
,
.
Não. havendo razão para restringir •a prohibicã.o
no caso de direitos reaes, percebe-se que a intex•calaclio
do possessivo seus é· um mero erro· typograpbico.
' .· Art. · 243, pariÍgrapho unico- Considerar-se-á sempre autorizada pelo marido a mulher, que occupar cargo publico, ou, ·
por mais de seis mezes, se entregar a proi'issão exercida !6rn
do lar conjugal.
.
.
. ,
·
Passe-se este paragrapho para o ar;·t. fU-7.
O paragraphl.l unico do art. 243 contém uma
exocpcã~ ao p!'i.ucir,io ·estabelecido no artigo:
a au,
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torizacão do marido deve sempre ser expressa, salvo
si. a. mulher occupar cargo publico ou exet•cer uma.
profissão fóra do lar. Ora o art. 247 enumera tres
outras excepções. Parece razoavel que se junte a
astas a daquelle paragrapho.
Além disto, feita ·a. · alteração proposta pelo
emenda, ncarão methodicamente agrupados dois dispositivos, suggere esta interpretação: Si o pacto dota.J
estatue a separacão, a mulher terá a propriedade, administração, goso e livre disposição dos paraphernaes,
de accOrdo com o árL. 310; no caso contrario, este artigo não terá applicação, o todos os· bens extra~dotaes,
inclusive os paraphernaes, cabirão sob o poder do
marido. (Cod. Civ. Comment., vai. II, pag, 223.)
· Esta intelligencia deixa· bem patente a contra~
. dicçrio existente entre os dois preceitos, e a diffilluldade do notavel jurisconsulto em ·harmonizai-os,
difficuldade que o :eva a apagar do direito, n'uml!.
das bypotheses qut! :ormúla, a noção dos bens paraphernaes, admíttir como regi.men datal· uma situacão
jurídica que aberra desse regímen, e considerar ~CamCJ
não escripto um .texto expre9sO de lei.
(\
A emenda da Camara afasta as difficuldades, som
· prejuízo da doutr.ina e do pensamento
do Codigo.
.
..
'

Art. "322 -A sentença do desquite autoriza a sopat•ação
dos conjugas, e· põe .termo ao regímen matrimonial dos bens,
como se b casamento fosse annullado (art. 267, n. lll).
iEm vez de annullado, disa~se dissolvido.
Neste mesmo artigo deve ser supprimida a refe~
rencia ao n. III, do art. 267.
A razão da emenda consta do seguinte trecho de,
um parecer do deputado Frederico Borges: :
«Trata~ se de uma. simples comparação, mas essa
comparacão não é verdadeira. se o ponto de referencia for o casamento annullado.
'
No casamento annullado não ha regímen de bens,·
pois que não houve casamento, salvo se, em attencão
i boa fé dos conjuges, for dtlclarado putativo. Mas.
sendo putativo o casamento, os effeitos favoraveis só
aproveitam ao conjuge ínnocent.e (art. 221). Nada·
disso acontece, quando a sociedade conjugal se dis- .
solve pelo desquite. Nem ha que attender á boa fé, .
nem · ha que distinguir, para as relações economiN\3
oxtinctas, entre 'o conjugo innocente e1 o culpado.
A comparaoão verdadeira é com a dissolução do
.Jasamento. O que o artiso quer affirmar é, precisamente, que o desquite c põe termo ao regímen mntrímonial dos bens», como se um dos conjugas ti-·
yesse morrido. s~param~se o~ <:oDjuge~. c o~ .bens $i.'i.o
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entregues aos respectivos propri'etarios, . segundo o
regímen estabelecido c:ue cessa com o desquite.
Com a annullacão não se attende ao regímen dos
bens·. Não houve communhão, nem dote, nem outra··
qualquer combina cão.:.
O Projecto Clovis, quer antes quer depois da revisão da Camara, dizia como se o casamento tosse dis_solvido, e não annullado.

'

1

Art. 336- A adopção estabelece parentesco meramente
eivil entre o adoptante e o adoptado (art. 37 5) ;
Substitua-se m·t. 375 por art. 376.
E', com effeíto, o art. 376 que se occtiP:t do pat•entesco resultante da adopção. ·· ·

' ,.,
J

,•·

•

~

·'-'

'

_,,

~

Art. 310- A legitimidade 'do· -filho concebido na constancia do casamento, ou prP.sumido tal (arts. 338 e 339), só
se póde contestar:
·
fi I - Provando·-se que o marido se achava physioamente
impossib!litndo de cohabitar com a mulher nos primeiros cento
e vinte e um dias, 9u mais, dos trezentos que houverem prece. dido ao nascimento do filho.
;
·
. I I - Que a. esse tempo. estavam· os conjugas Jégalmente
1
separados.
·
•
Accrescente-se, depois da palavra contestai' e
antes do ri.' I, a expressão provaridó-se, que deverá
ser eliminada no referido n. -I.
Art. 34G- Não basta confissão ma tema,· pura excluir a
paternidade.
·
•
Colloque-se o artigo a antes. de con{is86.o .
·Art. 414- Podem ·excusar-se da tutela:
VI.- Os que já' exerceram tutela, ou cura tela.
Substitua-se excrcetam por exm·cerem.
Art. 526- A propriedade do sobre e do sub-solo abrange
a do que lhe cstà superior c inferior em toda altura e em toda
a profundidade, uteis ao seu exercício, não podendo, todavia, o
proprie!ario impedir ·trabalhos, Que ·sejam emprehendidos a
uma altura. ou profundidade taes, que não tenha elle interesse
algum em obstal-os.
·
Em vez de toda altn1'a, diga-se·, toda a altura.
A!' L. 646- :Se o compascuo em predios particula~es fot•
estabelecido por servidão, reger-se-ã pelas 'normas destas, ·
Diga.:.se' desta e não delt«s,

.·.
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Art. i.OSO-A proposta do. contracto obriga o propo·
nente, se o contrario não resultar dos termos della, da natureza do negocio, ou das circlimstancias do caso.
Diga-se de ·cont2•acto• e não do contracto.
Art. L i37 ~Em toda escriptura de transferencia de iromoveis, serão transcriptas as certidões de se acharem elles
quites com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; de quaesquer impostos a que pudessem e~tar sujeitos.
Em vez de pudessem diga-se possam .
......
Art. 1. 780- O herdeiro que sonegar bens da herança, não
os descrevendo no inventario, quando estejam em seu poder,
ou com sciencia sua, no de outrem, o que os omittir na oollar;ão,
a que os deva levar, ou o que deixar de restituil-os, perderá o
direito, que sobre elles lhe ·oabia .
. C:olloque-se uma yirgula depois da dis.iunctiva on,
que precede as palavras com sciencia.
. Art. 1. 795- Sendo feita a doacão por ambos os con.iuges,
no inventario de cada ttm, se conferirá por metade.
:Elimine-se a virgula depois de cada um.
'. . . · Nestas nove emendas trata-se de ligeiros equivocas grammaticaes e pel}Uenos erros ou omissões ty' . 'pographicas,
que, em todo caso, convém corrigir.

·-.

-

. -At·t. 552- O possuidor pode, para o fim de contar o
tempo exigido pelos artigos antecedentes, a~cl'escentar á sua
posse a do seu antecessor, contanto que amb,,s se,jam continuas
e. pacíficas.
Depois da pà!avra antecesso1• faca-se remissão no
art. 496',

.

.·

A referencia ao art. 496 contribuirá para esclarecer o dispositivo.
· .1#
Art. 559- O dono do predio rustico, ou urbano, que se
nchar encravado em outro, sem sahida pela via publica, fonte
ou porto, tem direito a reclamat· do· visinho que lhe deixe passagem, fixando-se a esta juáicialmente o rume, quando preoiiO.
.~
Substitua-se 11reciso por necessm'io.
A substituio!lo aconselhada evita a confusão t·ésultante da possível concordancia entre o adject.ivo
pre.ciso c o substantivo rumo,
· ·~

'

'

•••

,j •·•

Art. 672- A divida considera-se vencida:
I - Se, deteriorando-se, ou dcpreciandv-sc a coisa dada
em segurança, desfalcar a garantia, e o creaor, il:timauo, a não
reforçar.
Diga-se devedor em vez de credor.
Ha, com efféito, manifesto equivoco. E' o devedor,
e não o credor, que rcl'oJ·ca a ganntia da divida.
:Art. ·78!1 ~A caução de titu.los de credUo inalienaveis
equipara-se ao penhor e vale .contra tt:rediros, desde que ror
tran$r.ripla, ainda. que esses titulas niio !lajam sido entregues
ao Cl'el.lor.
.
Substituam-se, as pn lavras- títulos de credita
inalitmaveis- pelas ~eguintcs: titnlos. nominativos
de di·vida da União, dtJs Estados, on dos Mttuicipios.
O Projecto Clovis considerava immoveis rar·a os
effeilos )(!gaes as apo!i~es nom·inativas da divida ccm~olirtada da União (llrt. 6t, 2•) e dava c r.nr·aeler de
penhor á caução d~.;sses títulos sob a dcnomiuacão de
titulus de credito equipararias a bens. de Mi:: (artigo
887). Havia nexo logico entre os dois di:;po~ilivos.
A Gamara rejeitou a doutrina do art. 61, 2•, e
não obstaurc, manteve \) preceito do art. 887 •.Mas
não par·ou ahi: a pretexto de melhorar a linguagem
do Projecto, substituiu as palavr·as tilttlos de cre:lita
eq11.iparados a bens de raiz por tihtlos dó credito ina~
lienaveis, o que não só r.iio é a mesma coisa como
veio p~r este artigo em contradicção formal com os
arts. 75G e 768, S3gundo OS quar.a O pm:hrH' SÓ póde
recalrir em objecto ~usccptivcl de' alienaciio. ·
ARsim, a redaccão alterou o pen~nrueuto da lei.
A emenda nada mais faz do que restabclecl~l-o.
Tem-se in terprcL.tdo ,iá este :ll't'igo como querend~>
significar não propt•iamenle a c11u~iio dos titulo;;, mas
a subrogacão do credor no direito de receber os juro.;:
t•espcutivos. Çumpre,- porórn, ohservar que o texto se
refere expressá e inilludivelmente á cnucfto dos pro.
prios títulos. Além disto, não é :~dmissivel o penhor
do dfreito de receber juros: o oll.ir.cto do penhor não
póde ser· senão uma coisa malel'ial.
·

·'

'•

:~<

', .
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. Art. 801- P9derá o. d.evedor fnzer cnncellar a t~anscripcão.
do rnstrumenlo ptgnoral!cto, apresentando, com u firma r·eco~ ·
nhecida, se o documento for particular, a quitac!io do ct•edor •·
Faca-se rcmissno ao m·t. 1.0!}3.
Não é indisprymm·cl a referencia; mas não ha. in..:
convenionto em !nzC!I-a..
:. ·
·

~

',•·\
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Art. 810-Podcm ser objecto de hypotheca:
I - Os immoveis.
I I - Os acccssorios dos immoveis conjunctamente oom
elles,
1
III- O dominio directo.
IV- O domfnio util.
V-As estradas de ferro.
VI- As minas e pedreiras, independentementr. do .solo
unde se acham.
Accrcscente-se o seguinte: VII. Os navios (artiuo 825).

.'

,

No art. 825 o· Codigo considera susceptíveis de
hypotheca os navios. Convém,. pois, incluil-os entre
as coisas que· o art. 810 enumera como podendo ser
objecto de hypoLheca.

.....

-r
Art. 8! 6, § 2.•- Não notificando o adquirente, nos trinta
dias do art. 815, § 1•, os credores' hypothecarios, fica obrigado.:.
Diga-se aos credores, em vez de os credores.
...
· Art. 1. 784- Só se póde arguir de sonegação o inventariante depois de encerrada a descripção dos bens, com a declaração, por elle feita, de não existirem outros por inventarim·
e partir, e .o herdeiro, depois de declarar no inventario que
os não possue.
·
·Diga-se ao inventa1•iante e ao hcl·deii'O, em vez
de o inventariante e o lterdeil•o.
A lintuagem do Codigo nestes dois dispositivos ó
correcta. Os verbos notificar e ai'OUil' são transitivos:
diz-se com acerto notificar, m•ottir alouem. de alouma
coisa. Mas as emendas afastam a amphibologia que
podcr(l nascer da ausencia da preposição a; e por sua.
·vez se conservam dentro das regras da grammatica,
porque o cC>mplemento directo, quando representado
..por pessoa, póde Rcr regido dessa preposição.
~

Ar!.. :1. '123- A fixação dC> preço pode ser deixada a arbítrio ele t.m•ceiro mt tm•cei1•os, que os .contraclantes logo
d(;lsi~narcm ou prometlerem designar. Se o terceiro não acceitar
a incumbcncia, ficará sem cffeilo o contracto,· salvo quando
accordarem os contrahentes designar outra pessoa.
·
Eliminem-se as palavras ou. terceiro~.
§üo de facto excusadas.
·

-

~

c
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:Art. 1.745, III-Relações illicitas com a mulher do filhó
aem·o ou marido da filha ou neta.
Supprimam~se as palavras nenro ou.
·
São realmente demais as palavras aenro ou, precedendo estas mm•iào· da filha.

ou neto. ou com .o

Art. 1. 7:52- Não se rompe, porém, o testamento, em que
,o testador dispuzer da sua metade, não comtemplando os herdeiros necessarios, de cuja existencia sai!!a, ou desherdando~os,
nessa parLe, sem menção de causa legal (art. 1. 741) •·
Faca-se remissão tambem ao a1·t. 1 . U2 •
. Em rigor .. é clesnecessaria a citação, _como o ó a
que já se encontra no artigo. Tendo, porêm, o Codigo
adoptado o ·systema de fazer seguir cada dispositivo
de uma remissãu aos que ''de qualquer sorte com. elle
se relacionem. a Commissão não se oppõe á approvação
da emenda. ·
· __.
. ·
'
.

,
:Art. i. 768- Revert~rá á herança o premio, que o testamenteiro perder, por ·ser removido, ou não ter cumprido o
testamento (árt. 1. 766) .
Faca-se remissão ao art. 1. 759 .
. A' esta emenda applica-se o que acabamos de
dizer em relação á do arL 1. 752.

***
:A Commissão pensa que devem ser rejeitadas as segUintes.

.

~~~=

:
Introduccão -Art. 3, § 2•- Reputa-se acto jurídico per, feito o já consummndo segundo a lei vigente ao tempo em qu&

se

·,.:.

1.'·,· ...

e(fcctuott.

.,

··

Diga-se effeituou. e não e(fectuou.
.
O intuito da Gamara foi' uniformizar a o·rtbo~
graphia, ,por suppor que esse verbo está graphado
atfcitum· em outros artigos do Codigo. Mas não h a '
tal. Em nada menos de 20 dispositivos emprega o Je- ·
gislador o verbo cffectu.m•: arts. 17G §i •, :194, 268,
306 para:grapho unico, 432 § 2•, 683 alin., 720, 798, -·
799, 816 § 2• n. nr, 932, 947 § 1.", 950, 955, 976, 1.001,
1. 010, 1. 258, 1. 282 n. II e 1. 713. Em nenbum delles
se escre:vo effeituar, e sim ef(ectttar, de sorte que a
. adopção da emenda da Camara é que viria quebrar a
. ·uniformidade.
.
··
Ambas as formas são correctas, e até a ·Cli!-O a
emenda rejeita é a mais' )lsada. Prov~ :diste) ~s~ n11.
\) .'

.·

'

•
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propria resolu~ão da Camara, que diz,. no art. 2•,
e{{ectuadas 'e não P.f(cituadas. Não ba, pois, razão
para substituir uma Por outra.
(A edição do Codigo de que nos servimos é a da
· lei, publicada no Diario Official e distribuída em'
folheto pelo Ministerio da .Justiça.)

-·

-··

Art. 178 - Prescreve:
§ 9.•:-Em quatro annos:
V- A acção de annullar ou rescindir os contractos, para
a qual se não tenha estabelecido menor prazo; contado este:
.. d) quanto aos actos da mulher casada, do dia em que se
dissolver a sociedade conjugal (art. 315).
·
·
Supprima-se a letra,d.
· Entende a Camara que a ·materia deste dispositivo 'está prevista no art. 178 § 7• n. VII, e procura
com a emenda eliminar a redundancia. Mas não pareée
procedente o reparo: o § 7• n. VII trata da accão do
marido ou dos smts herdeiros para annullar os actos
·'
da mulher, praticados sem o consenttmento daquellc
ou sem o suppr·imento do juiz, emqunnto que o §. 9"
n. VII se occupa da accão de terceiros, haja ou não
consentimento do 1ltarido, haja ou não supprimento
.. do juiz.
Art., 1. 067, paragrapho unico- O cessionario de credito
bypothecario tem, .como o subrogado, o direito de fazer inscrever a cessão á margem da inscripção principal.
:Qiga-se do credito e não de credito.
O título trata da cessão de credito em geral, e
não sómente da cessão do credito hypothecario. O artigo, por sua vez, cogita da trans'missãa'de um credito
qualqum•. Parece, po'rtanto, perfeitamente· correcta s
linguagem do 2)aratn•apho, dizendo o cessionario de
credito h1Jpotltecario, de que se nlío fallou, em vez
de o cessi011ario do credito hupothecario.
·
'

-

.

ArL. 1. 719- Nilo podem tambem ser nomeados herdeiros,
nem legatarios:
r -A pessoo. que, a rogo, esCl'eveu o te::;tamento (al'~
tigos 1. 638, -n. t, 1. 656 e 1. 657), nem o seu conjuge, ou os
seus ascendentes, descendentes e irmãos. ·
II- As testemunhas· do testamento.
III- a concubinn do testador casado.
IV- o official publico, civil ou militat', · uem ·o commandante, ou escrivão, perante quem se, fi~er, assiJU coíno o qutl

t:Jzer1 ou approvar o·testamento, ·

.,._

\

.

Fa~n-se lamb(lm rt'missfio ao n. X do art. i.638 e
ao paruyrapll.o umco do art. 1.6líG',
A emenda não diz. em qual dos quatro numeros
do art. 1. i 19 d~,·e ser posta a remissão que propõe.
Ent•mdc-se que t! no n. 1, onde vem a referencia aos
arta. 1. 638 e 1. G56.
· ·
A •·emissão seria mal cabida. O n. I do art. :1. 7i9
só coaita da pessoa que esc:rtrueu o testamento e não
póde, portanto, reportar-se aos artigos que se occupam da teslemurtha que assionou pelo testador.
A P.menda teria além disto o gr·ave inconveniente
de alterar profundamente o pensamento' do Codigo,
c, sem razão relevante de direito, declarar, incapaze~
de adquirir por testamento o conjuge, ascendentes,
descendentes e irm:ios da. teste~unha que. assignasse
a rogo r!l) testador.
·
Convem notar, por ultimo, que '·a rejeicão da
emenda não deixará nenhuma lacuna no Codigo: o ·
n. II do mesmo ar.t. 1. 719 nega a capacidade de
adquirir ds testemunhas do testamento, isto é, a todas
as testemunhas, tenham ·ou não assignado · pelo tes·
·
tador.

·*

**

Além das emendas constantes do projecto, a Commissão
de Justiça e Legislação, guardando sempre o maximo respeito
ã illuslrada Commissão que na Camara redigiu .a lei, pede
venia par·a submetter algumas outras á apreciação do Senado.
De defeitos se resente ainda a redacção de alguns artigos
do Codigo Civil, onde a construccão nem sernpre é das mais
felizes, a ·linguagem por vezes rebuscada e as ·inversões, não
raro forcadas e deselegantes, difficultam a intelligencia do
texto. !lias como, embora com algum· esforço, o sentido destes
, dispositivos se apprehende afinal com inteira ·segurall()a, nenhuma alteração é de, neccssidàde fazer-lhes.
·
A
opportuiiidade
·de
corrigir.
simples
defeitos
de
estylo
j:'i
·
passou, O que podemos e devemos ·fazer . agora, como bem
entendeu a Camara dos Deputados, é apenas, sem tocar no
pensamento da lei, traduzir. com fidelidade est.e pensamento,
restabt>lecendo-o onde tenha sido deturpado, exprimindo-o,
onde haja mister, com maior clareza e precisão, emendando os
· erros de cópia, desfazendo os equívocos, preenchendo as ·Iacun!lS, cortando as demasias, corrigindo ·as impropriedades :.l
os desUses grarnmaticaes.
.
1
Circumscripta 11. estes limites, e · porque a urgencia do
dar ao Codigo, já em execução. a sua forma definitiva, não
permUte senão um exame rapido e perfunctorio do seu texto,
a Commissão se limita a apresentar as seguinLes emendas.
x·eclnmadas, em grande parte, por erros de copia e impressão,
inevitaveis e.m trabalhos deste gimero.
.
Quando se osludn detidamente urna lei, para comrnental-u.
eJI! 'livros de dout.rina ou applical-a a hypotQ(lses occurrentes,,
.

'
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facil é descobrir-lhe as falhas, provenha.rn estas .do espirito
ou da letra do texto. Uma simples leitura do acto legislativo;
sobretudo si este tem as proporções de um codigo, não basta
para· revelar-lhe todos os senões. E' possível, portanto, é
mesmo muito. provavel que de -outras correcoões precise o
Codigo; mas a circumstancia, acima assignalada, de já estar
elle em vigor, .não nos deixa tempo para um estudo mais
accurado.
l:Ia quem ponha ern duvida a conveniencia dessas emendas.
Mas, reconhecidos os erros, melhor é corrigi!-os desde jã:
antes que o Codigo se infiltre na vida jurídica do paiz e sobre
eiJe, assim defeituoso, se comece a construir a doutrina c a
jurisprudencia.
'
·
.
Fiel aos intuitos deste parecer, nada dirá a Commissão,
apesar do muito. que poderia. dizer, sobre a parte propriamente juridica do Codigo.
Eis as emendas:
InLroduccão- ArL. 5- Ninguem se excusa, allegando ignorar a lei, nem com o silencio, a obscuridade
ou a indecisão della se exime o juiz ·a sentenciar, ou
despachar.
· I. Em vez de ·indecisão diga-se insu(ficiencia.
Lei omissa, lei obscura, lei insufficiente são
phrases de sentido claro e determinado.
Lei indecisa é uma. expressão impropria, vaga,
indefinível.
Si!ence, obscurité ou insuffisance, diz o Codigo
Civil Francez, art. 4•.
' ·
.Silencio, oscuridad ó ·ins-u{iciencia, dizem os Codigos ·.H espanhol, art. a•, Argentino, art. i5, do
Uruguay, art. 15 .
·
'
IL Nos arts. 432 § 2•, e 927 alin., o Codigo faz
acompanhar, não da preposição a, como aqui, mas da
preposição de, o complemento indirecto do verbo
· eximi1·.
.
Conviria uniformizar a redacção, e, uma vez assentado isto,. adoptar de preferencia a ultima syntaxe.
·No latim o verbo ea:imi1• (exim'il•e) era construido,
r: omo ... ensinam Forcellini, Du Cange, Quicherat c
Freund, com ablativo, regido da preposição e ou ex,
que entra na sua formação, ou mesmo sem preposição
alguma. E' verdade que, segundo affirma Freund,
a partir de Augusto, apparece muito frequentemente ·
a construcção com o dativo. Mas, admitLido que nest~s
oosos o verbo eximire tivesse a mesma significação
eom aue foi recebido nas- linguas neolatinas, o que
ó certo 6 que nestas linguas aqueiJa construccilo não
foi acceita ou, pelo menos, não se vulgarizou, e elle
é geralmente empregado com a preposição de, de abla.tivo, e não càm a preposicã·o a, de dativo.
Assim é· no !rance:~: (Littré, Hat.zfeld 9 DIU'ma-

•,''
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• Leler, verb. e:vernpter, ercernpt), no italiano (Pr.trocchi, verbo es·imire) e no hespanhol (Dic. de la
Academia Espmiola, vei·b, oxirni?•, exento). Assim é'no
inglez (Webster, Fleming and. Tibbins- to exempt
(?'om· e não to exempt to) . Assim é tambem no porLuguez· (Biuteau, i\Ioraes, Domingos Vieira, Constancio,
Eduardo , de Faria, Aulete, Candiclo de Figueiredo,.
Séguicr). •rodos estes autores, francezes, italianos,
hespanhóes, inglezes e brasileiros ou portu;uezcs,
citam numerosos exemplos classicos, sempre com a
preposioão de, jamais eom a preposição a.
O •Cocligo Civil P<1rtuguez, m<1delo de_ boa linguagem, assim se exprimo no art. 9•, correspondente
ao que estamos analysando: « Ninguem póde eximir-se
de cumprir as obrigações impostas por lei,· com o pretexto de ignorancia desta, ou com <1 seu desuso.» i
Da mesma construccão usa ainda no 'art, 1. 34G:
«Não é licito ao constituinte exim·i?·-sc ele cumprir
o que lhe é ordenado ... :». E.· no art. :1. 433: «A incapacidade de um dos estipulantes não cari'Tiw, o que
acceitou o deposito, das obrigações a que os depositarias estão sujeitos)).
l~m nenhuma dll suas ~isposiçõcs se eneontm o
verbo eximi?' seguido da preposição a.·
Longe de nós o pensamento de contestar· aos es.criptores de autor•idadc o direito do dar essa nova
moclalidudt.! á synLuxc do verbo exi-mi?•. ilYias, convindo
uniformizar a linguagem do Codigo, parece que, entre
as duas coustrucçGes por cllo empregadas, uma -abonada cm todas as linguas pela generalidade dos au..:
Lorcs, c outra .que ainda não reune os mesmos títulos,
é estn. ultima a que se deve excluir. ·
·
:Diga-se, pois, narn. . . se exime o ju-iz. de sen-

tt:nc·ia?' -ou des!Jachm·.

•..

·li;
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ArL. :30, paragravho unico -IDcpendem de approvação do
Governo l!'ederal os estatutos ott compl'omissos das pessoas
jUl•idicas estrangeiras de direiLo privado, para poderem fun- .
ccionar uo Brasil,· por si mesmas, ou por i'iliaes, agencias, estabelecimentos que as representem, ficando sujeitas {ts leis c aos
t~ibunaes brasileiros.
·
. ·
. .
Já está suscitando conLrover•sias a· intelligencia
deste dispositivo.
· .
· Entende Clovis Bevilaqua ·que diipendem de ap- ·
provação do Governo sómento as pessoas Juridicas
'i'Jue tcem estatutos on contllromissos (associacõcs de
i'ins idP.aes, corpor•ações, sociédades anonymas c em
eom,manditn pol' .ucc;õcs) e nüo as sociedades que ti-

Yél'em por base constitutiva
''

um

contracto, sociedades

.
'

.

·~·.
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de pessoás que prosigam fins economicos, em nome
eollectivo, de capital c industria, se.iam commercill!CS
ou civis (Coll. Civ. Comment., vol. I, pag. 159).
O senador João Luiz Alves pensa que úquella
formalidade estilo ·sujeitas todas as pessoas jm•idicas,
qualquer que seja u. ,J'r)rma de sua organizacilo (Cod.
Civ. Annot., pag. 18) .
:A. div<lrgencia em rig·or não se uustifica.
Confrontando-se este artigo com o ai:t. IS da
Parte G. qj;'al, verifica-se: '1 •, que o instrum{mto social
se póclc ~rescmtur sob .diverBas i'órmas- contractos,
actos ·constitutivos, estatutos ou compromissos; :;•,
que, dessas fórmas, o art. 20 da Introduccão destacou
cluas elas menos geraes, das que se ajustam sómentc a
determinadas sociedades.
Ora, não ó· de suppCir nem que o Codigo pretendesse designar por expressões de significaoão restricta
c especial objectos c .idéas· mais extensas, nem que
tivesse o intuito de contrariar o seu proprio espirita
liberal (Parte Ger·al, art. 3) c as noções .doutt•iuarias
geralmente acceitas no direito internacional privado.
::ii o art. 20 houvilsse usado da expressão acto const?:tutivo OU cont1•acto, teria cabimento a intcrpreta((ÍÍO
ampla a que acima nos rBferimos; mas, tendo empregado os termos estQ.tutos ou comp1•omissos, ,não a
reputamos bem fuudada.
Como quer que seja, porém, a conLrovcrsia· surgiu,
c parece conveniente pôr-lhe termo, esclarecendo o
pensamento do legislador.
"\.ssim, em vez de 1>essoa.ç jm•i'd'icas estranueil'as
de d·i1•cito 2ll'ivado, diga-se s,ocie'dades estmnaeira:Y 2JOI'
acções e de ·intuit'os não eeonomic'os.
'Parte Geral- Art. G, paragrapho unico- Os se! vi colas
l'icarão sujeitos ao regímen tutelar, estabelecido cm leis c regulamentos cspeciaes, e que. C'essai'CÍ cí medida de ·ma a,daJltação.
'
Em vez de e que cessará cí medida de sua ada)Jta(:ão- ·diga-se o qual cessai'CÍ á medida ·que se {omm
ada21tando á civilizaçiio do pa,iz.
Ficarú assim expresso com clareza o pensamento
contido na phrasc elliptica, <!Ue se lê actualmente no
Codigo.
\
~~rt. 1.0- A cxistcucia da pessoa naturál termina com a
morte; J)l'CsumiiJ,do-sc e,:;ta, (Juanto aos aus'lnteõ, nos casos dos.
arts. 481 c 482.
.
.
Faça-se ponto na palavra '/JlOI'te c substiLúa-se

21rasumimlo-se pot;

Pres,um~·se.,
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São doi~ preceitos que se relacionam. mas que são
antonomos. Devem constituir períodos disLinctos.
Art. 21- Termina a existencia da pessoa jurídica:
III- Pela sua. dissolução em virtude de acto do governo,
cassando-lhe Q_Sle a autorização de funccionar, quando a peSSOa
,jurídica incorrà em actos oppostos aos seus fins. ou .nocivos ao
bem publico.
··
Em vez de cassando-lhe este a autorização de
./ltncC'ionm·, construccão que não parece rigorosamente
vernacula, diga-se, com mais elegancia e sem a menor
modificação no pensamento do texto, que lhe casse <t
autorização para (unccionar.
'
-.:I

' ~'

Art. 22-ExLinguindo-se uma associação dé intuitos não
eoonomicos, cu,ios estatutos não disponham quanto ao destino
ulterior dos seus bens, e não tendo os socios adoptado a tal
respeiló delibcracão efficaz, dcvolve1·-se-â o 21at1•imonio · social
a um estabelecimento municipal, estlildual ou. /'ederal, de fins
idenUcos, ou semelhantes.
.
·
Paragrapho unico- Não havendo, :no Município, no Estado, mt no Districto Féde'l'al, estabelecimento. cm taes · condições, scrtí dcvoll'ido o palrimonio á Fazenda estadual ou
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r~acional.

Como se vê, o Codigo mandá transferir o patrimonio_ da associacão a um estabelecimento de fins
identicos ou semelhantes e, "na falta, á. Fazenda estadual, si a associação Linha a sua séde no Es'tado, ou
á nacional, si a tinha no Districto Fede'l'al.
Não se prevê a hypothese de ser a associacão est.abelecida em ten•·itorio não constituído em Estado.
No art. 483, paragrapho unico, o Codigo devolve
o patrimonio do ausente, 1:omo bem vago, ao Estado
onde o ausente era domiciliado, ou á União, si era
domiciliada no JJislricto Federal ou em, tarritorio não
constituído cm Estado.
·
No art. 589 § 2• determina ·que o immovel abau- ·
danado passe ao domínio do l!.'stado, onde se achar, ou
da União, si estiver no Dist1•icto Fedc1•al ou em,tm·'l'itol''io não constUu·ido .mn Estado.
·
,
No art. GOG entrega ao-domínio do E8tado o remanescente do preco da coisa ,achada, e nada dispõe
para o caso em que esta se;ia encontrada em territorio
não constituído em Estado ou no Districto Federal.
No art. 1.59·4 passa os bens da heJ"anca ,iacfi!nte.
ao domínio do Estado ou ao do Districto Fede'l'al, ·si
o de cuitr.s tiver sido domiciliado nas respectivas circumscrincões, ou ao da União, si em; territorio não
constituid11 e1n. KJJtado. ·
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No ,ar L. l. ü03· deJ'er,u a su~ccssão legiLima dl.lpoi,;
dos descendentes, ascendentes, eonju~:e e collac:teraes.
nos Estados, ao D'i,çlr"'icto Fedel'al ou ;, l!11ião, l.lxplicando no art. 1. G19 que a 1heranr;u Sl.l devolver~ ao
Estado ou ao Districto Fell'entl, si o de cn:ius tiver sido
domiciliado nus respectivas circumsc.ri pções', ou i\t.
União, si tiver sido domic.iliado em te1·rilorw não

.incm•po7'aclo a qualque7' dcllas. .

.

·
Temos assim· tres cl'itcrios differentes para a. so. lução de . questões que obedecem aos mesmos princípios: nos· arts. 22, 483 paragrapho unico, c 589 § ·2",
os bens são transferidos ao Estado DU ú União; no
art. 606, só no Estado; n.os arl,s. 1.'5fM, 1. 603 e
L 619, á União, ao Estado ou ao District~> Federal.
Não póde esta variedade ter entrado· na intenção
dos redactores ·tJo Codigo. Importa uniformizar os
dispositivos citados; e ilsta uniformização se deve
fazer no sentido dos arts. 1. 594, L 603 e 1.•519; isto é;
mandandD devolver ao dominiD dD Districto Federal.
que a tantos outros respeitos é equiparado aos Es.:
'ta dos, os bens que, nas. hypotheses dos arts; 22, ·.i83
paragrapho unico, 589 § 2", e 606, 'estiverem no seu
Lerritorio, e ao da Uniã1> os que, no caso do art: 606,
. forem achados em Lerritorio ainda não constituído. em
Estado.
·
Redi.ia-se, pois, o parag·rapho unico do art. 22
aSI!im :·
« !~ãD havendo, ·no Município ou no Estado, tl()
Dislricto Federal, ou no territorio ainda não constituído em Estado, em que a associação ·teve a sua séde,
estabelecinrento nas condições indicadas, o patrimonio
· se devolverá á Fazenda elo Estado; á. do Districto Federal, ou á 'da União.ll ·
'·

' .

.,
, ·.·::.;
__

,.

'·.;

.. Art. ·:}5- Quanto 'ús pessoas jurídicas o domitlilio é:
I. Da União, o Districto Federal.
·.
II. Dos Estados,. as respectivas capitaes .
. III. iDo :Município, o Jogar onde funccione a administ.raçãp' municipal.
..
IV. Das demais pessoas ;i uridicas, o Jogar onde i'unccionarem as l'esp,ectivas directorias o administrações, ou onde
o!~geL'em domicilio especial nos seus estatutos ou actos oonsti·t,utivos.
··
§ 1." Tendo, porém, a p;~soa 'jurídica diversos estabelecimentos em Jogares d~fferentes, cada um será considerado
domicilio para os actos nelle praticados .
. § 2.• Se a administracl'io;. ou directoria, tiver a séde no
esL!'angeiro, haver-se-á por domicilio da pessoa ',iuridica, no
tocante ás obrigações con~rabidas por cada uma das suas ·
S.-Voi.V.•
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/

agencias,· o Jogar do estabeleciiDento, sito no ,Brasil, a que ella
corresponder.
. ·
.
Ha .neste dispositivo uma grave lacuna, cujos
effeitos já se estão fazendo sentir. O Codigo dá. como
domicilio á União o Dist1•icto Federal. D'ahi estão
deprehendendo algunlÍ advogados que só no Districto
Federal póde a União ser accionada, mesmo tratando-se
de factos occorridos nos Estados.
Não h mister de salientar os inconvenientes de
uma tal interpretacão. .
.
.
O principio adoptado em nossa legislação é que
a ·acção correrá no juizo seccional do Districto Federal, ou do Estado, onde tiver sua séde a autoridade
de quem emanou o acto, ou onde este é· dado, á execução (dec. n. 3.084, de 5 de· novembro de fi898,
parte V, art. 21; lei n. 221, de 20 de novembro de
1894, art. 13; dec. n. L 939, de 28 de agosto de 1908,
art. 6°) . E' verdade que estas leis se referem especialmente ás causas fundadas na lesão de· direitos individuaes por actos ou deeisões das autoridades admi- .
nistrativas da União, dos Estados ou dos i\!.unicipios.
Mas .o Supremo 'Dribunal tem entendido o principio
de modo geral, e o applica a todas as causas em que
é parte a União,· declarando que a jurisdiccão dos
jutzes seccionaes se· determina pelo lugar onde se
deu o 1'acto de que se origina o direito (accordãos
n. 1.182, de 1909, n. 2. 054, de i 912, e n. L 994, de.
1915) ou que taes juizes não podem conhecer de
factos occorridos em seccões diversas' daquellas em .
que exercerem jurisdicclo (aeçordãos n. 2i2, de~1898;
ns. 434, 783 e 788, de 1902; n. 652, de H~05; n. 1. 0,57, •
de 1906; ns. 1.448 e 1.4612, .de 19U; etc.)
Ma1s do que isto: o Supremo Tribunal filia este
principio á ordem constitucional .e, portanto, o eon. sidera insuseeptival de qualquer modificacão por parte
do legislador ordinario (accordãos n. 1.994,. de :1:915,
e n. 2.080, de 1916).
.
, . . · ' .'
· 1Não podia, pois, ser .pensamento do ·Codigo fa. zer-Ihe qualquer alteraçlio, de sorte. que flStamos realmente em· face de uma lacuna, que 1mporta preencher.
Defeito analogo se encontra no n. II do artigo.
!Prescrevendo que o .domicilio dos Estados serão
as capitaes rc~pectivas, o Co.digo dá lugar a suppor
que a acção coutra o Estado não. póde se proposta na
comarca ou circumscripção judicial em que õ facto
tenha oocorrido. Ora, esta prohiblcllo importaria uma
invasão da competanoia privativa dos Estados em ma .
· teria de organizacllo judiciaria e de processo. . ·
. I. Para evitar as duvidas .e inconvenientes que
podem nascer do texto da ·lei, como está ·redigido,
ac·crescente-se, porta,nto, depois do n. IV:
•
•
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· · « § 1.• Quando o direito ·pleiLeado se original' d::
· um facto oeeorrido, ou de um acto· praticado, ou que
deva produzir os seus effeitos, :fóra do Districto Federal, a Ynião será demandada na seccão judicial em
que o facto· .occorreu, ou tiver sua séde a autoridade
de .quem o ac~o emanou, ou este tenha de ser exe. cutado. ·
··
· ·
« § 2.• Nos Estados observú-se-á, quanto âs causas
de natureza local, oriundas de factos occorridos, ou '"
· actos praticados por suas autoridades, ou dados â execução, fóra .das capitaes, o que dispuzer a respectiva
legislação.~
..•
II. O § i• passa '·a ser § s~. supprimindo-se a
conjuncção p6rém e accrescentando-se, depois de
. pessoa juridca, estas palavras de direito privado, afim
de tornar mais claro o pensamento da lei. ·
m. Finalmente, o·§ 2• passa a ser § 4•.•

'

.•

'\

..

'.
'

. Art. 41- o· ministro ·ou agente diplomatico do Brasil,
que: citado. no .estrangeiro, allegar exterritoria.lldade sem designar- onde, no paiz, o seu domicilio, poderá ser demandado
no DisLricto Federal ou no ultimo ponto do territorio brasi."
leiro oncle o teve. ·
Depois de onde accrescente-se tem, para tornar
mais ·clarô o sentido.
Art .' · 43·.;..... São bens immoveis: '
I - O solo com os seqs .accessorio§,; e adjacencias natm·aes,
comprehendendo.. a super:f1c1e, as arvores e fructos 'pendentes,
o espuco aereo e Dr sub·solo.
·
Em vez de o: solo com os seus accesso1•io'S e ad,ia-

·;_, ...

/ cencias naturaes, comprehendendo a super{icie, as a7'-.
· vures, etç., diga-se: o solo com a. sua superfície, os
seus accessorios e adjacencias naturaes, comprehcndendl?; as arvores, etc.
··
,
.1\l superfície nã1> é propriamente acceseorio nern ·
. adjacencia natural do solo. · .

I •

•

.

·

'

:';

.

Art. 49-0s materiaes destinados a alguma construccão,
crnquanto não forem empregados; •conservam a sua; qualidadr~
ele moveis, readquirindo essa qualidade os provenientes da de~
molioão de algum predio. ·
·
Faça-se ponto em mctveis c diga~sc Readqui1·cm
em vez de readquirindo.
.
. Na primeira parte do artigo trata-se. ele màlu·
7'iaes destinados .a alguma construcção; na segunda,
dos provenientes da· demolição de aloum p1•edio~ São
'
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coisas distinctas, que ficam melhor em pcrioilos dist.inctos. Evita-se além disto o emprego do particípio,
quo não parece bem cabido aqui. Art. 55- Nas coisas collectivas, só em desapparcccndo
. todos .os· indivíduos, menos um, se tem por cxtincta a colle. otívidade.
·
·
.Supprima-se o adverbio s6, aliá's ·podet~ parecer
que é oota a unica bypothese de extiiiiCÇão das collectividades.

.··'

•

.' .
- .

-

.:Art. 69- São coisas fóra de commercio as !Usceptiveis
de aproprí~ão, c as legalmente inalíenaveis. ,
.
~ ·
Diga-se (na epigrnphe tambem) cQúas f6ra do
comniercio e não de .commercio. · · ·~":"~·
A expressão consagrada é. coisas que estão f6ra
do eommerc1o: Lafayette; Direito das Coisas, §§ 6"
e .62; 'Carlos de Carvalho, Consol.,· art. 193; Ribas, Di1•,
Civ., pág. 226; IDias Ferreira, Cod. Civ. Port'., vol. r,
pags. 261 e ·sega.; ·Souza Bar.deira, Manual :do Pror.u1·ador, § 499; Coelho da Rocha, Di1·, Civ., § 86; Mar·t.inho Garcez, Dir. das Coisas, pag .. 135; Dec. .n. 177 A,
de 15 de setembro de :1.893, art. 1•, § 2•; Codiso Civil
Argentino, arts. '2. 370 'e 2. 371; Codigo Civil Francei:;· ·
art. 1.598; Codigo Civil Portuguez, arts. 370, 37:1., 372,
482 n. 3, 67:1. §.. 1", 69:1. e ·889; Codigo Civil Hespanhol,
a.rt. 8'05, ·etc ot
·
... \,
•

'·.'

'J. '

...
'',\
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I
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Art. 73 -A instituição deverá constar de ·instrumento pu·
• bU>O() insc1•ipto no registro de inimoveis. e vublicado .na im-

.. ·
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. .prensa local e, na falta desta, na da capital dp Estado.
:
.Diga-se escriptura publica inscrtJ;#a. .. 1 a publidti!Jtt em vez de instrumento Pl!blico ins)ripto. . . c pttblwado.
. ·. .
O instrumenta publico é ·o genero, do que a cscr7:pttt7'a ó uma das esp·ecias -(Peraira ·o •Souza, Primeiras Linhas, ed. de Teixeira de Fraitas, § 23q; ·Rn-·malho, Praxe Brasilei1•a, § 164; Paula Baptista, ·Pratica, § 143; Ribas, Consolid., art::,365). . .
.
O Codigo quer alludir á .~scriptm·a 1WOJ.l7'iamente
dita, seguindo a tradicão c .a. tochnica dó nosso direito.
· ·Nos arts. :1.33, 139, 24&,· 257,· 1 ~067, 'i.088, 1.289
§ 3•, 1. 291 e 1. 23q, o Codigo.usa 'tambem da ÓXpl'CSSÍIO
instrumento publico .. Mas. ahi csUt bem: ou. se prevG
:t hy:pothese de ser o insttúmanto publico, sem distinccão, e:tigido para a validado ou a :P,rova ~o con· .
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·tracto, ou so dó. .a ceL·tos documentos n forca· dos instrumento's publicas; CJU~squer que e!los sejam, pois
que todos teem a mesma forca, ou se trata de acto~
(autorização marital, mandato, cessão de crcditq) que
se podem cffectuar por outro instrumento publico que
não a escriptura .
. Escriptura dizem os arts; 178 § s•, 818, 836, 838,
. 854 e 1.129.
· '
·
Escriptura antenupcial'Jô-se nos arts. i 95 11. vtr,
196, 278, 283 e 312.
.
· Escriptura de dote, cscriptura de transfercncia.
chamam os arts. 839 n .. I, c 1. 137 .
Escriptnm pnblica ú .a linsuagem dos arls. 2'••
2G6 paragrapho unico .n. 'I, 27R, .357, 375 e 945 ~ 2' .,
. Art. 84 .;.._As pessoas absolutamente incapazes serão representadas pelos paes, tutores, ou cüradores cm todos os acto.~
.iuridicos (m•t •. li) ; as relativamente inéapazes pelas pessoas e
nos acto~ qpc este Codigo determina (arts. 6, ·15~ a .f27,·n. VII).
A remissão esl(i irvcompleta; ·só se preoccupou ·
com os menores; quando entre os relativamente in. · oàpazes estão tambem as mulheres casadas, os. pro-digos e os selvicolas. "Sendo grande o numero de disposições em que se trata, 'ús vezes incidentemente, dos
representantes dos incapazes e dos acto~ em que estes
devem ser representados, parece que o mais prudente
é swpprimi1• crs rcmissiies.
·
,

•

'<

Art. 106- Os actos de transmissão gratuita de bons, ou
L'emissão ·de divida, quando os pratiquo o devedor já 'insol. vente, ou seja por elles reduzido á insolvencia, poderão ser :mnulados pelos credores chirographarios como lesivos dos seus
direitos (art. 109).
·
·
.
Supprima-se seja.
;Além de excusado, obscurece muito o sentido,
sobretudo mantendo-se a virsula de in.solvanta, como o
exige o systema de pontuação adoptado no Codigo.
Art. 109 -A ~ompctcnte aJccão, nos casos dos arts. 106.
c iOi, poderá· ser intentada contra. o devedor insolvente, a
pessoa que com olle celebrou a estfpulacão considerada frau- .
dulenta, ou terceil'OS adquirentes . que hajam procedido dtJ
m~Hó.
· ··
.·
·
.~
Supprima-se competente.
.
·Está clar.o que a acção que o · Codigo prevê ó n
acção competente. Nem ti esta a sua linguagem ha~
bi't.unl: basf.a w:n' o art. 1iS o seus paragraphos.
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.
ArL. 1:1.0- O credor cllirographario, que receber do devedor insolvente o pagamento. da divida. ainda n·ão vencida, ficará a .repór ti massa o que recebeu.
.
.

·-

O Pro,ieGlo Clovis consagrava o instituto da iO:solvencia civil (arts. :!. 679 a :1:.68:2 e L 703 .a L 7f.2).
A Commissão dos Jurisconsultos manteve-o (artigos
U34B a 1.853 c :l. 872 a 1. 880) . A Camara dos Depu·
tados supprimiu-o.
Mas, rejeitando o instituto da iilsolvencia civil, a
Camara conservou, nlló obstante, no Codigo, ·muitos
disp·ositivos que a elie de modo e:tpresso se referem:
art. i06 paragrapho unico, f.07 a :!H, U3,. f.78 § .f.O
n. X, 535 pr. e paragrapho unico, 752,' 762 rn. II, 8f.3
pr. e paragrapho unico, 82:! a 823, 9:!3, 9:!4, :!. :!3f.,
· 1. 389. i. 490, 1. 492 n. ;m, 1. 495 paragrapho unico

-·

e :!.504.

•

· ·

·

tenha de ettectua'' o 'ctJnettrso de credores, aquillo-,que
recebeu.

-

'

Art. :!13 ~Annullndos os aetos fraudulentos, a vantagcÍri
resultante" reverterá em proveito àa massa.
.
. ~ . ·.
Diga 7 se não da massa, mas do acervo• sobre qne

.ve tenha de effectttar o concurso. dr: credores.
Veja~se

a emenda anterior.
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Art. ·! 3{. paragrapho uni c!}- Nlio tendo relacão directa,
porém, com as dispn~ioõeR principaes, ·ou corn a legitimidade.
das partes, as declarações enunciativas não eximem os iit·
·
lercssndos em· Sll:t veracidade an 'onus· de provai-as.·
'. .
Di 1;a-se '(I tio eximem . . ;.f!:o onus dé; proval-as. .
Ve,1a-.~r. n observação- re1ta ao ar.t. 5• da Introduoção.

"'.

f,
\

~

...

I

.

Em alguns destes artigos, é possível explicar que
o Oodigo admitte a insolvencia como uma· situação de
:raoto; em outros, porém, a sua linguagem presuppõe
de modo inequívoco o instituto como o ·concebe e re~nla o direito.· Neste ultimo· <easo estão os arts. UO
(acima transcripto), ::.13, 535 paragrapho "tlnico; 813
para~rapho unico, 82f. ·e 823.
_
O art. HO, com effeito, falia de massa do devedor insolvente, coisa inconcebível' no systema do
Coi:ligo.
.
Urge; pois, ~emediar a esse desconehavo ..
E assim,· em vez de repor ã masaa o que· recebeu,
diga-se 1•epor, em. •proveito do acervo sobre . que se

'.

'

'

'
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Art. :134- E', outrosim, da subJtancia do noto o imtrumento 11ublico:
··
·
[-Nos pactos ant.enupciaes e nas adopQões. ·
.
Em vez de instrumento publico diga-se escriptura
·publica.
Veja-se a emenda ao art .. 73.
O'art. 256 11. I, .repetindo esta disposiol!.o, quanto
aos paótos anténupdnes, empregou o termo correcto
- escriptura •pttblica. O art.. 375 diz escriptura pu. blica de adopollo.
f

í\:rt. t87- Farft:" a mesma prova que os origfnaes

'19

certfdl5es textuaes ·de qualquer peca .!udlclal, do protocollo das
·audienolns, ou de outro qualquer livro a cargo do e'scrivlto.
sendo extrahidas por elle, ou sob a,8Ua vigllancia, e por elle
subscri,ptas, assim ·como. os traslados de autos, quando por
outro notarirJ concertados.
.. ' ·

\

•I

iDlga-se escriv~o em vez de 'Mtarió.
. A denominae.'io notaria applioa-se propr!amenf,e
no tabellil!d das notas ou simplesmente o tabellil!o. O
tabellil!o do judicial cnama-se esr:rivl!o. E' esf,e e n§o
&!T1Jel!e quem tira traslnrfos de autos, Escrivão, define
Pereira e Souza. é o o!ricial de .iustica que e.çcreve em.
aTttos nerante algum mMistralfo ou f,ribtmal. Notari11
é o orrio!al publico est.abelocido para dar aos actos.
q11e se passam na s11a nresenca. o caranter da for.ma
publica e da autoridade rfa .lust.ica Wicc. .Tt!rld. l .
. 'Veia-se Macedo Soares, O Direito', vol. 2t, pagina 566; Oliveirn Fomer.a, ObsP.rv. sobre o Prof.
Carl. Civ., pag. 42; -spenoer Yamprê, Cod. Civ. Bras.,
pag. HO.
·
.

..

I

. :.üt.. f39 -Os t.rasladoa e oertidlles, a que. alludem oe é!oiiJ .
artigos anteeedentes, cons!derar-se-llo insf.MlmentoH publicas.
se o~ oriA'inaes. se houverem produzido -em ,juizo oomo prova de
algum nct.o. ·
· Depofs de tras.,;'dos, intercale-se: ai'lrda Qtle nl!o
_concertados. ·- .
Era assim qúe se exnrimfam as. primeira!! re-J
dacr,l5es do ,Codigo. Em uma das ultimas. por~m. devido snm duvida a erro de oónin, escannram esqns palavras. que. entretanto, s1io esspncines. Sem ellns. os
traslados s6 se, consídornrl'io in~trnmentos pt1bl!co~ si
os. originaes forem -produzidos em .in!?:o Mmn -r.rnvn :
de aii'!.Jm ac'to.. quanrlo, cntref.aJJt.o. o m·t.. 1~7. indopendente dessa condiclio, .dec!ar:t q11c farão· :t m,eBmn
prova Cfllll os originnes oR traslnrlos oonMrtados por

·.
\
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outro 'escrivão, e o m·t. 138 dá a mesma forca probante aos traslados oxtrahiclos por tabe!Iião.
O pensamento do art. 139 é precisamente dispensar .de· concerto os traslados de originaes exhibidos em jui?.o.
.
Para o Codigo os tl•aslados valem os originaes :·
1•, quando concertados (art". 137); 2•, quando extrahidos por tabellião de instrUmentos ou .documentos
· lançados em suas notas· (art. 138); 3", quando, em. oora não concertados, os seus originacs foram pro.duzidos em juizo (art. 139) •
·
Como
está,
o
'ar!..
139
<eontradi?.
os
dois
ante.
0
r1ores.
.
·
Consulte-se Clovis Bevilaqua, Cod: Civ. Com~
ment., vol. I, pag. 437; João Luiz Alves, Cod. Civ.
Annot., pag. H2; rSpenccr Vamprf:, Cod. Cm. Bras.,
pag. H2~.
·
'

Art • .155- Q menor, eritre deze'seis e vinte e um annós,
. não pode, para se e:JJimir a uma obrigação, invocat: a sua edade,
se dolosamente a ·occúltou, inquerido pela outra parte, ou s~:, .
. no neto de se obrigar, espontaneamente se declarou maior •.
Diga-se pam
e:cimir de .uma :Obrigação.
Ve.ia-Re a. observação ao art. (j da Introducção.;

se

I

:Art. i 78 -. Prescreve:
. I
§ 5. • -Em seis mezes: ·
III,.... A ncoão para . annullat· o casamento da menor de der.eseis c do menor do dezoito annos; ·contado o prazo do dia em
,. que o menm· perfez essa edade, se a acção· for por ello movida,
e da dato. do matrimonio, quando o for por .seus representantes Jegaes (arts. 213 a 216).
Não se cogiLa aqui dos parentes, referidos no ar~
l.igo •190, os quaes, pelo art.. 213, nr, ·estão autorizados
a promover' a annullar..ão do casamento da menor Glo
dezeseis annos e do menor de dezoito.
Convém, pois, accrescentar n-o fim elo. n. III: OY!.
pr:lns 1Ja!'entes de.~·i.(lnado'S no m·t. 190 ..
Ar I.. · 1. 7.S- Prescreve :
§ 6.•-Em um anno:'
~

•J

..

·' .,

.·. .XI -A acção ·do prÔpt•ietario do' predio desfalcado contra
do predio augmentado pela avulsão, ·nos termos do art. 5.\1; .
contado. do dia, em que ella· occorreu, o prazo prescribente .
. Diga-se. contado o tJ7'a:O' do dia cm que ellá oc"
G

co7'1'eu.

. ·--

I

I

·-

...

\

•.... , ..
' '

.'

Porque variar da linguagem seguida em lodos
outros numcros do art.igo?

._,' "•:;

',

. ",
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Art.. 1.78- Presereve:
.§ u.•- Em uin anno:
O art. i 78 occupa-se da prescripção. No § 5•
deixou-se de incluir o caso do tart, 373. A;:crrJRC~nte
. se, pois, mais um numero:
XHI. A acção do adoptado pam' se desligar da
adopção, 1'ealizada Q1tando clle e1•a. menol' on se achava
lnte?•dict'O; •contado o prazo dó clia em. que cessa..,. a
m.eno1•irlade 011. a interdicção.

.'·,:
,.·..

-

Art. 178-··Prescreve:
~ 9.•- Em quatro annos:
.,..
.
Tamoem aqui houve' uma omiilR5o. da bypot.llf'Se
do art. 362.
.
Deve-se, pois, incluir um novo numero:
· VI. A acção do filho' natm•al pm·a im.pugna1• o reconhecimento; contado o· prazo do rlin C'm. qne atti'llgir_
.~e em.a.ncipm·.

'

......
:

,. ;·.i··.~:

.,

.·.·.... ,.

' .

~

·~~-

a. maioridade mt

.

IX- As pessoas por qualquer motivo coactas c incatJa:as
elo consentir, ou· manifestar, de modo inequívoco, o eonscnt.i-·.
mento.
O paragrapho refere-se,. de um lado, aos constrangidos por violencia· physica ou moral, e, de outro,
nos propriamente ,incapazes, de que falia. o art. 5. A
distinccão está claramente feita no ar L. 210: . «A annullacão do casamento contrahido 2Jelo coac.to ou 2Jelo
lncapa:. de consentir, só p6dc ser promovida: I. pelo
m·op1'io cooacto; II, 2Jelo inl:apa:; :t>. O mesmo. entretanto,
. ·não resulta da linguagem elo arL I83, n. IX. O rigor
. g·rammatical exige crue se repita o artigo as antes de . ,
. ·tncapazes, para mostrar que se trata de pessoas de
:,d•Jas classes distinclas. ·
';,1}1 Diga-se, pois, as pessoas 2J01' qnalqum· motiM
'\fJJ)Ctas e ~s incapazes de co'llsentil.•. •

Art. 1r88-A denegaÇão do consentimento, quando injusta,

pode se1• supjll'irla pelo ,iuiz; com recurso pnr!l a instancia su-

PMe

se1• S!tP'prida, não, será.

.

i

/

. ...
'
';..:;~.
... ·, -'"·.~·.:

Al't. 183-. Não podem casar (arts. 207 e 209) :

perior.

~

.

\

• •

'

.,

rDesde que a denegacão é iÍljusta, o juiz é obri- ,
gado a suppril-a. A 'liberdade do j!liz está no apreciar a justiça ou injustiça da negação. Reconhecida a
• injustiça,· como presuppõe o Codigo, deve o Juiz supprimir o 'consentimento.
.
.
. .
.

-

Art. i9i, paragrapho unico- Fica salvo aos nubentes fazer
/a prova contraria ao impedimento e promover as acções civi.s
e criminaes contra o impediente de má fé.
iEm vez de. impediente de má fé diga-se oppoMI!te
de má fé.
,
.
Impediente designa· commummente o proprio irrir . pedimento (em contraposição a dirimente) e não -a
: pessoa que o oppõe. Nesta ultima accepcão se encontra, é verdade, no decreto n ·. 18:1, de M ·de .ianeiro,
de 1890, arts. 11 ·e :19, nas Constituições' do Areebispado da Bahia, n. 295, no \Regimento do Auditoria
Ecclesiastioo da Bahia de 8 de setembro de i 704 e no .
do Auditoria Ecclesiastico do Arcebispado de GOa
(OÚveira Fonseca, Observ. sobre o Proj. do Cod. Civ.,
·pag. 25) . Mas, para evitar confusões e por isto que
· I o Codigo, neste mesmo dispositivo e no art. '189, paragrapho unico, adoptou o termo opponente, melhor
será repeti!-o aqui.

-

Art. i 95 .--No assento, assignado pelo presidente do ,acto,
. os con,iuges, as testemunhas· e o official do .registro. serão exai·ados: ·
>
, .. ~~. 1
V- A mençã:o dos docúmentos apresentados ao official do
registro (art. "{80) •
.
· Diga-se relaçllo em vez de mençilo, para evitar a
impropriedade de que se póde arguir a phrase exarar
a mençílOj formada pela subordinação do n . V á alinea
'.
do artigo. ·.· v
.
. •
. '
Art. 220 -A annullação do casamento, nos casos do artigo antecedente, ns. I, II e III, só a poderá demarndar o outro
~:miu!Tc e, no caso do n. IV, só o marido.
'
.
'
,
Nada justifica a ·dist.!nccão qu.e aqui se faz entre
os casos dos ns. I, II e IILdo art. 219 e a hyPothese
do n. IV, que é a do defloramento da mulher, igno,. rado pelo marido. Dizendo-se que a annullação do'
casamento, sob a allegação de defloramento da mulher,
·ignorado pelo marido, só poderá ser demandada )Jf.'lc.
outro conjuga, tem-se dito evidentemente que. s6. o
ma1•idct póde mover essa acclio. Nlio. ha, pois, mist0r
de destacar esta hypothese daquellas em que s6 no
outro conitt!Te é licito promover a annullacão do ctlc; . ·
'•

'
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sarnento, como si o outro conjuge neste r-aso pudesse
·ser outro que não o marido.
·
Accresce que no artigo antecedente a expressão
o outro CO'njuge ora designa o conjuge que é victima
· do erro (n. III); ora o conjuge a respeito de quem o
erro se verifica (pr. e n; I).
O ártigo, parece, deve ser assim :
«A annullação· àJo casamento, nos casos do a·rtign
antecedente, s6 a poderá . demandar· o con.iuue (llfl.ga~

,

nado, :) .

:

·

·

·

Art. 227..;..... Incorre na multa de cem a quinhentos mil reis,
além da responsabilidade penal ápplicavel ao cas'o, o official do ·
registro : . .
.
UI- Que não de!llarar os impedimentos, cu,ia opposicü.o
se lhe 'fizer, ou cuja existencia, sendo applicavel de officio, lhe
constar 'com certeza (art. 189, n. 1) .
'
Applicaveis c. não· applica1Jel.
.Concorda eom impediment(Js.
'
Art. 228, paragrapho .unico- Cabe aos interessados promover a applicação das penas comminada.s nos arts. 225 e 227. ·
à c'[as deste e do art. 227 será promovida pelo Ministerio Publico, c podellá. sel~o· p·elos interessados.
·
·

•

/

Ha .engano: é art. 225 e 226, como se p6de veri-. fi.car c'ómparando. o capitulo, onde figura este dispositivo, ·cam.o capitulo' correspondente do Projecto da
Camara .
Aliás, a linguagem do segundo ueriodo pantentein
o equivoco: .não é possível que deste se refira ao
art. 227, quando o legislador. ·logo em seguida no dr.-,
monstrativo, cita nominalmente. éste art,igo.
. ·

<

·,

I
'

.

·
Art. 248 -lndependentemente de autorização, pode a mulher casada:
·
··
.
VI- Promover. os nfeios assecuratorios. e as accões, que
contra. o marido lhe ·competirem, em razão do dote, ou de
outros bens delln., su,i eitos á adininist.raoão marital (arts. 26~.
269
e 289).
I
'

I·

·
I
Cnmo está, pare!le que o prouome della se refere

a uma. terceira pessoa; que nfí.o ha identidade entre
o nome, mulhe1• casada, sujeito da ornofi.o, c o pro ..
nome, della, ·complemento restrictivo. Rod111.idn nnR
·seus termos màis simples,. fica aaaím. a .vroposiclio:
· « P6clc a mulher ·casada promover as acções .... qnr
lhe compet!rém, em razãn de outros bens della :~>.

I .
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Diga-se:'
« Art.. 248. Independentemente de atltorização,

pode a mulher casada: ·
.
VI. Promover os meios assecura.torios c as tw!)ões
que, em razão do dote ou de outros bens seus, su.jeitos á. administração do marido, contra este lho r..ompetirem (arts. 263, 269 e 289). '».
·
,

- ..

Art. 255- A annullação , dos· actos de um tconjugo pOl'
falta da outorga indispensavel do ou.tro, importa cm ficar obrigado aquellc pela importancia.da vantagem, que do acto annullado ha,ia .advindo a esse co'll.,iu(]e, a()s dois, ou ao casal. ,
A mesma observação cabe aqui; Em resumD o ·
artigo diz .isto : «A annullação dos actos de um con~
juge. . . importa em ficar obrigado aquelle (o mesmo
eonjuge) pela importancia... que do acto ba,ia ndvi.ndo a esse con,iuge (ainda o mesmo).»
tt
E' incontestavelmente _uma rcda·c~ão defeituo'sn.~
Alóm disto, dizer,· no fim do art.igo, ao éasal de. pois de ter dit'o aos do•is, 'ó repetir a mesma coisa ..
Redija-se· assim o artigo:
«A. an~ullacão dos actos de um conjuge por falta
da outorga indispensavel do out:ro, importa ficar o
primeiro obrigado pela importancia. da vàntagern que
di) acto annullado lhe ha,ia advindo, a clle; ao CO'Il·

fi

,.

·,,,

'

.~

.......

:.

.'

'

.~m·te

ou. ao casal. »

• ·.,

'

··

\

'

.\

.

~.

'
. ArL. 258, ' paragràpho
unico-E', porém, obrigatorio ' o
.. (rogimcn) da sep\\r:l()áO. de bens no casamento: ..
III- Do orphão ·de riae o mão, embora case, nos termos do
m·t. 183, n. XI, com o consentimento do tutor, Olt cu1•adrn·.
.
. rv- Do de todos os que dependerem para casar, ~e; a1.1to..:
rizacão
judicial. .
. .
,
.
.
'
Quanto -ao n. III: O que se d(t ao orphüo é tui01',
As palavras ort cn1Yuio1· são cdemais _
·
· As pessoas que ·dependem de .:urador ostiío com~,
prehendidas em os ns. I 6 lV.cto artigo. · · ·
·
Quanto ao n. IV: A contracção do devo dcsappa~
recer. Como csUt, a disposição não se cmnprehende :'
E' obrigatoria a separação de bons no ca~umenlo rio.
(casament~) · de todo's, e to.·
·. · .
'

;:;.·.

.,
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~-~

••• 1.,

'1·.
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'
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'

e.llpre~~a e~~-

Art. '5go ,_Salvo .clawula.
contral'io, i·:ncsum>ir-se-á transfcr.ido ao marido o domínio do.s. ben~. sobre .que
.,.

,,

,·•·

'. 1.",

•

'

'
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'·

recair o dote, se forem moveis, e não transt'm•ido, se {oNm hnmoneis.

• ,1

.

·

Paragrapho unico- Só medüinte claus·ula

CX)li'I:SSI.!

adqui-

'r..iiá domínio o mm•iclo so•b1•c os immovcis clotacs.
·Dispõe o artigo que, salvo clausula e;::p;·cssn c·:n

contrario, se presttmi1•á não tmns{c1"ido fiO mm·ido• o
d.ominio dos immoveis dotaes.
O paragrapho cstatue que só mediante cla·us·ula
expressa ·adquirirá domínio• o ma1"ido sobr•! os im.rnu- ·
veis dotaes.
·
·
·
. E' a mesma coisa.
.
•
Supprima:-se, pois, o paragrapho' unico.

·,

.

·-'J

'

· A1t. 313....., As doaoões para. casamentó pode111 lambem su1·
feitas por terceiros, no contracto antenupcial, ou r:m. out1'0 h18trume11to JlUblico anterior
ao casamento.
.
· Em vez de em outro instrumento publico diga-~e

', ,.!'',

·.·.··

~~

c·nt escriptura publica.

·

.

. Ve.ia-se u.- emenda ao art. 7:3.

.

.IDJite·. .

'

'

'•..

I- Se
1nettesse.

-

'

'

'

.

.

.

.

'

. ,'• (

'

o aulor houver •:oncorl'ido pat.t que o r·éo· n :·•u711·

..•. ,

·

.

Diga-se para :'/UrJ '~' l'éo o comrnatta.
Não ha. correspondencia: entre o imperfeito co•mmcttesse e o futuro· compo~to do sub,iunctivo houver
concorrido. O Projncto primitivo dizia commetta. A
emenda commettPsse foi reconbeuida. mais tarde pelo
proprio autor .como uma: inadvertencia de r-ua parle.

~·'

·-~·

":....
.· .~

.·

ArL. 329- A mãe, que contra.he novas nupcias. não perdo
o direito a ter comsigo o.> filllQ~, qu(' s6 lhe poderão ser retirados, mandando o juiz, provado que ella, ou o pac!rasto; não
os trate convenientemente. (a1•Ls. :!~S n. I, ú 393).
IDiga-se- provarlo mte cllv. . .. ·uiJ.o o.~ tl·ata em vex
de não O's. trate.
.
·
A acção não é dubitaLiva nem incerta; pelo contrario, está provada, como so ai'firma no artigo. A
linguagem· deve ser do indicativo.

,

,,.•

'

·' . ArtfiHO- O .adulterio deixará de :i~;.L; mot.ivll para. o tliJ'-

'

.>1

.

., · •

'! ..

'

... ·

Art. 337- Silo legítimos os filho" conceb.idos . na conslancia do casamento, ainda que anmtllado, on nullo, se se
contl"ahitt de Ma fé.
·
.i
Como está J•edigido o artigo, j)!ll'CCC que a legw.;,
midade 9os !ilhos do casamento annullado depende

'

'
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'
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de haver s1do este contrahido de bOa fé, o 1que poria·
o preceito . em contradiccão com o disposto· no -ar- ·
tigo 217,. A . clausula se se contrahiu de bóa fé
appõe-se -unicamente ao casamento nullo. · .
'
Cumpre, pois, restabelecer a redacção do Projecto
da Gamara, fazendo · ponto ein casamento e substituindo a oracão final por esta : Consideram-se tam-

bem legitimas os na&cidos de· casamento annullado, e
os de casa1nento nuUo contrahido dt: bóa fé. ·
Art. 3<i9·- Ná falta, ou defeito do termo de nascimentos,
poderá provar-se .a filiação legitima, por quaLquer modo'admissivel em direito :
·
Termo de nascimento, no singular, não de na.w-

,,,
--:.;

.,

.'

.

,,

..

,,

'

·,.,.I

- ' ~ .,

.

:•.

.~

'
•'

.'

:

'

,r
...

'

J'jl. os· bens que ao fiilw couberem na herança
(art. 1.699) quando os paes {orern. e:zcluidos do. sue-·
cessão (art. 1.602) .
· ··

·-

E' tambem um caso em que os paes não teem o .
usufructo nem a administração dos bens do filho, e
que escapou á enumeração do artigo..
·
-~L. 394, paragrapho unico- Suspende-se egualmente o
· e,Xerecicio do paLrio poder ao pae ou mãe condemnados _por
· sentença irrecorrivel em· crime cuja pena exceda .de dois annos ·
de prisão. ·
. · ·
· .
Num Codigo 'onde a· virgulação é à mais copiosa;
eis aqui um dispositivo 'de mais de .tres linhas e com
vinte e seis palavra~,·. que não tem um .unico signal
.. de pontuacão.
. ·
·
·
. •Ponha-se ao .menos uma ·virgula.em .poder e outra
em ·irrecorrivel.

'

•\

~

nistração dos paes:
,
, ,. ·
• I - Os bens adquiridos pelo i'ilho illegitimo, antes, do re:..
conhecimento.
·
. .
·
" .
. I I - O! adquiridos pelo Who em serviéo militar, de magistei'io, ou em .qualquer outra funccão publica. .,. . .
·
· . III- Os deixados· ou doados ao filho, sob a condição de
uão ·serem administrados pelos paes.
·1
· ·
Accrescente-se':

'

~

-!,''

,'

:A:x·t•• 391 -Eicluern-se· assim do uso :t'rucLo <:orno da admi-

....
..·.. .
·

e

cimentos.

'

\•

.. Art. · 458-A autoridade do curador estender-se,.á aos
filhos e .b·ens curatelado, nascido, ou nasciLuro (art. <1.62, pa·
. ·
.
ragra.pho' unico).
Como bem pon'dern ·Clovis, Bevilaqria (Ood. Oiv.
Cotmment., vol. I~, pag. <i52) a curatela já é o cuidado
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'com os bens; a .referencia a. estes é, portanto, uxcusada. •Por outro lado, nascido ou nascituro niío é ·
evidentemente 'o curatelado, são os filhos do curatelado. Devem, pois, essas palavras ir para o plural. ·
Ficavá então o artigo assim:'
..
·
c A autoridade. do curador estende-se aos filhos
do curatelado, 'llascidos ou nascituros (art. 462, para. urapho unico) .:.
·
·
r

··

''

Art. 483, paragrapho unico- Se nos dez annos deste artigo, o ausent.e não regressar, e nehum interessado promover a
suoeessão definitiva, a plena propriedade dos bens arrecadados
passará ao Estadii' onde era domiciliado o ausente, ou á União,
se er~ dpmiciliado 'TIO D.istricto F ederaZ, ou em· territo~. não
constitu~do em Estado.
·
Depois das palavras passará do Estado, dig~se
ou ao Districto Federai, se o ausente era domiciliado
rlllS respectivas circumscripçõ'es, ·ou á Uni/lo,, se o era
em territorio ainda 'lião constituido em Estado.
:Veja-!'e a emenda ao a1·t. 22, paragrapho unico.

·:;

.. ···

•, -~

·, '·.·

.

. Ar L. 488- Se

varias pessoas possuirem coisa iüdivi11a, ou

..

és tiverem no gozo do més'mo direito, poderá cada uma exercer
sobre o objecto oommum actos possessorios, contanto que não

e?'cluam os dos outros compossuidores.
.
. Varias .pessoas diz~se ordinariamente de mail de
duas pessoas. Na accepcão em que é aqui empregado, que · não é a sua significação propr.ia, vtirio
,quer dizer cmuito,. 'llumeroso, (Silva Bastos) ; c multiplo, numeroso,. ait1um :~o ~Aulete) ; c aluum, muito,
'
'llumet·oso ~ (Candido de Figueiredo); c di(ferentel,
diversos, muitos, certo numero de, alguns-:~> (Sé~ier).
Em h espanhol, c alguns, uns, quantos~ (Diccionario
da Academia Hespanhola). Varii, ensina -Foréellini,
translate sumitur geratim pro multiplici. Various, diz
' · Webster, é o mesmo ·;que several, milnibaZ, e explica:
1everal.-mais de dois (more than. two); manihold
-muitos, numerosos, multiplicados (many in number, numerous, multiplied) .
·
!Eis pol'que, quando .queremos indicar apenas dois
indivíduos, não costumamos dizer alguns indivíduos,
diversos individuas, numerosos individuas, muito1 in- . '
dividuos, vários individuas. Estas expressões são destinadas a designar sempre mais de dois individuas.
.
·Ora, neste dispositivo, o Codigo quer tambem
comprehender a. hypothese em que a coisa ou o di- ·
rei to seja possuido só por duas pessoas. E', oonse, guintemente, muito mais precisa a loeucll.o mais ~
uma pessoa ou duas ou mais pessoas, de que aliás o.
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Codigo se serve no art. 747 (Se o direito real de habilitaciio for conferido a: 111ais de uma pessoa •• •) ; no
art. 758 (0 pauamento de uma ou mais (de uma),
m·estações ... ); no art. :1.255 (Se duas ou mais pes- ·
· soas forem simultaneamente commodo.tarios de uma
coisa); ·no art. 1.327 (Constituídos, para n mesma ·
causa e pela mesma llessoa, dois ou mais procura- ·
dores ... ); no art. 1,384 (Se a administração 'se incumbir a dois ou mais socios ... ); no art. 1. 429
.(Quando a venda for constituída em beneficio de duas
. .ou mais pessoas ... ) ; no art. 1. 470 ( ... e estabele-.
I cei-os. de duas ou mais categorias) ; no art. 1 • 493
(A' fiança conjunctamente prestada a um só 'debito
por mais.,de uma pessoa... ); no art. 1.515 (Se o acto
contemplado na promessa for praticado por mais de um.
individuo ... ); no art. 1.518 ( ... e, se tiver mais de · _,
um autor a ot:tensa ... ); no art. i. 709 (Se o. Jegad(l ·~
for de duas. ou mais coisas alternativamente ••• ); no
art. 1. 75.3 {O testador pode nomear um ou mail tea- 1
tamenteiros . •• ) ; no art. L 765 (Havendo . simultaneamente mais de um testamenteiro . •• ) ; no artigo
1. 772 § 2• (Não obsta á partilha o estar um ou. mais
he1•deiros na posse de certos bens ... ) ; e no art. ·i.777
C••• ex~epto .\ se. um ou._ mais herdeiros requererem
lhea seJa adjudicado ... ) .
· , ·
!Em vez de se vuias pessoas,, diga-se, portanto,
38. duas ou mais pessoas possuirem coisa. ind&viaa ou
estiverem no go:o do. mesmo direito. .

'

. ATL. 500- Quando varias peasoas se disserem poÍiauicloras, manter-se-á provisoriamente a que detiver a coisa, não
e~n.do manifesto que a obteve de a!gumà das outras por modo
)'JCIOIO.

·

·

,

.

· . ··

Veja-se a observaclio á·emenda anterior. iDiga.4e 1
Quando mais de uma pessoa 'se disser po11uidora. · · .

·-

ArL. 51·6- O possuidor de bOa ·fé tom direito 'li indemnizacão das bemfeitorias necesso.rias e uteis, bem como, quantl>

-

. ,,.

· :is voluptuarias, se ·lhe não forem. pagas, ao de levantai-a!,
quando o puder-sem detrimento da' coisa. Pelo valor das bemteilnrias necessarias e uteis, poder;í. exercer o direito de re, tenclo.
·.
.. · ·
. · .
Em vez · de ao de levantal--as, diga-se a. le114n- . ·
tal-as. .
.
·
··
· .·
'
. A redaccão actual importa· dizer:· c O possuidor
tem direito á indemnizaçllo das bemfeitorias e ao
(direito) de levantal-au: ·isto é, tem direito ao direito.
· ··
'
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Ar L. 520, u. III- Pela, perda, ou destruição dellas, ou
por sor:em postas fora de oeommercio.
F6ra do cornmcrcio e não
cormnercio,
E' a mesma. emenda apresentada ao art. 60.

de

Art. 521- Aquelle que tiver perdido coisa movei, ou titulo ao portador, ou a quem houverem sido furtados, pode
rellavel-os da· pessoa que os detiver, salvo a esta o direito
l'cgressivo contra ·quem lli'os transferiu..
Faca..:se uma ligeira inversão, por amor á precisão e· clareza, dizendo.:
· <.: Aquelle .que Liver perdido, ou a quem houverem
sido furtados; coisa movei ou titulo ao portador, pode
.'L'ehavel-os, etc,)
'

\

.

·

Desde que o Codigo se refere ao que está superior em toda a allura e inferior em toda a profundidade ao solo, não tem necessidade de fallar no sobresolo e no subsolo. A p1·ozrriedade do· solo ab1•ange a
do sobre e do· subsolo, ou a propriedade do solo
abrange a do que lhe está superior e in(e1•ior. Qualquer destas formas basta; juntal~as é usàr ·de um
pleonasmo excusado.
,
·
,
Não é .outra a linguagem dos Codigos ostran·geiros.
·
..
.
·
· O Codigo Civil Suisso diz, art. 667: « La propriétá du sol emporle cclle du dcssus et du dcssous,
dans toute la hautcur et la profondeur utiles 1t sou
· exercice »•
. ·
. O Codigo Italiano, art. · 440: «Chi lla la pr·oprietà dei suolo ha pu r queiJa clollo spazio sovrastante ·
e di tutto oió she si trova sopra c sotto la superfície :r.. •
:0 Codigo 'Francez, art; 552: «La propri6té du
~·ol omporte la propriété du clossus,: ct du dcssous ~.
O Codigo Argentino, art. 2.551: «La propriednd
dei Sltclo se estiende á toda su profundidacl, y ai es.. pncio aéreo sobre e! suelo' en !incas perpondiculares :r>,
i!l> O ' Codigo Allemiio, traducção de naoul çle la
Gpsse!'ic, art. 905: «Le droit du propriétaire d'un
. {onds s'étend à !'espace au-dessus et au sol au-dessous
de la surface).
s. -Vol. v..
:17

.
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.

'
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,;.·

: ~ ·.
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Ar i.. 526- A propriedade do sobre e do subsolo abrange
a do ;CfUC lhe está superior e inferior em toda a altura e em
toda a profundidade, uteis ao seu exercicio, não podendo, todavia, o proprietario impedir trabalhos, que sejam· emprellen- ·
didos a uma altura ou profundidade taes, que não tenha. elle
interesse algum cm obstal-os. ·
I. Diga-se a p1'0p1'·iedade do solo ao1'anue a .do
que lhe· está ·supel'ior e ·inferior. , .
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Codigo rPortugucz, art.. 2.288: "O direito' de
fruição do solo. abrange não t~ó o mesmo solo em toda
a sua profundidade ... mas .tambem o espaço aereo
-correspondente ao mesmo solo ». '
E assim por diante.
.
·..
Era est[f -Lambem a linguagem· do J?rojecto Clovis,
art. 636.
<' II. Nos arts.
217, 505í 1.595 ILI o Codigo faz·.
acompanhar da preposição a o complemento do verbo
obstar.
llarece de ibom aviso adoptar nest,e. dispositivo 11 ·
mesma syntaxe, dando diversa redacção á phrase, ou-substit.uii· o verbo obsta?' por um outro verdadeiramente ti·ansitivo.
·
· ·
Obstar em latim era construido com dativo.
(Freund, Quicherat) . Em italiano pede complemento
.regido da proposição a (Sergent, Strambio e Tassi) .
Em portuguez :Lambem (Bluteau, • Constancio, l\1oraes,
Domingos Vieira, Candido de Figueiredo, Aulete,
Séguier) ..
·
. :
Assim
escreve
o
Codigo
Civil
Portuguez,
ar~t. 55
1
§ 2" (« ... não obsta1•á ás providencias ... »); art. .188
§ 1• («ilão obsta.. . ás providencias ... ») ; art. 28~
' paragrapho unico (<>:.. • não obsta á execução •.. ~}.;
art. 776 («não obsta á · compensação~ .. ») ; c artigo .
1.542 n. 1 , ("·.. ôbstam a que os contractos pro' duzam effeito ») .
E' a construccão geralmente usada. Convindo
u:iJ.iformizar ·a linguagem do Codigo, deve; portanto,
:
ser a preferida.
Aqui, paro. não alteral' sensivelmente a coristrucQão· do arLigo, substituímos o verbo obstar por im- '
Q,

/

'•"

pedil'.

.....

.

I

"".

Diga-se, pois, . não :podendo, todavia, o P1'0P1'ictario oppo1·-se a t1•abalhos, que sejam emprehendidos
a ú.ma_ attura· ou profundidade taes, que não tenha otlc
inter.esse algum em impedil-os; ·
. .·
. .

_

. Art: · 533- Os actos su,ieitos á transcdpcão (art. 531 Íl
'832) não transferem o domínio, senão da data ·em que se tranjlcreverem (arts. 856, 860,. paro.grapho unico).
· :A primeira remissão deve ser ao art. .581 e ao
w·t. 5.~2 ns. II e III, com exclusão do n. ir, pois os
julgados pelos quues nas accões divisorias se põe
termo. á indivisão, objecto do n. I, não são actos
translativos do domínio. ·Segundo o art. 1.5Iii.?, aberta
a suceessão, 'Ó domínio e a posso do. bera~ã trans: mittem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos;. e
.L~stamenteiros. Foi sempre .o nosso direito, desd~
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de :1754. A referencia ao n. I do art. ·532
poria o art. 533 cm flagrante contradicr~ão com o
art. L572.
..
·

:Art. 535- Sobrevindo fallencia ou insolvencia do a'lie~

nantc entre a prenotncão do titulo e a sua trnnscript;ão por
• ntrazo, do official, ou duvida julgada improcedente, Iar-se-á,
não obstante, a transcripQão exigida; que retroage, nes~e caso,
· .á data da prcnotação.

Paragrapllo unico- Se, porém, ao tempo da transcrip~ão
ainda nfio estiver pago o immovel, o adquirente, notifit•aao da
fnlloncia ou insolvencia do alienante, depositará em juizo o
preco.
· Em vez de o adquirente, notificado .da fallancia
ou insolvr:mcia do alienem te, diga-se o adquirente, louo
que (or notificado da {allenda ozt tenha eon!tccímcnto
da ·insolvencta do atwnante.
A expz·c~sfio n.otif icado da insolvencia faz prosumir U!lJa declal'a~ÜO judicial desse estado, COiSa .que
não póde existir no systema do Codigo.
Veja-se a emenda ao art. 110'.
. :Art. 550 -_Aquelle que, 'por Ú;inLa annos, sem interrupção,
nem opposi~ão, pos:;uiz· come seu unhitnmovel, ad,Juirir-lirc-li
o ·domínio, indepcua<mlcmeulc ,de !i lu lo de lwa Jé, que, tml tal
caso, se presumem;. podendo r~ querer ao juiz que assim o
dc.cJaz·e por senlenca, n qual lhe servirá de titulo para a ins,i:ripçclo IlO rcgisLt'O de illllllOVCiS.
'l~'m .vez 'de inscripção 110 registro de imimovcis
diga-se traiiscrtpção no tc(Jistro de immovcis.
O lermo adoptado [leio Cotligo pa!'a o registro dli
acquisição' da ra·opricdade é transcritJÇtio. como se \'ê
,
dos Ul'ls. 530 e 535, e 856 n Bli2~ lnsctipção tlil.-se da
bypoLbccn. (at•ts. 831 a 818, 85!i n. 1, otc.).

.

..

'

.

~rt.

e

'

,.'

·~-··, :

''

,o

1

-

,,•'

'

.' :~

',

f

.,.,

'(

''
,....

'

•,

1.

.

· :Art. 570- No caso. de. oonfuslio, os li mitos, em fo!l.n. de
outro meio, se dc!r.rmímH·úo do conrormidatle com n poas<'; o,
nfio· se achando ,clla provada, rcpnrli1·-sc-d cnll'c os pr•rclius,
proporcJonnlmeilte oú, nlio sendo ·possivol a divisiio commod~J,
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560- Os donos aos predios por onde se es!nbcl~ee
a passagem para o predio 'enc!'avndo, tóm dit•eiLo d iz:dcmni- '
~acão cabuJ..
.
·
• .
1
Supnrima-se o ·signnl de crase no a quo precede
indemnizaçl!o. •
Esla palavra está ahi empregada indetermi!lllda-

mente.
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ArL. 575'- O proprietario edificará de maneira que o
· · beiral do seu telhado 'não despeje sobre o predio visinho, dei, . · xando, entre este c o beiral, .quando por outro mod~;~ o não·
possa evitar, um intervallo de dez cent.imetros, quando menos,
de modo qu.e as aguas se escoem..
'
· Diga-se pelo menos, para evitai· a repetição .de · -·
quando, c supprimam-se as palavras finaes de modo
que as aguas se asctkm, que são inteiramente inutels~ ·

·.· .

.
,

S() ádjudicaró.
Um delles O terreno COntestadO, mediante lndemnizaçÜO ao proprietario prejudicado.
~<\. distancia em que se acha o sujeito terreno
contestado do verbo repartir-se-á torna obscuro o dispositivo, exigindo do leitor um grande esforço de
attencíio para comprehendel-o á primeira leitura.
Parece que é a posse que se reparte entre os predios.
Diga-se. . . <i não se achando ella provada,· o ter-reno contestado se repartirá proporcionalmente entre
os p1'edios. ou, nãq sendo possi'tJcl a divisao co,mmoda,· se
. àd)'udicará a um delles, mediante if!demf!i:açãn, etc.

~

·-

.

!

;

•

;Art. 577 -Em predio rustico, não se poderlio, sem licenca do visinho, fazer novas con.strucções, ou accrescimos 'ás
existentes, a menos de met.ro é meio de limite commum.
' lDevo ser a menos de metro e ·meio do limite
co1nmu.m e não de Um.ite commum .. · .
ArL. 589, § 2.~- O immovel abandonado at·rccadar-se-á
como bem vago, e passará, dez · annos depois, ao domínio do .
Estado, onde se achar,· ott da União, se, estiver .·no Districto ·
Federal ou. em. .te1•ritorió não constituído em Estado.
'·
,'
Depois das palavras ao dominio. do Estado diga.:se
ou ao do Dist·ricto Federal, se se aal!ar nas respe,..
ctivas circumsaripçõas, ou ao da União,- se estiver em
territorio· ainda não constitttido em .Estado. ·
·
Ve.ia-sc a emenda ao art.. 22, paragraph\) unico. ·' •
'

·.,

....

' ... '1

:Art. 592, paraS,.apho unico..:.... Volveim a ntfo ter.dóno as
coisas moveis, ,quando o seu as ap"andona, com intenollo de·
renunciai-as.
·
.
. . · · · .· ·. .·. .
·
·
Diga-se tomo.m-sc .. sem . dono, 'como estavà. nos
•Projectos, em vez ele volvem a· não ter dono. .
,A,! redacoão alf.crou. o-pensamento do. texto e con'engrou uma nocão falsa 1:pois ba coisas moveis que
. sempre t.ivcram dono, como um quadro, e nem sempre
a situação d~ coisa, antes: de vir ao.,d.ominio do pro-:
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prietario .que a abandona, e1•a a. de coisa sem dono:
nada mms commum do ·que passar à coisa das mãos
de um propriet.ario para as de outro.
Art. 606- .Se, decorridos seis mezes do aviso á. autori- ~
dade, ninguem se apresentar, que mostre dominio sobre a coisa,
1J.ender.:se-á erri hasta publica, e; deduzidas do pre~o as despezas, mais a recompensa do inventor ,(art. 601;), pertencerá
•ao Estado, onde se depm•ou o objecto
perdido.
o remanescente
•
.
.
n
Redija-se assim:
'
« Deéorridos seis mezes do aviso :i. autoridade,
rião se. apresentando ninguem .. que mostre domínio
sobre a coisa, será esta vendida em hasta publica, e,
deduzidas do. pre~o as dcspezas, mais a recompensa
do inventor (art. G0/1), pe!'Lencerá o remanescente
ao Estado ou ao JJist:l'icto Federal, se nas respectivas

circumsC?•ipções se depal'ott o objecto perdido, on ti
União, se-foi achado em trm•itorio ainda nao constituído em Estado. .
Yeja-se a emenda ao art. :!.2 paragrapho unico.
Al'l~. 616 ...,-Se a confusão, ad,i'unc~ão,.ou mistura se operou
de má fé, á outra parte caberá escolher 'entre guardar o todo,
pagando a porção, que não for sua, ou renunciar as. que lhe

pertencerem, mediante indemnjznr;ão completa.
.
....
Em Y•3Z de paaando (1. pm•ção que. niio !'or sua, vn ·
!;enunciar as que lhe perlence1•em, diga-se ou renunc·iar a que lhe pertence~·.
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Fieará mais hurmonica a pllrase, oppondo-se um
singulac. a um singular .. Além disto, porque hão de
ser t'or~osamente duas ou mais as porções não pertencentes ao dono da outra?
·

'

-··
'

ArL.'.635- Quando por circumstaucias cte"i·acto ou por
desaccordo, não for· possível o uso e gozo em commum, resolverão os condominios se a coisa deve ser administrada, vendida
ou:alugada. ·
. 'E; condominos e niío condominio.;,
·

...

·

_:···
.•• 1·

' ... :.j
-... ,.

.. -,

"
'
'1;,''

M2 .....;. O condominio por· meação de pa~edes, ·cercas,
muros e valias regula-se pelo· disposto neste Codigó, (art.s. 554
a 588 e 623 a 634) .
Está visto · ·fJUe o condominio .·h a de t·egular-se
pelo disposto no Codigo. O que se •que1· dizer. é que
n condomínio é l'egulado pelp disposto ~os arts. 5511
a 588, e .623 a 634. do Codigo, ou pelo d1sposto neste
Qodigo,
arts.
55~
'
.
.
. ,·a 58S e 623 a 634.,.

Art,

' . ·.'1 ...

~··,'
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'·.··:·
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Elimine-se, pois, o parenthese, que é reservado
para as remissões, e ponha-se uma virgula em Codioo.
A citação deve ser dos arts. 569 a 888, e não dos
arts. 554 a 558. A partir do art. 569 é que se trata
de condomínio.
Art. 644 -· Não convindo os dois no preço da obra, arbimediante peritos, a •expensas de ambosr os confi-·
nantes.
1
Em vez de Não convindo os !dois no preço da obra,
arbitl'ar-se-á mediante peritos,! diga-se· Não convindo
trar-se-á

· os dois no preço da obra, será este arbitrado po~
peritos.

'·

Apprehende-se o sentido com mais presteza.
·
A linguagem do particiP io, em regra, tem menos
elegancia e energia. Mas não deve, por isto, ser. ba- .
nrda dê todo. Em certos casos, mesmos sob este ponto
de vista, é preferível á outra, e não raro, como aqui
e em outros lugares do Codigo, torna o sentido mais
claro.

..'

Art. 658- Airuelle,' que, com autorização do compositor
de uma obr·a musical. sobre os seus motivos escrever combinações, ou variações, tem, a respeito destnsO·os mesmos direiLos,
e com a:> mesmas garantias; que sobre aquella o seu autor. : .
Supprima'-se a copulativa· e na 4' linha por· desnecessnria e pop;l· se tratar dei um erro typographico,~egundo ficou ':murado na discussão sobre a primeira
redacção do Codigo.
....,
'Mt. 666- Não se consi"dera ~ffensa aos direitos de autor:
IV -A reprodi.JcÇão de todos os actos publicas e ·do-

cumentos officio.cs da União, dos Estados e dos l\lunioipios ..
Diga-se:
· \
·
·
,
IV. A · rcproduccão dos actos publicas e documentos officiars da Uni5o. dos Estados, dos 1\lunicipio~

..

e do Districto Fedt:ral.

.

]';fio hn ncr,essidndc de dizer todos o não póde
ter sido pensamento do.Cocli~o e:tcluir· os actos e documentos do Dislricto .Federal.
·
'
j\rt. Gi7- Os direi los rcnrs passam com o immovel parai
o ·domínio do compi·ador, ou successor. .
. .
.
Parngrapho unir-o- Os impo.vtos que rccdem sobre predios
transmittr.m-se aos adqtlirentes, salvo constando da escrlplura

as ·certidões elo recebimento, pelo .flscq, dos impostos devicloe

.'

'.:

.

·•,
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e, em caso de venda em praca, até o equi.val.ente do preoo da
arremataoão. .
·
.
Diga-se os 'Wnpostos seguem ao poder do adquirente os predios sobre que receiem em vez de os impostos que· receiem sob!'C predios transmittem-se aos
adquircntes, linguagem cuja impropriedade não precisa ser demonstrada.
'

'

Art. ,696- A servidão não ee presume: reputa-se, na
. âuvida, n4o C:~'istir.
·
'supprimam-se as palavras reputa-&e, na duvida,
nilo CZlstir, .que ·s~o perfeitamente dispensaveis. Desde . ·
que se não póde presumir a servidão, é claro que, não .
sendo provada, é considerada como inexistente. .
Aliás todo o artigo é inútil. O domínio presume-se illimitado, como declara o art. 527. ·Logo é
indispensavel fazer a prova dos onus reaes que pretendam limitai-o.
·
Mas não convém supprimir todo o artigo, porque
teríamos· então que alterar em grande· p'arte a numeração e as remissões.
·

--·

· Art'. 706, paragraphir unico- Se, porém: esse aecreseimo
de .encargo fOr devido a mudanÇa na maneira de exercer. a.
servidão, como no caso de se pretender edificar .em terreno até
então destinado á cultura, poderá obstal-o o dono do. predio
servi~nte.
·.
'
.
Diga-se poderá' impedii-o. '
1Vej a-se a observação ao art. ·526. ·
Art~ 729- O usofructuario, ·antes de assumir o usorrueto,
inventariará, á sua custa, os bens que receber, determinando
o estado em que se acham e dará caucão, fidejussoria ou real,
so lh'.a exigir o .dono, de velar-lhe pela conservação, e entresal-os findo o usofructo.
I. Supprima-se, por desnec·essaria, a varlaollo lh'
que antecede exiair. Aliás devemos construir este .
verbo de preferencia com a preposlollo de, como veremos mais adiante (emenda ao art .. 883). ·
11~· Diga~se, no ,fim do dispositivo, tJelar-lhe& e
nlio velar-lh'e. <A variacllo · pronominal refere-se a
b~.

Art:

'. .

,.,

-

757 .;_A coisa commum a diversos proprietarios nllo

póde !)er dada em garantia real, na sua totalidade; sem o consentimento de todos; mas cada um pode individualmente dar
~ 811'11ntla real a parte que tiver, se for 4~visivel a col~a, , .

.
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só a r~speilo dessa parle vigorará a indivisibilidade d4 lty~·

potl1eca.

.·

.
· .
I. Em. vez de diversos diga-se doil ou

fiUJÍI. ·

1Veja-se a emenda.. ao art. 83L
.
.
U. Diga~se, no fim, d4 garantia e ~o da hvpo-

theca.

:.'

-•'

·

:

. ,o artigo ·refere-se ;á

._.

'

'

'

,I•

''t

I

·

·'

•

'

I

'

•

'

lA!rt. 759, paragrapho' unico-Exceptua-se desta regra a
divida proveniente de salarios do trabalhador agrlcola, afim
de ser pago pelo producto da colheita para o qual houver con- :
corrido com · o seu trabalho, precipuamente a quaesquer ou-

tro• c.reditos.

.

·

.

n

>

,..._

.. I

"

,

' .·

, i>iga-sé: c Exoeptua•se desta. regra divida. proveniente de salarios do trabalhador agricola, que ·será
pago, precipuamente a quae,quer outroi creditoB, pelo
. producto da '·colheita para a qual houver concorrido
com o .seu trabalho , •.
. . . ·
A idáa da preferencla dó :pagamento, expressa
nas palavras precipuamente a quaeaquer outros creditas, está muito distante de paoo· ·e difflculta assim
a pr~mpta ln_telllgenola do di~poaitlvo.
.·

.J't•' '
'•·

·

coisa dada em aamntia real,
isto é, em penhor,. antichrese· ou hypotbeca (ar~
'ligos 755 e 756) é não sómenle á coisa dada e1"
ltypotlteca. 1A. indivisibilidade, portant.o, de que ~o
•giLa é da garantia real e não só da hvpotheca; Si
o arL. 9i5· do Codigo Civil Portuguez, a que se 1111a
neste· ponto o Codigo do Brasil, falia apenas da indivisibilidade da Jmpotlieca, é porque só cuida, em Lodo
o seu texlo, da coisa cpmmum dada em hvpotheca
e não em garantia real. Eis o art. 915 do Codlgo
PorLuguez: (O predio commum de diversos. proprietarios não p'6de ser kypothecado na sua totalidade;
sem. consentimento de todos; mas se fOr divisivel,.
cada um. pó de hypotliecar separadam.ente . a parte que
nelle tiver·, e só a respeito dessa parte vigora a incUvisibi!idade da hypothecu.
·.
Si o nosso Codigo quizesse alludir sómente á
ltypotheca, não fallaria duas vezes no àrtigo em ga:rantia real, nem incluiria tal disposioão neste capi-:- .
tuJo, e sim. no capitulo XI, que se occupa especial·
mente. da hypotheca.
. . .
:Por alludir no principio á coisa commum dada
em hypotheca ou e1n penhor, Coelho Rodrigues· ter·minava o art. 1. 681, do seu· Projecto, prescrevendo
a indivisibilidade do direito do credor. .
.
Desta mesma expressão podia tambem servir-se
o Co~igo.
·

'
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IArt .. 762- :A: dividá considera-se vencida:
· FV- Se perecer o objecto dado em garantia, hypothese
na qual a indemnização, estando eUe seguro, ou havendo• quem
a tenha afiançado, se subroga11á na coisa des Lruida, em benifi~io- do credor, a quem assistirá sobre elia preferencia até
o seu completo reembolso.
Havendo quem a· tenha afiançado. Não se sabe
bem,qual o substantivo que o pronome a substitue
·.ahi. Será indemnização? Mas a indemnização não se _.
'afiança por um prejuízo apenas possível, a não ser
por contracto de seguro. Sená aarantia ?. Mas se algu 1Jm .reforçasse a garantia real por uma fiança,. dado
o perecimento do' objecto, ·subsistiria a caução fide.jussoria e não se operaria a subrogação, que é, precisamente, a providencia que se quer estabelecer.
tSeJJá divida? Tambem neste caso, pereéendo o ob-.
jecto, não'se daria a subrogacão.
.
. Parece que toda a duvida se dissipará com esta
redacção, que traduz fielmente' o pensamento do aodigo:
. ·
.
.
__ ot Se perecer o objecto dado em garantia; hypo:..
/
these nP. qual a indemnização, estando elle seguro
oú havendo alguem responsavel pelo damno, se subrogará na coisa destruída, etc., . ,

..

\.'

..,.

·,

. , Art:· 764- Salvo clausula expressa. o terceiro que presta
garant.ia real por 'divida alheia, não fica obrigado a substituil-a, ou ;reforçai-a, quando, por culpa de outrem, se perca.
deteriore, ou desvalie. ·
·
·
·- · O Projeqto da Camara. (art. 769) ·excluía a obri,gação de substituir ou ·reforcar a garantia no caso
. de perecimento, deterioração ou depreciação, quando
·não 1havia culpa de quem a prestava. Do mesmo modo
· o Projecto Clovis Bevilaqua (art. 865) • '
· A pretexto, de •corrigir a redacção· deste dispo. siti~o. alterou-se-lhe profundamente. o .pensamento.
IA emenda· que se lhe· fez não foi de pu-ra redacção,
mas ·de' fundo; pois o que o Codi·go agora preceitúa
é que a- isenção da obrigação só se dá quando a
perda, deteriomção ou desvalia. resulta de culpa d11
terceiro •

.

.

·

·.

·. , .

·

':.

._.-,_;

r,•_ • ' '

......

·

- Devemos :voltar ao· intuito primitivo do Codigo
sa(}rificado pela redacção e mais conforme com Q
·principio geral que obriga sómente. ao culpado do
·perecimento, ·deterioração ou depreciação ·,da coisa
dada em garantia.
· ,
·· · ·
Assi~, em vez~de p~1· culpa.de outrem. diga-s~
sem culpa sua.

,
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:Art. 772 - O credor pignoraticio ·.não póde, :paga a divida,
recusar a entrega da coisa a quem a empenhou.
· ·
, P,ode retel-a, até que lhe .indemnizc_m as despezas, devidamente justif-icadas, que tiver feito, não sendo· occasionadas
por culpa sua.
. o verbo indemnizar exige depois de :si um complemento directo e um indirecto .regido da preposição da ou por. Diz-se indemnizar alouem de ou
por alauma aoisa . (Constando, Eduardo 'de Faria,
verb. /ndam?lização). Litt!'lé e Quicherat tambem.ensinam indemn,iser qualqu'un de •. , Webster: they will
indemni(y them from .. ,
·
Não parece de legitimidade incontestavel a syn- .
taxe indemnizar alguma coisa a al(Juem • . E' pelo
·menoó' a outra ·a construccão que se. encontra nos
escriptores de maior ::utoridade.
.
rO Codigo Civil Portuguez diz sempre indemnizai'
al(Juem de ou por (indemnizai-o de perdas e damnos,
. art. 709; indemnizar o crêdor das despezas que fizer,
art. 744, paragrapho. uriico; indemnizai-o (adquirente), art. 1. 046; indemnizar o evicto, art. 1.048;
indemnizar o mandataria de todas as despezas, ar- ·
tigo-1.344; indemnizar o servical das perdas e damnos, art., 1-:384, 2•; indemnize o emprcteiro de·
todos os seus gastos e trabalho, art. 1. 402; indemnizar
os herdeiros do trabalho e das despezas, 'llrt. 1.403;
· indemnizar o commodatario das despezas, art. 1. 52:1.
1•; indemnizar o gestor pelas despezas feitas, ar-tigo 1. 725; indemnizando o proprietario do prejuízo;
art. 1.727; indemnirol-o (coherdeiro), art. 1.847; indemnizar .os filhos de quaesquer bens, art.. 2,'105; os
coherdeiros
são · recipro,camente obrigados a . inde,,
mnizar-se 'dos objectos repartidos, art. 2.159; indemnize o dono,· art. 2. 299; indemnizar ·o outro do
valor, art. 2:302 § 2•; indemnizar'· o especifieador, .
art. 2.303; indemnizar o 1:.uctor do valor, ··art..2.306 .
§ a•; ·indemnizando o prejuizo, art. 2.309; indemnizar' o lesado por todos os prejuízos. art. 2.361;
indemnizar o ferido dos gastos, art. 2. 386) •
·
Assim ·em, vez de lhe inde·mnizem as' despezas,
diga-se o indemnizem ~as despezas.

-.

:Art. 784- No' penhor de animaes, ~sob pena· de·nullidade,
o instrumento designal.,os-á com a maior precislto, pnrticula-.
rizando, o logar:onde se achem, e o destino, que tiverem •
.ISupprima-se a ,virgula de particularizando.
Não ha ahi razão para separar o verbo do se\1
complemento directo.
.. . , ' . ·
. ,·
,
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IArt, 790- Tombem se equipara ao ]lenhor, mas com as
. modificações dos artigos seA"uintes,. íJ. caução de uns em aarantia de outros títulos.
.
··
.
Caucionam-se titulos niio em garantia de outros
títulos, mas; do cumprimento de uma obrigal,lão •. Não
é, pois; aproprinda o linguagem do artigo; ·
_
Por outro larln, "niín se rliz de que natureza ou
olasRe são esses titnlos. No nrtigo anterior, o art. 789;
cogita o Codigo dos títulos da divirJa publica. Neste
deve ter em vista os de divida particular, como alilis
se evidrncia do disposto nos artigos· subsequcntea.
Dos titulos particulares, porém, se· excluem os de credito real, que s'e não prestam a cnucão. ·
Parece, portanto, que deve ser este o teOr do
artigo:
·
.
c Tambem se equipara ao penhor, mas cóm DS mo'·· dificacões dos artigos seguintes, a caução de titulas
de credito peBBoal.,
·
.

·

~rt.

813 ~ Sn)vn

-

i

.

o caso de insolvencia do devedor, ·o
orPdor da segunda hypotheca, · em hora vencida, não poderá
executar o immovel antes de venr.ida a primeiro.
Pnrngrapho· unico. Não r.onstitun (ttndllmento para a in, shlvrnrio o falta do pn!l'nment.n das obrigacões garantidas por
hypotheoas posteriores li primeirB.
·
Redija-se assim o pBrBgrapbo 'unicô:

·\

· c Nlín •e considoril inaolllente o dc11krlor, por faltar

ao .pagamento das ohrignr,õcs garanLidas por hypo-.
theonR 'po~teriorós -& primeirB.,
.'Veja-se a ·emenda ao art. 110.

·

-

I .

/

I

:Art •. 821 _,Nos casos dé insolvencia ou fnllencia. do de. · vedor bypolhecnrio, o direito de rcmi~siio devolve-se. á mana,
contra a qunl ,não poderá o credor impedir o pagamento elo
prl'co por que foi avaliado o immovcl. O rc~fnnto dn: divida
bypol.heoaria entrará cm concurso com as chirographarias.·
~ · Redija-se assim:

•I

I. c No ca1o de taUcncfa do devcdo1· hvpo-

thecario, etc.
E nÓ· fim aécresoente-se:

.

.

· ll'o cá1o de:.in1nlvencia, cabe o direito de remi11ilo

1101. crctlorc1 .. em concur1o,

.

Veja-se- a emenda ao art; t lO~
·
n. Em. vez de contra a qllal dlga;.se, com ma i~
propfiCdade, em prcjui;o da qi4QI, ·
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Art. 823 ....... 'São nullas, em beneficio da ma.taa, as bypo-thecas celebradas, em gar,antia de debitos anteriores; nos qua- renta dias precedentes á declJlt•ação legal de insolvencia, ou
quebra. ·
·
Não é declJlração legal, é declJlração judicial. Mas
nem mesmo judicial é-mistér dizer aqui, desde que
não ha. declaração de fallencia que nAo seja decretada pelo juiz. .
.
•
.
Tambem não ha declaracão de insolvencia.
Veja-se a emenda ao art. :l.tO. . .
Diga-se precedentes á declaraçtio da quebra ou
á instauraçtio do co11eurao de.preterencia•

-

Art. 827 -A lei confere hypotheea:

,.

IV ....... A's pessoas riaturaes ou· juridicas que nllo. tenham a administração de seus bens, sobre os immo'Véis · de
seus tutores, curadores ou administradores •
· Neste dispositivo confere o Codlgo hypofJJeca legal
ás .pessoas juridicu, que não. tenham a admlnistraclo
de seus bens. Que . pessoas estarlo. neste cuo? No
!YStema do Codigo nenhuma. As ~corporacões de mlio
morta, a que se .refere o decreto n. ·t69 A, de 1890, ·
desappareceram com a ConstituiçAo. ·
· ·.
,o texto do n. IV, portanto, deve eer éate:
c IA's pessoas que -nll:o tenham a administraclo
de seus bens, sobre ·os immoveis de seus tutores ou · ·
curadores.»
·

.·.·

-

•

•1

'f

:Art. 831 -Todas as J:Jypothecas serlo inscriptu uo re. gistro do Jogar do · immovel, ou no de cada um delles, se o
titulo se referir a diverao•.
· ·
· ·
.. Diga-se se .o titulo se referir a mail de um·. .
Usa-se de diversos, na accepclio em que ahi está, para
significar mais de do!s; -porquanto diversos, no plural,
é o 'mesmo que varios, algum (Silva Bastos, Séguier,
Candido 'de Figuei,redo): algum, muitOI (Aulete); varias, mttitos (Lacerda, 'Dic. da Academia Hespanhola).
Em francez equivale a plusieur.r, que significa certo
numero,. um: . numero mail ou menos comideravez.· um
~ grande numero de pessoas oti: coisu (Hatzteld e Darmsteter, Littré) . Em latim a plures CQuicheraL) •·Em
inglez, segundo Webster, a &undru (mala de um ou"
dois, anore than one or two) e •everal·(mall de dois,
more than two). . ·
· ·
O Codigo .Civil Portugue:t usa tambem de ·di.,,o,, · tiGI'iol, muUo• em 11~1 ar~os: mu e~
'·
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muitos .outros emprega as expressões ·ma·is de ·u'/11.
(mais de ·urn 'cacador.:.....art. 3!!0, § i"; mais de um.
<LULor- ar L. 581; 11uds de !tU/, fiador- a•rL. 817;
mais da ·um tutelado ou administrado- a;rt. 92-í;
rnais de uma conservatoria- ar·L. 950, paragrapho
unico; mais de um testa.!llenteiro-. arL. 1.904); ou
dois :ou ,mais (dois nu mais devedores.:.... art. 8-iO;
dois ou mais fiadores - art. 845; duas ou mais coisa3
- art. i. 050; dois oú mais procurador~s- art. L 356;
do~s ou mais commodatarios- art. 1. 520; duas ou.
mais pessoas - art. 2 .175) ; ou então reQete Do sin•gular e no plural o substantivo .ou a palavra que o
representa: o c1•edo1· ou credores (art. 1. 016), o out·ro
o·tt outros (ar L . 1. 277, § 1"), o emp1·eitei'ro ou. cmJn'eiteiros (art. 1.397), algum ou alguns (art. 1.90-i).
Não ba duvida que, de todas ustas )'órrnas, ti>
menos precisas são justamente as . primeh·as ~ tli' "Versos, ·va1·ios, muitos.
·
Veja-se· a emenda ao art. 488.

. I

o

:Art. 883 - Praticado pelo devedor acto, a cuja abstenção »
se obr1gára, pode o credor· e:cigi1'-lhe que o desfaca; sob pena
· de se deSfazer á sua custa, resarcindo o culpado pe;rdas a
damnos.
·
·
........

.

'

'

rO Coàigo emprega o verbo exigi1· com a prepoIJOsicão de (e não com a preposição·a) em varias dispositi~os :. ·« Art•. 913. O devedor.. • tem direito a
exigir de cada .um. .A!rt. 1. 226, III: Exigir o lo•ca~
tario do locador serv.iGos superiores ás suas forcas •..
Art. 1. 279, paragrapho unico. . . o depositaria podená exigir caução idoDea do depositante ou, na falta
desta;·.. Art. 1.382. O socio ... póde exigi-r da sooiedade.. . . .A!rt. i. 548. A mulher aggravada em .sua
hQDra tem direito a exi·gir do offensor ... Art. 1. 755,
· rparagrapho unico. . . assistir-lhe-á direito a exigir
dos herdeiros •.• , ,
.
.
No art. 883, entretanto, dá ao complemento indirecto de e:cig~1· a preposição a em lugar ·da prepo.sicão de. Pode .exigir-lhe que o desfaça, .isto e, o
credor pó de exigir a elle ·(ao devedor) que desfaça
o acto, em vez ·de o credor póde e:ciriir delle (do de·
vedor) que o desfaça.
·
' •
Seria bom uniformizar a syntaxe, e a u!Lima
Jórma é proferi,vel.' O verbo e:ciyir, no sentido pt·oprio,. consLroe-se 'com de e não com a: exigir alguma
coisa de alsuom.
.
·· A'ssim era DO latim; assim nas linguas delle de•rivadas. Domingos Vieira e :Aulote admittem a construocão com, a preposição a, mas sómente num sen..... 4
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t.ido parLi<eular o figurado, (jUando

e:vtOt1'

significa

fa;;er paaa1• po1· força, im11ôr· obrioação ott devc1· a.

•o\.lgumas vezes o Codigo usa tambem da varia;cão

lhe depois· de e:ciair, para substituir o possessivo seu
ou sua, que devia acompanhar· o complemento directo

·
-

.....
,,

·~·

·,'.

do v;erbo.
.
· Assim, p01' exemplo, no n.rt. 1. 390 § 2•: «Pr.-.
recendo a coisa. . . o dono só lhe poderá cxJgJr o
valor constante do inventa:rio ... », .isto é, só poderá
exigir o sw valor constante do inventario. Do mesmo''.
modo, no art .. I. 408: «Quando a· sociedade tiver
duração prefixa, nenhum socio lhe poderá·- exigir
a dissolucão ... :», isto é, poder·á exigir a sua dissolução.
,
Nada ha' que· notar nessa. construccão. O nosso
ropaTo é resLricto aos casos em quo o lhe·· indica a
pessoa de quem se reclama o acto,. o servico, o pagamento, etc. Nestes casos, 6 de, parece-nos, a· preposição que deve reger o nome da pessoa.
.
,
Não é outra a linguagem' ·do Codigo Civil PorLuguez, art. 260 (exigir do tutor); art. G7G, § 1• (exigir
do outro).; art. 839,. paragrapho unico (exigir do de- ·
vedar) ;•art. 1. 047, § 1•, exigir do alheador): art. 1.145 "
(exigir do marido) ; art. 1. 350 (exigir ,deli a) ; ,artigo 1. 535 · (não póde ser exigida nem do mutuario,
nem do fiador) ; ar L. 1. 662, § 4• (exigir ó feiro rcspo~tivo de Cada UJTI dOS foreirOS); e Bl't. 1. 821, pa- I
g-rapho unico (exigir do herdeiro). Sempre cxiair de,
nunca exiuir a. .
·
Diga-se, pois, o credor ·pôde e:ri{Jir delle que o
desfar:a, em -vez de o credm• pôde e:cigir-lha que o
desfaça.

,

·

.·

. ·

·

/

ArL. 886 -·. Se,. por· culpa do devedor, não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo ao credor a •
escolha, ficará o de;vcdo1• .obrigado a pagar. o valor da que por · .
ultimo ·se impossióilitou, mais as perdas e damnos que o
paso determinar~ ·
Substitua-se dcvedo'' na terceira linha por aqueUe,
Evita-se assim a repetiJcão excusada .. ·
.
-,I

'

~

'

:A:rt. 88'9- Ainda que a obrigacão tenha. por objecto prestação divisivel, não pode o credor ser. obrigado a Teceber por
partes, so àssim não ajustou:
·
·
IQ. Projecto Clovis dizia: Mm este (o credor) pôde
sm· obriaado a receber, ne·n~. aquclla (o devedor) a · ·
fazer o pagarnento 2101• fl'acções. A Camara alterou
a ultima parte assim: nem o devedo'' ter ·a faculdade · ·
(la pauar por. partes.
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i~ Com este phraseado fieou redundante o dispositivo: desde que .o credor não era obri11ado a receber,
é 'claro que o·dovcdor não tinha a j'aculdade de pagar,
por pa·rtes.
,
'.
.A redaccão procurou corrigir o defeilo, mas em
vez de restabelecer a idéa do Projecto Clovis, isto é,
cm. lugar· de substituir a phrasc nem o devedo·1· ter
a faculdade de panar po1· partes, por esta outra nem
o de·v~dor pode ser obrigado a Jl{t(JO:r pm· pm•tes, limitou-se a supprimir aquella, cleixan"do assim incompleto e i'alho o· preceito.
10 Codigo Argentino reza no a·r·L. 707:. . . « m
acrcedor no puede ser· obligaclo a recibit· pag·os parciales. ni el deudo1: a hacerlos. »
l'ebreira de .l?rel.tas no ·Esboro, at'L. 975, · exprime-se elo mesmo modo: «... nem aquelle (o
credor) pódo ser obrigado a receber pagamentos
parciaes, nem este: (o devedor) póde se1• obri(Jado a
(a:c:l-os .. . " . ·
A' mesma. idéa se cncon~ra.. nos Codigos lPranccr.,
ar~. · 1. 220, 'Italiano.. a:rL. 1. 20.1, do Uruguay, ar' . t.igo 1. 352, eLe.
·· Restabeleoa-sc, porLanLo, o pensamento do Pru. ject.o, que a redaccão 'mutilou. Accrescentc-se, depois de recebe~·. esLas palavras nem o devedor a paom·,
e . antes ele ajustou ponha-se a variação pronominal se ..

·,·-

)

.

.

:A.rt. 890- Havendo varios devedores ou ·vm·ios credores
cm obrigação divisível, esta presume-se dividida em t.anLas
obrigações, eguaes o disLinctas, quantos os credo~es, ou elevepores. . ·
·
·
., Em vez de va1•ios devedores, viu•ios credores, di;;a~se mais âe um devedor, mais de 1~m credor. ·
· Veja-so a emenda. ao art. 488. ,,.
• .
tArt.. 891- Se, háv~ndo varios devedores, a prestação· não
fôt• divisível, cada um sevá obrigado pela divida toda.
.
· Diga-se dois ou· maís devedo1•es em lugar dei val'ios devedores.
. iVeja-so a .emenda ao art. •488.

\
.'..:'

..,.,
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',_.
'
.

Art. 893- Se um só, dos credores receber a preRLacão
por inteiro, a cada um dos outros assistirá o direito de cxi-'
~
· ui1·-lhe em dinheiro a parte, que lhe 'caiba no total.
.
. Diga~se o direito de ex·io·il' delle em dinheiro a
''· pa1•te, que lhe caiba no total.
iVoju-se a emenda ao art. 883.
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. Art. 896, paragnl:pho unico- lia solidariedaie . quando
na mesma obri'sacão concorrem d-iversos credores ou dive1•sos
devedores, cada :um· com direito, o~ obrigado. á divida toda.
Diga-se conco?'1'e ma'is de um creclo1• ou mais dr:
um devedo7'.

'

Veja-se a emenda ao art. 83i.

-·i.

·

.,
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Ai' L. 8\J'i- A obrigaofio solidaria podo se1; 11um c si?ntJlc8
par·a um dos eo-credores. ou· co-dcvedores, e condicional, Olt
a prazo, JlUra o outro.
·
·
·l)assc-se este arlig·o par·a a secção 1, DiS'fJOS'i(:úl~s
Gcracs, como era nos Projectos.
. . ··
'· .
O legislador não se occupa aqui só da solidariedade activa, eomo diz a epjgraphe, ·mas ta:mbem
da solidariedade pas8·iva. Deve, po~tanto, o dispositivo
figurar nasecção,que trata de uma e outra ao mesmo
tempo. ,

....

··,.·

1ArL. lHO -A acção proposta contra um dos devedores
solidarios pelo credor não o inhibc de accionar os outros.
lf)fga-se:
· «0 ·. credo1·, propondo acção cont1•a ·um dos de·oedores solidm•ios, mio....[ica inhibido de accionar os
outros .'.I> ·
.
·Evita-se a vacillaêão que no primei-ro momento

o emprego do pronome o produz no espírito do leitor.

1!:' preciso apurar a .uttenoão para ver que elle se refere a c1•edor e não a um dos devedo1;es.
• .
l

.

ú\.rL. 050, paragrapho unico....:.. Designadós va1•·iob· logares,-

cabe ao 'credor 'entre· elles a escolha.
Diga-se ·clo·is ou ma·is lagares.
Veja-se a emenda ao art. 488.

.,

_:, .

.'

Art. 991 - .k, pessoa obrigada, pot va1•·ios ciebitos da
mesma natureza, u um s6 credor, tem· o ·di·reito de indicar
a qual delles offerece pagamento, se toàos "forem liquidos e
vencidos .
.:JI
Diga-se po1• dois ou rna'is ·debitas em vez de po1•

''

''

'

·varias debitas.

I

._· ·

Veja-se a emenda ao' art. ·4.88.
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IArt. i. 014 -:Os prazos de favoi· embora ICOllSa.!>·rados
velo uso geral, não obstam a compensàoão,
J?ór. O Signal .de "rase no a que precede COrTf!!pen~
sação, como estava no P·rojecto primitivo.
·
Veja-se a. emenda ao art. 526.

I

Ar L. 1. 028 -•Se a transacção recair setbre direitos contestados em juizo, far-se-á:
,
I. 1Por termo nos autos, assignado pelos trans~gentes e
homologado pelo juiz.
·
·
II. .Por instrumento p·ublico, nas ·obrigações em que a lei
o exige, ou particular, nas em que ella o admitte.
Disa-se no n .. U escriptura publica em vez de

•,'

.
'.

'

:·

\ ;.

·instrumento. publico.
·
Veja-se a emenda ao arL. 73.

,
"\llJUi a impL~opl'iedwde sobe .de ponto, porque o
: termo nos atttos assi(J~ pelos tl'a'fl.'ligentes1. e horn~olouado pelo j'uiz de que falla o .n. I, é um 'imtru'mento ·publico.

,1:,

...·.''

,.. ,·

·

:··;

.,.

......

,Art. 1. 038- O compromisso é jutticial ou extrajudicial..
'0 p!'imeiro pode üclebrar-se po1· te1·rno nos a·utos perante
o juiz ou tribunal, por. onde corret· a demanda; o segundo,
por i:nst'J"u;mento publ·ico ou pa;rtieulat·, assignado pelas partes
e duas testemunhas.
Em vez de instrumento publico ... ass·ianado, diga-se escripturà publica. . . assig'TUiàa.
!
,.
Veja-se a emenda ao art. 713.
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I
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·,Art. :L. O-H-Os arbitr,os são· 'juizes do facto c direito,

não .sendo su,i cito o seu julgamento a aloada, ou recurso, excepto se

eon.trario convencionarem as partes. · ·
. Em vez de >juizes do [acto c di·reito diga-se jwizcs
de tacto e de direito, que é a expressão consagradft.
(llog. n. 7·37, ele :1850, arL. 4lí7; dcc!'el.o n. 3.!100, de
2ü de junho de 18&7, art. Hi; tCot•rêa 'l't~lles, Man.
P1·oc.'Ci·v.,§ 75.)
.
O'

<·.'i,
',,'!

Ar L :L. 071.- JT1ca dcsobr1gado o devedor que antes de
·Ler conlJ.GcimeuLo
da cessão, paga ,ao oL·edO'r Pl'imitivo, ou que, I
.
S. -Vol. Y.·
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no caso de var·ias cessões notifi6:das, paga ao cessionario, 'que
llw U!WC~en La, wm· o· Lilulo da cessão, o da obrigação cedida.
Diga-se mais dr: .uma cessão ÍJot'i[icada, cm ver.
ele ·vmias cessõas notiíiaadas. . ·
·
Veja-se a· emenda ao art~ 488,

'J·
.....

Art. 1.102.-Salvo clausula expressa no contracto, a. ígnorancia. de taes ví•cios pelo alienante não o e:llime á responsabilidade.
~
Diga-se não o e:llime da :re®onsabilidade.
Ve.ia.-se a. emenda;. ao art. 5 da Introducl,lão.

I.

.'

~

Ar L. 1.143 -· Se varias pessoas tive1·em direito ao retracto
sobre a mesma coisa, e só uma o exercer, poderá o comprador
fazer inl'imar os· outros, para nelle accordar-em.
·
Em vez de varias pessoas, · diga.:.se duas ou mais
D pessoas.
·
Veja-se a emenda ao ar-t. 486.
Art. 1.153- O direito de preempção caducará,. se a coisa
for move!, não se e;-;:ercendo nos tres dias, e, se for immovel, .

não sé exercendo nos trinta subsequentes áquelle, em que o
comprador· tiver affrontada a devedor. ·
E' o vendedor e não o ·de.vedor. '

-

'.:.:·,..

Art. 1.154- Quando o direito .de preempção for esLipulado a favor de. varios individuos em ·commum, só podell:ii
ser e;-;:ercido em ~elacão á eoisa
no seu todo. . .. · ·
.
Diga-se dois ou 'llt«is individuas em .vez de varias
individuo•.
· . Veja-se a emenda ao art. 488.

.....
-·
.

·-..

Àri. 1.168-A doação far-sê-á por instrumento publico,
· ou particular ·(art. 134) .
'Diga-se pm• esc·riptura publica ou instrumento
·
.
particular.
.·
·
Veja-se a emenda ao art. 73.
·
· Prefeririamos dizer escripto particular, .como no ·
. a~t. 1.. 773. Mas .a denominação instrumento partic_ular
nao ·dá lugar a ~onfusões e, portanto, não ha· m1ster ·
: de substituil-a.

•.'.

'·

-..
'·:''.,-.,.,

'

\

,li..

·'

·'
I

I

1

'

:::~~·:

r.<>·:

: .'· ... ,. '

. ,:

I

'>·' ,, ·~··•::.

' '-~ ~.:,-

.. :i :, .~. :: . .. ,";: . .

·:·i· •. :.·:··.:;:··,,../.1 ~ ·~ ... ·7~·· ,· .• ' ..•.• ..,....'." .. • · '···· · ·· ··~

.... .

,

0::;gsspu E.\ L ;;o rm :>WJ'II.\rrmo JJII

J

ni 7

27ii

Ar L. L 178 .:._Salvo declaração e~ con~rario, a doação em
commum a varias pessoa8 entende-se distribuida entre ellas
por egual.
·
..
·..... ; .
Diga-se· mais de uma pessoa em . vez de varias
I

\

pessoas.. .

· Veja-se a emenda ao art. 488.•

', ~

Art. 1. 22G- São justas causas paTa dar o locador por·
findo o oonLracto:
III -Exigir o locatario do locador servioos superlor·es ás'
suas forcas...
.
IV- Tratar o locatario ao locador com- rigor excessivo ...
\:.-Correr o locador perigo manifesto ...
VII- Offendex· o locatario, ·OU ,tentar offender o .locado1:
ua honra de' peasoas de sua familla..
·
Na redacção dos vários numeros deste. artigo, não
se attendeu bem ás palavras preliminares. Dahi resu!Lam consLruccões como estas:
4: São· justas. causas para .dar: o locadot por· findo
o contracto, tratar o locatar10 o locador com rigo,r·
excessivo;
'
.,
.
'
ou

-·
. ..
...
,.

•'

:,

-~

r

São jubtas causas para dar o locador por findo o
contracto, exigir· o Iocatario .do locador servioos supex·iores; ·

.

..

,.,,.\

ou

.

São justas· causas para da.r · o locador por findo
o contracto, correr o locado?' pé'rigo manifesto;
.
ou, finalmente, esta, quasi incomprehensivel,
·
4: Sªo ·justas causas para dar o locador por findo
u contratco, offender o locatario, ou tentar ofiender·
ó locado?' na honra de pessoas de sua fàmilia. )
.
O texto deve sex· este:
.
!' .
.
I
São jusLas causas para dar o locador por findo o
contracto:
··
.HI- Exigir· delle o locatario serviços superiores
ás suas forcas.. .
,
.
IV- •rratal-o o locaLario com rigor excessivo .••
· V- Correr perigo manifesto. . .
.
VII- Offendel-o o locatario ou tentar offe!ldel-o
na !loura de pessoa de sua familia~»

·'

•'

·-.'

l ,,.
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ArL. i .220- São justas eausas para ser. dispensado o locador:
. I - Enfermidade, ou quàlCJuer · ou Lra causa que o torne

-· .

ilwapaz dos seL·vicos contractados.
II-:Vicios ou máo procedimento do loc111lo1·.
'III -lForça maior que impossibilite o locatario de cumprir
SLL.as obrigações.
·
'
-IV -l<'alla do locado1• á observancia do contracto.
V- Imperícia do locado1• no serviço contraeLado.
VI- Offensa do locado1· ao locatario na honra ·de pessoa
de sua familia.
Ligando os ·differenles numeras do arti•go ás suas
palavras preambulares, temos · as seguintes proposições:
São justas causas para ser dispensado o locado1·
vícios ou . máo procedimento do locador:- falta do
locado1• - imperícia do locador- offensa do locador.
Redija-se ass1m :
« São jus las causas para dar o locata1•io por findo
o contracto: ·
I - Forca màior que o impossibill'te de cumprir
sua~ obrigações. ·
·
.
I I - Offendel-o o locador na honra de pessoa de
llua 1'amilia.
III-. Enfer·midade ou qualquer outra causa que
wt·ne o locador incapaz dos servicos eontractados.
IV- Vícios ou mão procedimento do locador.
... V _; Fal La do locador á observancia do contracto.
VI- Imperícia do locador no servico contracLado.~
·
Arl. 1.2ü6- O depositaria é obrigado a Ler na gual'da e
()ímservacão da coisa depositada· o cuidado e diligencia que
costuma com o que .Jhe .perlenee, bem como a restituil-a, com
todos os frucLos e accrescidos, quando lh'o exija o depositante.
·
Supprima-se a vat'iacão pronominal lh'. Não. ba
mistex· de subslituil-a de accordo com a emenda ao
art. 883. ·

-I

•

I

Art. 1.268 _:.Ainda que o conlraclo fixe prazo á restiLuiciio, o depositaria. enLI•egara o deposito, logo que se ·l/te
exi.ja, salvo so o objecto :ror jtldicialmente embargado, se sobre
elle pender exccucão, notificada ao depositaria, ou se elle tivet• ·
motivo razoava! de suspeitar que a: coisa foi furtada, ou roubada (art. L 237) .
Supprima-se a val'iaçãci p1;onomiual lhe, que precede e~iia.
.'
· ,·

/

I

....
r

'

,o

:.'?·:··
'·

SESSÃO EM

20

DE SETEMBRO DE

·1.917!

' '

..

277

Nüo ha necessidade de substituil-a por delle,
·Como no art. 863, porque o pensamento ahi está muit.o
olaro,
·.
.
Art. 1. 274- Sendo var·ios os · deposítanLes, e di:visivel a
coisa, a cada um. só entregará ó deposita.nte a respecl;iv:~o parte,
salvo s~ houver entre elles solidariedade.
Diga-se .~cndo dois ou rnais os depos·itantes.
Veja-se a emenda ao art. 488.
ArL. 1...283- O dilposilo ele ([Ue se LraLa no at•Ligo antecedente, n, I, reger-se-á pela disposicão da respectiva lei, e,
ao sileru:io, ou deficiencia della, pelas concernentes ao det)osito
volmitnrio (tn:J-~. 1.2!i5 a :1.281) ..
Diga-se 'no silencio em vez de ao silenc-io.
'

.

~

. _ ArL. 1..280, § 2."-.C::oncorrendo no meámo instrumento'
va1'ios outor.ganl.es, será escripto por um e assignado por Lodos .
. Em vez de vd1•io.~ diga-se dois ou mai.v.
Veja-se a emend~,nrt. 488. .

';

Art. 1.296, paragràpho unico -A ratificacão ha de sol'
expressa, ou resultar de acto inequívoco; ?nas, sendo valida,·
. Ietroase iÍ clat~ do acto.
•·
Di-ga-se e em vez de mas.
Não ha razão ·para aclversativà.
,

I

"'.',

·
Ar L. L 2UB- O pubere, não emancipado (art . .9"), pode ser
mandatario, mas o mandante não tem accão contra clle senão
de conformidade com as regras ·geraes, applicaveis i\s obrigações contrallidas por menores.
I
.. I' Em vez de o pubc1'e diga-se o ma'iM· de ie::eseit
a menor de vinte e um annos.
·
O Codigo declara absolutamenLe incapaz de exercer
pessoalmente os actos da vida civil .os menores de
iü annos (ar·t. 5) ,. e ·incapazes, ?·clati'vamentc a certos
actos ou á maneira de os exercer, os maiores de iG e
menores de 21 annos (art. ·u•). · Não l'az, portanto,
distinccão de sexo quanto á idade em que cessa a
incapacidade absoluta e .comeca a relativa. Coherentemente devo fixar· uma só idade, sem attenoiio aos
sexos, para ·a capaoidade de set• monda.Lario, neto de
eapaciclade relativa, para ·ll. qual o Cod1go, no art. 1'06,
estabeleceu a idade unil'ozome do iG. a 21 :mnos. A pa-

. ' ;.•

·,•,,
·

...•,
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lavra pubere não traduz. este
pube1·e é o homem de mais de
de 16 e menos de 21 annos.
li. A J•emissão deve ser

pensamento,

porquan~o

iS ou a mulher de mais

·
ao wl. .9, n. I, que é
onde se cstatúe sobre a emancipação. Convem notar
que ainda· aqui ·o legislador estabeleceu uma idade
uniforme para ambos os ·sexos: o menor, hómem ou
mulher, póde emancipar-se desde que attinja a idadd
de :18 annos.

,

'

Art. :1. 304 -Sendo varios os mandatarias nomeados no
mesmo instrumento, entender-se-á qu~ão successivos, se não
forem ·expressamente declarados con.iunctos, ou solidarias, nem
especificadamente designados para actos differentes.
Diga-se dois ou ma·is em vez de· varias.
Veja-se a emenda ao art. 488. ·
'

ma~d~or

pes~

Art, 1.314- Se o
outorgado por·va.rias
.. soas, e para ne:;o!lío commum, cada um ficar.á solidariamente.
responsavel ao mandataria por todos~ os compr<>missos e effeítos
do mandato, salvo direito regressivo, pelas quantias que ella
pagar·, contra os outros mandantes.
I. Em vez de vm'ias diga-se duas ou mais' pessoas.
,
...
· Veja-se a emenda ao art. 488.
H. Suppríma-se ella na ultirila linha, por desneeessario. ·
. . Art. 1. 33~- No caso do artigo antecedente, se os praJUizos. da g.es.tuo ·excederem o ·seq proveito, ,Poderá o dono do
negocJO cxJg-Ir· que o gesLot· rest1Lua as rJolsus ao estado ant.erior, ou lhe indemnize a differenca..
. .
·
Em ·vez de lhe indemnize a diffc1'cnça diga-se o
indemnize da differenca. ·
·
~

..

ArL. 1. 338, paragrap!Jo unico;- Não obstante, querendo o
dono aproveitar-se da gestão, será obrigado a indemnizar ao
gestor us despezas necessarias,. que .ti;ver feito, e os prejuizos,
que,· po1• causa da gestão, houver :soffrido. . · I' ,
Em vez de será ob1·iaado a inda·ntni:ar ao aestor
as dcspezas e os prejui::os, diga-se será obriaado a
·lndemnfzar· o iJestor das 4,espe;;as. c dos prejuízos .
·
. VeJa-se a emenda ao. art. 77:!-.
I

'

'

,I

•
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•
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Art. · 1. 372, paragrapho um co- Vale, porém, a estípulnoão do contracto, .que exima o sacio de industria a compartir
as perdas soci~cs.
Art. 1. 38:1 -Se o contracto não declarar a, parte de cada:
socio nos lucros e pei:das, entender-se.:.á proporcionada, quanto
aos socios de cnpital, á somma com qué entraram, e qtianto aos
de industria, á menor das entradas.
·
Art. <1.09, paragrapho unico- O sooio de industria, porém,
só terá direito a participar nos lucros da -sociedade, sem responsabilidade nas suas perdas, salvo se o contrario se estipu,!ou no contracto.
.·
Supprima-se o. paragrapho unico do art. 1.372. ·
No art.. 1. 381 faça-se ponto em entraram e substitua-se
o final assim : « Em relação aos soei os· de industria,
guardar-se-á ·o dispostO no art. 1. 409, paragrapho
unico ~. ·
O principio do nosso direito é que o sacio de industria não· responde pelas perdas da sociedade (Cod.
Com., arts .. 319 e segs.'; Carvalho de Mendonça, Dir.
Com:., vol. m, n. 766 e segs.). E' o principio· consagrado nó art. 1. 409, paragrapho unico, do Codigo

...

-·

'

Civil.

Entretanto o art.. L 381 imputa ao sacio de infJusLria uma quota-de perdas· }gual á do sacio capitalista de menor entrada, e o art. 1. 372, paragrapho
unico, não admitte a irresponsabilidade senão no caso
de estipulação expressa.·
· Ha assim uma eonLradiecão, que a emenda 'az
desapparecer.
· Art. 1. 380 -A' sociedad~ indemnizará cada s~cio 01 pra.
,iuizos, ,que por sua culpa ella soffrer, e não poderá compensai-os com os proveitos, ,que .lhe houver grangeado.
Diga-se: Câda soc'io indemnizará a sociedade dos
pre.iui::os que esta soffrer por ctt.lpa delle, em vez de ã
sociedade indemni::ard cada .sacio .os prejuizo•.
Veja-se a emenda' ao art. 772. .

Art. 1.383, § f.•-Os poderes que exercer (o socio-investiclo na aàministrncão) . Rerfio irrevogave!s durante o prazo
· cst.abclecido ...
§ 2." Se fl}ram con'[[lridos, porém, depois do cont.racto,
SCJ'ÜO J•evogaveis. . .
'
·
~ 3.• Tambem serílo revogaveis, cm qualquer tempo, os·
dOS rJirecl.ores Oll ndministraclore.~. de SOOicdades de qualquer
espocio, riint{ll 1/UIJ 'f/Om.eados nOS 1'espcctiVOS COntractOS, OU

estatutos. ·

·

'Depois de declarar no § 1• que os poderes do·
sacio invesLido na administração serão irrevogaveis,
)'

...

,'"

~

i

.·- ,.

'·
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dispõe o Codigo no § 3• que r.evogaveis serão os poderes dos directores ou administradores de sociedades
de qualquer cspecio, a'inda ma: ·nomeados nos 1'espe•
r:l'i1JOS

contractos.

Esse § .:1• no pro,iecl.o primit.ivo. ·(art, 1..15'13) ·r·e·
J'oria-se nos diJ·ectores de sociedades anonymas o
·administradores de eorporacões •(sociedades de fins
ideaes). Como eslá. rli% coisa orlivcrsa e fica cm divorgenci a com o § 1"; .
. ·
Pnrn. pôr de harmonia os i.J.•os paragraphos,
nncresl:cnl.c-se no :l'im rJo 3": se não (orem. sooios.
.i\l'l.. l. 300- Rc ns coisas, cu,io 1·cndhnento consl.il.ue o·
oli;ir:!!lo da sucierlnde, ni1o forem fung-ivcis, consisl.inrlo. em

4'

-··,'

/liH'pos r,1:1·l.os o clolcrminadoR, o risco, qLlr.. eorrcrcm, sru:;,'t por.·
eonl.a rJo,; ·,·espccl.ivos donos.
llmuUrn.cm.r.o ·é :reuc.l.o o·iv·ir.. A coisa póc\1) dat'
i'l'llel.os •unl·u.mcs c al.é ser usada sem que as suas uLiiidnileR se possnm propl'iamenJ,n denominar tr·u.r:tos ou
r·rmdim.er1tns. Uma casa alug-ni!:t d:'t 1'endimrm.tos, mas
'quando l1nbitarln pelo propricln.rio ou ·pelo l.itula:r do
rliJ•cil;o de h:llritaL'ão, ou qualldo o seu uso é gral.üitamcn l.e cedido, prosl a, fornece ul.ilicladcs, mas não
•prodll7. r·cnd'inwnto.v. 01.·a, o do que o artigo cogita ,.:;
JH'cr;lsamcnle de coisas que se prestam a ser· .utilizadas, ·.
de coisas cujas uLiliclndeR formem n entrada do sacio.
Referindo-se a essa modalidade de .contribuição
dos socios. o ar L. 1. 37G dir. -que ella p6cle consistié no
uso e uoso de /Jeus. Gum[H'/1 manlc~:· esLa expressão
qür. I.Í a expressão exuct.a.
·
A palavra .,•cnrl'irncnto é llltlil.o mais restricl.a que
'llSO O. [IOSO 'C, .COllSCguin i.CJ'llCnf.o, llÜO CXprime todo 0
pensamento do Codigo. ·
Diz tnmbcm o arl.igo :« ... cu.io rendimento eonsl.Hue o ob,ieclo da sociedade ... ». Parece que se
preoccupa sllmcnto com o cnso, em que os socios se
I'CUnom para explorar um . del;orminado bem- mn
r:umpo, uma mina, c~c. .. 'l Mas não é parLicularmente
disso que se t.ral.a, r sim do caso em que 'a eontr.i!Juil.)fio do sacio consisto no n.vo e uoso do ccrla coisa,
se;ia qual fór o ob;iecto da socied:11de. · · .
.
·
O artigo é uma simples t.ransplantacão· do Codigo
Civil Francez. Ora, n. linguagem deste Codi•go é a
ses~uinte: « Art.. 1 .851. Si les choses clont la .imt'issance seulernent a été ·mise dans la société, sont des
eorps certains er, ·dét,erminés, qui ne se consomment
point par J'usnge, rlles sont aux risques de l'associé
·
.
.·
· ·
. propri~:ít.aire , .
· O art. 1. 715 do Codigo italiano contém d mesmo
pensamento: « Le cose il cu.i colo uod·imento é stato

-
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post.o in socie1rá, e consisLono in corpi certi e determinaLi che non si consumano coll'uso, rimangono n
ris.r.hio c pceicolo dei sacio che ne é proprietario. »
· O Codigo I:Ies!l'nnhol igualmenl.e: « Art. 1. 701 ..•
, ~['ambién se disuelve la soei edad en todo caso· por la·
rpérdida de la cosa, cuando reset'Vando-se· su propiedad el sacio que la aparta, solo ha tra:nN{crido (t la
sociedad cl uso ó yor:e de la misma,.
.
O do Uruguay reproduz as mesmas expressões:
«Ar L. :L. 901.. . . Si solo se . ba apartado f!l nso 6
(IOCe • •• )

.

•

O Codigo Civil PorLuguez: «Ar L. 1.259. Sa o
iiocio tivor contribuído com ob,iecLos certos e determinados não fun~:riveis, pondo cm sociedade sú .os·
l'rucLos e u.w delleN, o risco da perda, ou a diminuioão ·
dos m~smos olJ.iectos, eorrerú por conta elo mesmo
soei o.. :~
·O Codigo Argentino: « Art. :l. 740. Si la pres. Lncirín 1'uere ele! u.No 6 aocc de los bienes ... »
O Corli:;o Suisso das Oheigaçücs: «•.. lorsque sou
nppoi:l, consiste en la :ioui.çsanae d'une chosc ... ,
]~·. pois, J'óra de duvida que a redacção dad~ ao
nosso Codigo nfío l.raduz fielmenLI) o que se teve em
v.isl.a, que roi arlO·Jltar o 'dispositivo elo arL. -1.85:1 do
Coclig-o Civil ,FI·aneez, seguido neste ponto pelas cocHfirmçües que citamos, e ainda por outras.
:m assim, cm vr.z dr) cu.;io 'I'Cillüuwnlo r:onsl'itue
o ob;iecto da sociedade, diga-se cújo uso c aoso e:r.dn.ç'Í'I!arnonte con.çt'itu:il·em. a entrada do sóc·io.
Ar!.. :1.. 399- Dissolve-se a sociedade:.
· H- .Pela cxtincção rl~ capHal soéial, ou seu desfalque em
fllll\lll.idnde tamanha que impossibilil.c de continuar a soc·iodrrrl,:.
Diga-se qu.e a. 1:rn)Jpss'ib·ilite tle co~l'in1w1'.
Nfio ha necessidade
alguma de rcpel.il'
socicrlrule.
..
'
.
. •,\ri.. ·i ,;,:Jô- Consiclcl'a-sn eonl.raclo de ;;cgtl!'I)S nrgwllo
pelo qual uma das parLes se obriga para com. outra, mcrlianl.e
a paga de um premio, a indemuizar-Zhc o pre,iuizo result.ant.e
do risr.os futuros, previsLos no cont.racto.
·
I. Diga-se par-a com a outra em vez de para com
01tl1'a. .
. .
No eonLrooLo de seguro só h a duas pa·rLes: si uma
se obriga é par-a com. a outra.
.
II. Em vez de indemn.izm·-Ihe o p·re:inizo diga-sa
indernn:i::al-a do prej1âzo.
VeJa-se a emenda no al't.. 772. ·
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Art.. 1. Mi7, pkragrapho unico- As upoliees nominativas
e.-rararão o nome do segurador, o do segurado e o do seu represe.nlante, se o houver, ou o do terceiro, ern cujo nome se
.faz o seguro.
.
· ·
I· '
1
1
,.
Diga-se as apolices. nominaNvas menciona~ão o
nome do segurador, em vez de as apoUcas nominativas
·exararão o nome do segurador.
O verbo exarar quer dizer propriamente abrir,
gravar, entalhar inscripçáo em pedra, bronze, etc"
l~iguradamentc significa 'e.w·evcr, consianar, mencionar em aluum docuniento ·(acta, esi:riptura, eontracto, lei, apolioce, etc.) . Não é a apolice que exara,
é alguem que exara na apolicc.
I
No art. 195 diz o Codigo: «No assento serão exarados.) No art. 1. 761: «... attribuicões· e:caradas nos .
· artigos anteriores ) . (E' a mesma syntaxe do Codigo .·
Civil Portus:uez, art. •400.)
No· art. L 434: «A apolice cónsignará os riscos
assumidos, o valor do ob,iecto seauro, o premio devido
ou pago pelo segurado e quaesquer outras esti!pu~
lações . .. ) No art. 1. -148: «A apolice declararâ tambem
o começo e o fim dos riscos .. ,,
·
Deve-se, pois, dizer nas apoZices nominativas
. serão e:tarados o nome do segu1:ador, etc., ou,· como
propõe a ·emenda, as apolices nominativas mencionarão
o nome do segurador.
·
Art. 1 • 452 - O facto de se não se ter verificado o risco,
. cm previsão do qual se fez o seguro, não e.'CiJYI.e ·o segurado a
pagar o premio, que se estipulou, observadas as disposicõcs
espec.iaes do direito marítimo sobrel)o esterno:
...
:qiga-se cie pagar o p1•cmio em vez de a pagar o

m·emzo .

·I

•
•

:

Veja-se a emenda no .art. '5 da Introducção.
-I

Art. 1. 471- O seguro sobre a vida tem Por objecto ga-·
rantir, mediante o premio annunl que se ajustar, o pagamento
de certa somma a determinada ou determinadas pessoas, por
morte do segurado, podendo. estipular-se cgualll'!enlc o. paga-'
monto !-lcssa sçHnma no peop1·10 scguraclo, ou tel'Ccuo, se nquelle
Sovrevwer no prazo elo seu contracto.
.
·
Diga-se (na epigrnphe 'tambem) SC(/11.1'0 de vida.
E'. a expressão usual e legal (Carlos de Carvalho,
Consol., art. 1.256, pnragrapho. unico, e 1.2'57; De.creto n. 5.1072, de 12 ele dezembro .ele :L 903, arts. 1",
3•, ele.) .

•
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· Art. 1. 472- Pode uma pessoa fazer o seguro spbre a
propria vida, ou sobre a de outrem, justifieando, porém, neste
unimo caso, o Jll'OJJOncntc o seu interesso pela preservação
daquella que segura, sob pena de não valer o .seguro; em se
provando ser falso o motivo aqegaclo.
.
·
Supprimam-se as palavras o p·roponenté&por desnecessarias.
,-

. Art. i.5i·O-Sc o tit~1lo, com o riome do credor, trouxer
a clausula de poder ser. paga a presLaoão ao portador, embol-

·snndo a esLe, o devedor exonerar-so-á validamente; mas poócrá exigir-lhe que ·,justifique o seu direito, ou preste caucão.
.
. Diga-se póde~·d exigir delle qne justifique. o seu
direito, em vez de pode1·á ea:ittir-Ihe que justifique o
seu direito.
.
Veja-se a emenda ao art. 883.

1

.

i

A'rt. 1. ·5:22 -.A responsabilidade· estabelecida no artigo anfecedenl.e, n": IIT, abrange as pa.~soas ,iuridicas.
·
·
Depois de pessoas juridicas, accrescente-se que
a:ccrcerem c:cploração industrial.
O artigo antecedente n. nr,· a crue se refere est(l
despositivo. reza assim: Art. 11. 52·1 ;. Silo tambcm ·
responsaveis pela reparação civil: III. O patrão, amo
1
· ou committente, por .. seus empregados,- servicaes o
" propostos, no exercicio do trabalho' que lhes competir,
ou por occasião delle ,(art. i. 522) .
Comprehende~se que as pessóas ,iuridicas, que
exploram uma industria, respondam pelo damno causado pelos seus prepostos no exercício ou por occasiüo
do trabalho que llíes compete, como ahi se· diz; mas
seria e;xcessiyo estender o principio ás pessoas ,iuridicas religiosas, beneficentes, scientificas, litrerarias
vu artísticas. ·
Entretanto a razão da emenda·não~é propriamente
esta. O fundamento da emenda é que aquella restricoüo que e:llercercm. exploração indnstrial figurava
quer no Pro,jecto Clovis quer no Projecto da Gamara e,
só devido a um. erro de impressão, dosappareceu do
',
Codigo. alterando.,lhe profundamente o sentido. (Ve.iu-sc .Toíio Lu i?. Alves, Cod. Civ. Annot., pag. 1.070. J;

.

'

. 'i

'

...

·;:~

I.

'

-.Arl.. 1. 531-Aquelle. que demandar por divida já. paga,
no todo ou em parte, se'm resalvar as. quantias recebidas, ou
pedir mais do ~ue fot' devido, :r.icnl~'t ol1rigndo n pagar ao deYedor, no primeiro easo, o dobro do que houver eobr~do e, no
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segundo,. o equivalente do que lhe exigir, salvo se, por lhe estar
pJ•escr.ipto o direHo, decair da accão.
.·
.
. Diga-se o eq~tivalente do qmJ delle exigir, e não
do ·que lhe e:l!igi1•.

··

.Veja-se a emenda ao art. 883.

·

'

1

I

I
'

Art. L 538- No caso de ferimento ou ouLra offensa :i
saude, indemni::m·á o offensor ao offendido as·despezas do tratamento e os lucros cessantes até o fim da conv!descença, além
<lc lhe· pagar a imporl.ancia da mu!La no g·ráo medio da pena
criminal correspondente.
·
Em vez de \'Í'Ilde.mni::m•á o o.{(ensOl' ao ol.fenaidó
as despe::as e os lucros cessantes, diga.:se o offemol'
·irulem:n:izará o of(erulillo das dcspe::a1 e dos lucros
cessantes.

·

--·

.

No art.igo correspondente a esLe diz o Codigo Civil
J~orLugucz: «... será obrigado o delinquente a indr~mnizar o ferido dos gastr.ll .'/'J'l 1.iver feito ...
Veja-se a emenda ao art. 772. '
.

~

.

,

i

· Ar L :1. 5<18- A mulher aS'gravada em sua· honra tem di- \ .
r·eil.o a exigir do oiiJ'ensor, se esLe não puder ou não quizcr
rC\pamr o mal pelo casamento, um dote ·correspondente á conilir.,íio o estado da o(fendida.
.
·
.
JTI' defeituosa a construccúo: «A mulher ag.graYada cm sua homa tem direito a exigir. . . um dote
correspondente tí condição c estado da ooffendidu.
Parece rtuc o{(cndüla ó outra pessoa, ·quando na rea.lidade o Codigo chama assim a mesma mulher aoamvada cm. s~ta hom•à.
. ·. '
·
Deve dizer-se: « •A mu,lh er aggruvada cm sua

.,,

honra l.em dit·cito a exigir. : . . um dote correspont!c•nl.o :l. sJta. pl'Otll"ia condioão c estado;. .
.
Nr.m se' invõquo conL1·a esta rcdaccão o preceif.ó
:.;t·amninLical que manda referir o· possessivo. ao nome
mais proximo. ·Esta regra não póde ser entqndida ·de
modo material e absoluto; ella est:l subordinada :í
lo;:;ica, ao sentido, :i idéa dominante da pln·asc, do
nonl.t•ario seria qunsi impossível escrever cõrn acerto,
c as obras dos mais notaveis escriptores · estariam
inçadas .de erros. Na redacção propost,a, por ·exemplo,
absurdo S1lrtí pretender· .que sua p1•opria condição quer
ri iw· cond·ir.ão ·do dote, que ó o substantivo que est:i
mais· per lo, ou condição do casamento,··'-do mal, do
o(felMOl' ou do di1•cUo, 1que são os que se lhe s~guem
na ordem da distancia. A oraéão principal do pei'iodo,
o ,pensamento Cf.Ue o domina é este: a 'lll1tlhe7' agg1'a·vada. em $UD ho~'f'.a. te~ d~reito a fJZ'igir dfi offemor.
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um dote con•espi:mdentc á sua prop1•ia cond·ição c
estado .. Não ha hcsiLação QOssivol; é incontestavel, 6
evidenLe que o legislador allude li condição e estado
da m,ulker.
·

Art. 1. 562- Quando concorrerem aos mesmos bens, c
por· titulo igual, di·vm·so.~ credores da mc8ma classe, especialmente privilegiados, •haverá entre ellcs rateio, proporcional ao
valor dos respecUvos creditos, se o J'I'Oducto não bastar para
o pagamento integral de todos.
. __
Diga-se do·is ou mais m·edores em vez do divc1'sos
credores.
·
:Veja-s.e a emenda· ao art. 831.
MI. .. L 566- TGm privilegio especial:
I - Sobre, a coisa' ar·i·ecadada e liquidada, o Cl'cdol' de

~uslas c despel(as judiciaes feitas com a arrecada1;ão e liquidação.
··
•II -'Sobre a coisa salvada, o c1•edor por despezas de salvamento.
III- Sobre a coisa beneficiada, o Cl'edor por bemfeitorias
Ill.lCIJSsarias ou uteis.
.
·
. IV- Sobt·e os predios t·usLicos ou urbanos, fabricas, oflfi:.
cinae, ou quaesquer outras construocões, o credo!' de materiacs,
dinheiro, ou sct•viços P!ll'a a sua edi1'icacão, reconstrucoão, ou
melhoramentos.
·
·
V- iSobre os frucl.os agrícolas, os ~"''ado1·es por sementes,
instrumentos e serviços á cu!Lura, ou á colheita. ·
. VI- Sobre as aLfaias c utensis de uso .domestico, nos.
predios rusLicos ou urbanos, os c-~·edorcs de alugueres, quanto
ás prestacões do anuo corrente e. do anterior.
·
VII -·Sobre' os exemplares da obra existente na massa '
•. do editor, o atttol' çlella, ou seus JegiLimos represeutantes, pelo
credito 'fundado ·contra aquolle no contracto de. edioão. .
·
Diga-se em os ns. V e VI o credor em vez, de os
credores.
·
.
Veja-se· o· art.; 1. 560, onde se adoptou Lambem o
singular p'ara Lodos os numeres.
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Al't. i. 5'i!J- Ao con,iuge sobrevivente, no casamento por

t:om·rnunkão de bc·ns, cabe· continuar, até á parLilha, na posse
da llerança, com o cnrgo de cabeça do casal.
•
I. Diga-se no casamento celebrado sob o l'e(]'im.cn '
da. comm.unhão da be·ns, que é a linguagem tcchnica
a9 nosso direito.
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II. · Drga-se cabeça de casal, como nos artigos

t.769 c 1.778.

.

E' a cxp['essão' consttgTada, conforrh-e se póde· ver

..
-~

/

na Ül'cl. L. -i", t, 95, pr. c t. · 96, §§ 1-i: e 15, assim/
como nos escriptores cm geral (.Lafayette, Dir. Farn.,
§ 67, noL. 3 da pag. 116 e not. 1 da pag. 117; Teb:eira
ele :~'reitas, Conso·z. das LC'is Oiv·is, arts .. 148 e segs.; ·
Coelho ela Rocha, Dir. Giv., § 474; Corrêa Telles, Diu.
Por·t., vol't'I, ns. 620 e 621, vo). II, ns. 326 e segs., 980,
1. f.\7 c segs.; Menezes, Jui:os Dir·., cap. 2, § V; Rebouças, Obs. sobre a Gonsol., pag; 266; Ramalfi'o, Inst. .
017Jh., pag. 197_ c segs.; Jtibas, Proc. Giv., art. 812 e /
scgs.; Autran, Pr·oc. Orph., pag. 54 e segs.; etc., etc.)
O Codigo Civil Portuguez diz s.empre cabeça de .
casal (arts. 189, 2. 073, 2. 079 a 2. 088) .
Cabeça de' casal dizem, nos seus diccio'nario.s, Lacerda, Constancio. Silva Bastos, :Aulete, Candido de
l!'ig·ueiredo, Séiuier.
,/

Ar L. t. 580- Sendo chamadas simuUancamcnt.e a uma
heranca ·var·ias pessoas, será indivisível o seu direito, quanto
á posse ri ao domínio, até se ultimar a partilha. .
.
- ·
Em vez de va:rias, diga-se duas ou mais pessoas.
Veja-se a emenda ao art. 488.
.
·
i .

\
-·.

.....

Ar L. 1. 58-L _:_A acceitacão . ela herança póde :ser expressa
ou tacitn; a renuncia, porém, deverá constar, expressamente, ' ·
ele ·insl1't!'lli.ento pttbUco, ou termo· judicial.
§ 1.•-E'. -expressa a acceilação, quando se faça por .de-.
claração cscripta; tacita, quando resulte de actos compatíveis
sómente c.om o caracter de herdeiros.
I. Diga-se CSC1''i1llura' publica
lugar de instrumento publico.
.
·'
A não ser a escriptura ou· o termo judicial, ·não
lm outr'o instrumento publico· mediante o .qual se
possa renunciar a herança.·
·
Veja-se a em-enda ao art.,,73 .
. Deve ser: ercpressa, quando se· faz pO!' decla1•ação
escripta;. tacita, quando resulta de (J.ctos. . •
.
Não póde llavcr caso em que. a linguaglilm teruha
necessidade de ser mais positiva.
·
.
Aliás, é este o modo de dizer do Codigo ém muitos
outros dispositivos. Por exemplo: No ar•t. 54: ~.As
coisas são singulares ou conectivas : I, singulares,
quando se cons'icle'l'mn de per si; II, oollectivas, quando
se e11caram aggregadas. em todo:.. 1No art., 63: ~ :A:s
bemfeitorias podem ~er voluptuárias, uteis ou nec.es~
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sal'ins: § 1• ... volutitunrias as que não augmentam ..• .
§ 2" ... uteis as que auumentam ... § a·: .. ·necessarias as que Ü!m .. •» No art. 1ü1 : c A renunéia da
prescripcão p6de ser expressa ou tacita.. . TacHa
é a renuncia, quando $e presume de factos do interessado ... ». No art. 525: c E' plena a propriedad'e,
quando todos os seus direitos elementares se acham
reunidos .. ·.; limitada, quando tem onus real. .. ». No
art. 896, paragrapho unico: « Ba solidariedade,
quando na mesma obrigação concorrem diversos credores, ou -diversos devedores ... »
Tambem o Codigo ·Civil Portuguez: cArt.' 6-i2.
E' unilateral, (o contracto) quando uma parte promettc. e a outra acceita; é bilateral, quando as partes
transtr:rem mutuamente alguns direitos, e mutuamente
· os ac.:eitarn ». c Art. 1. 911. O testamento .::bama-se
publico, quando é escripto· por tabellilio ... :t E. no
art. 2.027, correspondente ao que estamos emendando: c A ac·ceitacão é expressa ou tacita. E' expressa, quando o· herdeiro toma este titulo... E' taoita,
quando o herdeiro pratica algum ,facto ... »
Sempre a linguagem do indicativo.
Substitua-se, portanto, ·se faça por se faz, o
em vez de resulte diga-se resuUa.
'Art. 1. 5!M -A declaracão da vacancia da heranc11 · não
prejudicará -os herdeiros que legalmente se habilitarem; mas,
decorridos trinta annos da abertura da successão, os bens arrecadados passarão ao domínio do Estado, ou ao. do Districto
.Federal, se o de cujus tiver sido domiailiado .nas respectivas
circumscripções, ou se incorporarão .ao domínio da União, se
o domicilio tiver sido em territorio não constituido em Estado.
Em . vez de não con.stituido em Estado. diga-se
ainda não con.stituido em Estado.
O Codigo presuppõe um territorio como o do
tAcre, que ainda niio é mas gue p6de vir a. ser um
Estado. · Convem accentuar .bem este pensamento,
para evitar duvidas quando o de cujus tiver tido o
seu domicilio num terreno de marinha, na zona da
fronteir\1, etc., .que tambem são. territorios do dominio
da União, mas sujeitos á jurisdiocão ·civil do Estado.
Foi esta a redaooão proposta pela 'Commissão
,para
os arts. 2!2, paragrapho unieó; 483, paragrapho
·:'"
unieo, e 589, § 2•. 1Mantem-se assim a uniformidade
na !ingilagem.
•
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:Art. i. 600- São validas as alienacões de benB- heredi~
iarios, e os actos de administracão legalmente praticados pel~ ·
,,;'·,,
/
·',•

. ', ... ':

/

~

.

•''·I'

:):.:·;',~- :'

'
··:~

\

288

'

. ANNAES DO SENADO ._.., ·

'i

I

herdeiro excluído; mas aos co-herdeiros subsiste, quando prejudicados, o .direito a demandar-lhe perdas e damnos.
Depois de excluido accrescente-se antes da scn- ·
tcnça de .exclusão.
,·
· Este.complemento circumstaneial desappareceu do
J.lirojeeto da Camara sem se saber como nem porque:
delle não se 1'allou nem nos pareceres nem nas emendas, nem no debate. nem na votação .. Descuido sem
duvida de cópia ou de composição · typoiS'rap~ma. ·
Ve.ia-se João LuiZ <Alves, Cod. Civ. A.nnot., pagina
i. 126). Entretanto, elle esclarece convenientemente
. o sentido· e .deve ser restabelecido.

'
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Al't. i. 619- Não sobrevivendo oonjuge, nem parente
algum successivel, ou •,tendo elles renunciado herança, esta
su devolve ao Estado, aci Districto Federal. se o de cujos. tiver
sido· domiciliado nas respectivas circumscripcões, ou á União, ·
· si tiver· sido domiciliado· em territorio não ·incorpo1•ado a, qualquer dellas.
I. Antes de· ao Districto Federal ponha-se' ou.·
II. Em vez de não inCorporado a qualquer dellas,
diga-se·ainda não constituido em Estado;'
Veja-se a emenda ao art. 1.59-i.

ª'

I

.......
',1,

IArt. 1. 632, II- São requisitos' essenciaes do tesmmento
publico:
. I I - Que d~pois de escripto o testamento, ·seja' lido pelo
olficial, na presença do testador e das téstemun!has, ou pelo
testador, si o quizer, na presença destas e do offfcial. ·
. Supprimam-se em o n. II as palavras o testamento, por exousadas.
Art. i. 638 - ·SAo requisitos essencià~s do testamento
cerrado:
· VII- Que o instumento . de approvação .concede logo e
immediatnmente no fim do testamento.
VIII- Que,. não havendo Jogar na ultima folha oscripf.a
. do testamento, para nelle comeoar o instrumento de appro-·
, vaoão,· o official ponha o seu signal publico no testamento, ·
.c assim no instrumento· o .declaro. ·
· . ·
XI- Que o tabelli!ío cerre e cosà o testamento, depois de
conclui9o. o instrumento de approvac!ío ..
..
·
,..
DLga-se:
(,são requisitos essenciaes do LcslamonLo cerrado:
VII.· Que immedialnmente depois de sua ultima
palavra com-ece o ·,instrumento de approvacilo.
·.
1
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VITI. Que, não S<!lltlo islo passivei por falta ahsolLJla ele espuoo na ultirr.a rolha csDripta, o offkial
pon!1a nelle o seu signal publico, e assim o declare
no instrumento. · ·
·
XI. Que o tabellião o corre e cosa, depois de
conclui do o instrumento de approvação. ~
Estando os diftferentes numeras do artigo subordinados á oração principal são requisitos esienciaes
do testamento, não h a mister de repetir esta palavra.,
~<\rt. :l. 645, II- São reQuisitos eBsenciaf.ls do testamento
particular:
·
I I - Que intervenham cinco testemunhas, além do testador.
Antes de inte1•venham accrescente-se nelle, para ·
completar o. pensamento. ·

'.·'

.... ,,

IArt. :1..651- Toda pessoa capaz· de testar poderá me-

diante escripto particular seu, datado -.e assignado,' fazer disposições especiaes sobre o ~cu enterro, sobre esmolas de pouca
·• monta a certas e detcirminadas pessoas, ou, indeterminadamente,
aos· pobres de certo Jogar, assim como leam· 1'0tt]Jas, moveis ou
.joias, !Ião mui valiosas, de seu uso pessoal (art. 1. 797).
.
Em vez do leam· I'Oupas, moveis· ou joia:s, diga-se
legar move·is, r·oupas ou ;io'ias.
·
.·
·Sendo possível· evitar, sem prejuízo do sentido, a
ligação entro os dois sons fortes uar c I'Ou, convém
' i~zol-o.
'
-AI't. 1. 668 - Yalerít, porérn, a disposição :
I~ Em

favor de pessoa incerta .que deva ser determinada
pór terceiro,. dentre ltiversas pessoas mencionadas pelo testador,
ou pertencentes a uma familia, ou a um corpo collectivo, ou
a um estabelecimento por elle designado.
.
Diga-se duas o" mais pessoas em' vez de diversas
pessoas.
· ·
. ·
·
. Veja-se a emenda ao art; 831.

' I,·

.
. .,:.·

,·~

Art. 1. 671- Se rnuUos herdeiros nomear o testamento,
não discriminando .a parle ele cada um, partilhar-so-á por
egual, ent~e todos, a porção disponível do testador.
_
Mas o· testamento póde nomear apenas. dois her·. doiros, que não ·são mwitoó·, o ainda assim a partilha
se deverá effectuar.
.
Dig·a-se, pois,. se o .testamento nomear do-is O'U
mais he!'deiros, .sem· discl'imirulr a parte de cada um,1
S.-Yol. V.
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Art. 1. ü89- Se aquelle que lr.aando alguma propriedadt.!,
lhe ajuntar depois novas acquisições, eslas, ainda que cont.iguas, não se cornprehendern no immovel legado, salvo expressa declaração em contraL'io do testador.
Em vez de leaando diga-se leam·.
Como es Lá, não faz sentido.

\

I
1

Art. 1.691- O direito de pedir o legado não se exercer:í,
emquanto se litigue ·a validade do testamento, e, nos legados
condicionaes, ou. a prazo, eniquanto pende a condição, ou elle
se hão venca. ' ·
Em vez de ou elle se não vença diga-se ou o prazo
se não vença. '
.
· O emprego do pronome elle difficulta a intelligencia do texto á primeira leitura: é preciso prestar
atlencão . para verificar que se refere a prazo e não
a 'direito:
·
Art. 1. 703- Se o testador commetter designadamente a
certos herdeiros a execução dos legados, só esses l'esponderão
por este1.
'
·
Em 'vez de só esse; responderão pm· estés diga~se
1)01' estP.s só aquellP.s rcspondertio.
.
A este contrapõe-se aquelle, e não esse.

..

::...·
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. Art. i. 716 -Legado um só risofructo conjunctamente a
diversas pessoas, a parte do que faltar accrcsce .aos co-:.fegatarios. Se, ·porém, não ·houve conjunccão entre esses, ou se,
ap!\zar de conjunctos, só lhes foi legada ··certa parte do usofi'Ucto, as quotas ·dos que falf.arcm con~olidar-se-'ãO na· propriedade, á medida que elles forem faltando.
·
·
I. Em vez de a diversas pessoas, diga-se a duas
ou mais pessoas.
Veja-se a emenda ao ·art. 831.
II. ·Diga-se a ·parte .da em vez de a· parte do
(parte da ·pessoa) que faltarí ·ou então a pm·te do coleaatario que faltar accrP.St:~· aos 01tfi'OS , •
III. Dada a proximidade do ·~ubstantivo co-lega. ta1•·ios, a que o demonstrativo esses se refere, diga-se
entre estes em vez de entt•e .esses.
·

-·
· Art. L 723- A legitima dos herdeiros, rixada. pelo ar'

.

tigo 1. 721, não impede que o testador detE'rmine que sejam
.convertidos em outras especies os bens que a cons~ituam, lhes

·,
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prescreva a incommunicabilidndc, ntlribua á mulhrr herdeira
a livre administr·ncfio, eslnbclcca as condições de innlicnnl.Jilidade lemporaria ou vilalicia, a qual· não prójudicarti a livre
disposição testamentaria, e, na falta desta, a transJ'crcucia dos
bens aos herdeiros legitimas, desemllaracados de qualquer
·Onus.

.:(,

1

E' um dos m~is imporlantés artigos do Codigo.
A ·sua rcdacciio nüo é das mais cuidarias. Logo nas
primeh·as p'uluvra~ conJ'und~-se corn a legiliwa dos
herdeiros o dir·eito dus herdr!iros á,lcg!Lirna, c·no fim
par·cce que são os lll'rdeir·os e não os bens que so
d~scnrbar;acam de qualLJucr onus.
.
Aproveitando o mais possível à forma actual, propomos a scguiute:
·
c Não obstante o direito reconhecido aos descendentes e asceudtmles, no art. 1. 7~1. pode o testador
determinai' a couvci·süo dos bens da legilirna cm
outms cspecics, prcscrevei'-lhcs a incommuuicabili·. dalle, couJ'ial-os á livr·c. aLimiuistra•~ão da mul!Jer herdeira, e es'talwh~llcr·-I!Jcs as condiciícs de. inalicnabili. dadc tcmpur·ar·ia ou vilalkia. A clausula de iunlicna. bililladc, eritr·ctaulo, uào obstará á li\'l'e disposição dos
bens por lcstamenlo e, em .J'aJt.a deste, ú sua tr·ausmi.:;süo, des~nrllul'acados de quah!UCL' o11us, aos· berdQil•os lcgJ ti111 os.,
1

•

..

..

'.

~. . .

'Dign-se que t1111ha em vez de que· tenham.
E' claramente um e~·ro typogr~pbico.
- Art. i. 773- sé os herdeiro!! forem maiores e capazed,
poderão fazér .partilha amigavel, por ifl:l,tru11l.l.llUO JlUWioo,
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Art. i. 763- ~a falta de testamenteiro nomeado pc!o
testador, a c.tf)cucão"i.estamcnlal'ia corupctl' ao caocca do casal,
e, em Ia!La d~ste, ao hci·Lici!·o úomcado pelo juiz.
.
Dign~se .tiabeça da casat.
Veja-se a euJcmla ao art. t;579.
Art. i. 765..!. lia vendo simultaneamente mols de um testamenteiro q11c te111ta111 ncceilaLio o catgo, poLior•á rndn qull
excrcl'l~o em .falla dos outros. Mas todos Jir.am solhlaJ·hwwute
obrigados· a dar conta dos J.wn~. que llles l'or'l'JJI t•oul'ia•Ju~. salvo
. se cada um· tiver, pelo testamento, funecõell distinctas, e a
· .ellas se limitar.
·
·
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termo nos autos do inventario, ou escripto particular, homologado .pelo juiz;
.
Diga-se escriptura publica · em lugar · de instrumento publico.
·A escriptura ·e o termo nos' autos silo os dois
. unicos instrumentos publicos mediante os quaes se
póde fazer a partilha amisavel. '.
· Veja-se a emenda ao art. ·7::!.
Art. i. 777 - !0, imm~vel i:)ue nlo couber no quinhllo, de
um só. herdeiro, ou não admittir divis!io commodlj., será vendido em hasta' publica, dividindo-se-lhe o preco, excepto se '
um ou mais herdeiros requererem lhes seja adjudicado, repondo elle ou elles, aos outros, em dinheiro, o que sobrar.
Supprimam.,.se, por desnecessarias,. as palayras elle· ou eltes. ·
·

I

.

'·

Art. i. 786 ..,.. Os descendentes, gpe concorrerem á . suecessão do ascendente commum, são obrigados a confertr as
donçllcs e dotes, .que delle em vida receberam.
·
· Paragrapho unico - Se no tempo do fallecimento do doador
ou doadores, os donatarios já não possuírem os bens doados,
trarão á collação o seu :valor.

\

1

Supprima-sé ou doadores, que nllo tem razllo de ·
· ser. O artigo presuppõe que é o ascendente commum,
no singular, quem faz a doação. ou dâ o dote. Deve-se,
pois, dizer, c é bastante dizer, do doador.
Art. t . 787 -.Os filhos, que de seus paes houveram
doaQões, ou dotes, concorrerllo
com
elles·. á partilha.
'
.
Supprlma-sc.
·O que ahi se encontra estatuido é a mesma coisa
que preceitúa o artigo· anterior:.. c Art. ·i. 786. Os
descendentes, que concorrerem á sitccessiio do ascendente commtipt, sao obrioados à conferir as doaçlies .·
e os dotes, qtte de!le cm vida receberam. Parasrapho
unico. Se ·no tempó do fnllecimenlo do doador ou .
doadores, os · donatarios 1 já não possnirein os bens
doado~. trarüo á collação o seu. valor.:.
.
.
. o art. 1. 787 appareceu. pela primeira vez' no
Projecto da Cnmara com a seguinte redacção:
.
c Os filhos·. dotados pele ria e ou. pela mlle, ou por
· ambos juntam~nte, ou que 'delles receberam doacões, .
'
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podem abste1•-se dct herança' ou concorrer ú partilha
de !la com seus irmãos. :o>
•
Uma emenda supprimiu a phrase sublinhada • .!\;
redacoão do Senado deu ao artigo o texto actual .
. i\fas, reduzido a estes termos, elle nada mais faz
do .que repetir, em relação aos· filhos, o que dispõe
o a:rL 1. 786 a respeito de todos os descendentes. ·
· Deve, portanto, desapparecer·.
' Para não alterar,· entretanto, a numeração, será
conveniente transformar em artigo o pa1•agrapho '
unico do a:rt. 1.78 6, com esta redacção:
«No caso ·do artioo antecedente, se ao tempo do
fallecimento do doador, os donatarios ,j,á não · possuírem os bens doados, trarão á collação o seu valor ,l>
1

.'

·
:Art. 1. 792, § 1.•- Se do actl} de doação, ou do dot'e, não .
constar valor certo, nem houver estimação feita naquella epoca.
os bens serão conferidos na partilha pelo que então se calcular
valessem ao tempo daquelles actos.
Diga-se da doação, como s~ dír. do dote.

.·. "·.
·'
. '·,

·-

~-\;1•t. 1. 797 -As dcspezas funeJ•m•eas, ha.ia ou não herdeiros ·legítimos, sahirão do monte da herança.
Diga-:-se (unerarias e não f~nerareas.
..

·Art. 1. 804-'- O evicto será indemnizado pelos cc-herdeiros na proporção· de suas quotas heredftarias; mas, I!B
algum deUes se achar insolvente, responderão os demais co. herde·iros, na mesma proporcão, pela parte desse, menos a
quota que corresponderia ao indemnizado.
·
Supprimâ-se coherdeiros na terceira linha. 'N.
· repeticão é perfeitamente · dispensavel.
·Além d~stes defeitos, o Codigo se r•esente de outros menos
graves.
· .
.
.
·. ·
Ha, por exemplo, .falta de uniformidade no emprei;o dCl
certas locuções. Assim, o,,-Codigo ora diz todo , toda a (no
sentido de qu.alquer, eada, omnis latino) como nos arts. 5 III,
75, 81, 142 I, 244, 303, 323, 446 I. 587, 1. 216, 1. 627 II, a
1.650 II; ora simplesmente todo, toda, como nos arts: 2, H5,
ã45, 569, 573 § 2•, 629, 1.137 pr. · c paragrapho único, 1. 4155
e 1.651.
·
Do mesmo modo,. ora se serve das expressões até ao, até
d (arts. 96, 187, 331, 333, 480, 544, •558, 581, G02, 775, 778, ·
868, 90G, 932, 1.020, 1.'051, 1.140, 1.2G4 r. 1. 406 (duas vezcs) 1

.....,.
....
.
'

..

·:·

''

. , ,..

.....

.·' .

}.' ·~.

. !,'

,........

'."::

:.
'.

.,.

,'

·;:•' .
:

• "1 .. ' .•• ·,

.·.·.·

"·

...... .
'

.

..

''·,

'.

',

',

···.''

,·

..

'.

'

'

-

.. ·

c

i. 487, i ..491, i. 50!, l. 521 V, 1. 538, 1.. 539, 1. 579, '1. 683
:1.685, ora. destas outra até o, até ·a (arts. 125 § 1•, -142 .IV,
i83 IV, 326 § 1.•, 426 I, 537 r; 576, 580, 677 paragrapho umco,
'J62 IV, 869, 959 I e II, 1. 238, 1. 612 e .l . 7i8l.
.

TOdo o, .toda a, todo, toda, são ambas formas abonadas ...
Igualmente até ao, até á, até o, até a. Mas seria preJ'erivel que,
:nestes casos, o Codigo adoptasse sempre o mesmo modo de
Jl'allar, como fez com a locução prepositiva dentro em. ·
Dentro em, .dentro de teem o mesmo cu!Jllo vernaculo. Nós
preferimos a ultima forma, que é hoje a geralmente usada; o
Codigo optou pela primeira, e, decidindo-se por esta, empregou-a· sempre •. nunca variou. •apezar da ·legitimida~e ... rie
ambas (arts. ·1:323, 1.401, 1.425, 1.499, 1.584, 1.770, 1.19fi.
§ 2•, .etc.)
.
·
.
· Ha lambem um certo descuido na orthographia. Escreve-se
ãs vezes rriação, criar (arts. 321. 384 T, 1.416, i.t!22) out~a~.
vezes ct•earão, crear (arts. 24, · 229, 412, ·L 468. ahn·.). AqUI · ·
ouro (art. 432 § t•), alli oiro (art. !.258). Num artigo veio
l(art. 1. 342) e Jogo adiante. na. mesma pagina, interveiu (artigo L 315 paragrap ho unico) .
Preferida a ortho~r·aphia actualmente t>m uso, como fez
o Codigo. pa!'l'!ce que se devera escrPver p11squisa e não pesquiza
(art. 60S), defesa, com s, como se 11\. no urt. i. 507, e não com z,
como se encontra nos arts. 160. 2-l l, ~46, 502 '!laragrnpho unico.
590 § t• I, 780, 1.464 e 1.520 paragrapho unir-o. Assim lambem:'
desprsa e não dP.spl!za. como escrrveu o Codigo ·nos arts. 241,
. 263 vrr, 211 rr. 211, 287 r. 42fi m .. 427 r, 439, 440, H2, 443 r,
511, 513, 569,. 588 r i•, 604. 606. 624 pr. e paragrapho unico,
65i § i•, 699, 721 pr, e parnttrapho unico. 730, 7,33 § i•, 734
paragranho unico, 767, 772 alin~. 77fi _I, 780, 814 § 1•. 816 § JT,
e § 4", 862, 872. 946 (duas vezes), 958, 977, !lR2, 1.022, 1.07:i,
1.Jo3, 1.to9 rr. Lt29, 1.1.10, t.16·1 r, 1.247, J.25't, 1.21s,
1.279 pr. (duas vezesl e paragranho unico, 1.303. 1.309,
1.310, 1.33fl pnragranho unico. 1.339 nr·. e ~ 1•, 1.312 pr. ll
paragrnpho unico, 1. 386 nr. I. 422, I. 467, I. 486, t. 537, 1. 538,

. ','

1. 539, i.56!J, 1.566 Te TI, 1.509 T. II. TTT e TV, 1.001, 1.705, l..719,
i. 722, L 758, L 759, L 778, • 793. e 1. 797.
•
·
.
O Codigo diz thcsoi1•o (arfs. 608, 610 e 727), thesoireiros'
. (art. 827 V), oiro (art. 1 .25R). !::er·ia melhor que escreves$o

.,a.

thesouro, thasourairo, ouro. Pouqui~sima~ pessoas u~am ainda
aqurlla graphia. Quem é que diz hoje Tha.oo{ro Nacional ou ()
thesoirei1•o da Alfandega?. Mesmo 'oiro, a não ser na poéliis,
muito pouca gente escr'eve.
..
. ·.
·
,
Nfio ha mister, porém, d~ formular emendas sobre estas
pequeninas falha~: ellas ·poderão ser cot•rigidas na revisilo tYpographica
da edir;lio
official que ora se autoriza.
' .
I
.
'
.
· · ii:ala das Commissões, 4 ria selt·mhro de 1917.-Epitacio
Pessóa, presidente e· .relator .--Arln/'Ylho. Gordo.-Arthur
Lemos.~Ralfmundg de Mirando..-Gu·i~lúJNne Campos, .
•o
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PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N,

4, DE 1917, 'A QUE sm

JIEFmlEM AS EME:olDAS E O PARECER SUPRA

O Congresso Nacional· resolve:
:Art. 1.• O Govern.n fará 'tirar uma «Edição Official~, de
cinco mil excmplnres, do Codigo Civil Dmzileiro ..
. Art. · 2.•. ToCJOs os exemplares dessa edição, convenientemente numerados. serão· exc.Iusivamenl.e destinados a venda
· por preço ·r~munerador das despe?-as efectuadas.
Art. 3.• Nessa «Ediçã,o Official» far-se-hão nD texto as
seguintes correcçõe~:
·
·
Ao art. 3•, § 2•. da «<ntroducção - Diga-se ceffeituou»,
·e não «Cff!'Cl1lou~>. .
·
.
An. art. 40, da cParte geral:~> ;._ Accrescenl~"-se «in fine~:
cou o desterro» (arL 80·, § 2•, n. 2, da Comstituição . Federal) .
··
.
•
.
· Ar!. 15!!, .2• parte - A remissão deve 'ser: arts. :1.5:1.8
a 1,532 e 1.537 a 1.555. · .
·
·
·
Art. 178. ~ 2• -·Redija-se assim: «em quinze dins. con-tados da lJ•ndiçü.o da cousa. a acção para· haver abnlim!!nto
elo preço da cousa move!. recebida com vicio redhibilorio, on
.para rescindir ·o contraclü e rehaver o'preço pago, mais perdas e dnmnos.
'
·
·
·
Al't. 178, § 5•, n. TV.....;. A acção parn haver o abatimento
do preço da cousa immovel. vendida éom vicio redhibitorio.
ou para rescindir o contracto commutntivo, e haver o preço
pn~;o, mais perdas e da-mnos, contado o l)razo da tradiçálo da
COO~.

.

. .

.

, ·

. ·,,

',, ·':

',·'I

'
·...

··

' Art. {78, ~ 7", n. VI - Subqfitna-Ae n parte finnV"pela
seguinte: «cnntnrJ.o 0 prazo da dissolução da sociedade eonjugab (arl. 1.177).
ArL t 178, § 7••. ,n ... vrr -1 DcpoiR d~ «supprimento:., substituam-se as pn lnvrns «dP-~tA recurso necessario~ pelas seo;uintcs: «pelo .iuin: contado ·o prnzr1 do dia em que se dis·
solver a sociedadP. conjugal· (nrts. 252 e 315).
:.Art ..178. § 9•, n •, V - · Supprima-se a Jettra d.
Arf. 178; § g•, ,n. I, b - (a rt.s. 235, ns. UI e IV, e 236) •
.Art. 178. § 10, n. X ....... Elimine-se, de accOrdo com a
. motivficão.
·
AI'( 1S3; n. XIII - CJorrija-se a remissão assim: (artigo 225) .
•
.
,
Art. 1R7 - CorriJa-se, de nccórdo com u motivação, a.'!-,
sim. . . podPm os pacs, tutores e curadores retratar o seu
· consentimento.
.
Art.. 205 - Elimine-se n remissiit, aos nrts. 1!!!1 a 200..
e dign-Re «de processo ,judicial~. em vez do que está, pelas
\ razões ·da motivncãO.

, I
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ANN.\1::~ DO ·SENADO

'

Art.- 22'1, pr., «in fine» - . . . «desde a .data da sua celebração. Substituam-se csl.as palavras pelas seguintes: «até
o dia .da sentenca on,nullatoria».
Art. 233, III - Corrija-se a remissão. Em vez de «artigo 46, etc.~. diga-se: «art. 36:~>. 1
•
,
Art •. 235, n. I. 2• Iínha ..:.... Diga-se: «inimoveis ou di!
reitos rcaes, etc.», supprimíndo-so o possessivo seus, pelas
razões da motivação.
Art. 243, paragrophü unico,. - Passe-se este paragrapho
vara o art. 24 7. . . '
.
Art. 247, parogrupho uilico. Transfira-se· este parogra. pho .para Q, art. 245, onde ó oomplem~nto · natural do dis·
positivo.
.
.· _
.
.
Ao art. 2•87, parographo umco - Pelas razoes da moti, vaoão, supprima-s.e o Dar:ug:-apho •'JID.icõ, por inc.onciliavel
oom o art. 310.

';·..

-.

.

.......

-

;

Ao art. 322, · <dn-fine>~ - Em vez de «annulladO>>, diga-se:
:
Neste mesmo artigo deve ser supprimida a referencia ao
III do art. 267.

«dissolvido>~.
11.

Ao art. 336 - Substitua-se a referencia ao art. 375 pela
referpncüt ao art. 37~~-

·'

,•,

Ao hrt. 340
Accrescente-se, depois da palavra <tcon.
e antes do n. I, a expressão «provando-se>~, a qual
devertí ser eliminada do referido n •. I.
testar>~

.

-

.•'

. · Ao art. ·a46 ,_ Collocar o artigo
<>:COnfissãO», ·
. . .. . . . ·

...

ccan

·antes d_a palavra'

-

Ao· ar I;, 414, n. VI - Substitua-se a palavra «exer~eram1>.
pola úox()rccrem».
Ao art. 526 - Em vez de «toda ·altura»·, dizer-se: «toda ·
OJturR», .
Ao art. 552 ·- Depois dn palavra «antece~gor», fazer remissão ao nrt. 496.
1

'

' ..

.

.

;-- •

· Ao art. 559 - Subst.ituir a pnlavrn «prccíR.O• pela expr·essão «necessnrio».
'
(
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297,

Ao art.. 6<\G -- Em vez da e:-.:pressíio «destas», empregar
.
a expressíio cedes la».
A concordancin é com a palavra «servi:dão,, que está no
singular.
·\

Ao art.. 762, n. I -'Dizer-se «devcrlor», em vez de cccredor••·

as

Art. 789 - Substituam-se.• na 1" linha,
palaVt'as titulas de credito inalienaveis - pelas seguintes: «litulos
v.ominativoR de di vida da União, dos Estados ou dos municípios».
Ao art. 801 - Fazer remissão ao art. 1. 093.
'

'

Ao arL 810 - A:ccrescentar o seguinte: «N. VII .. Os na·
VÍOS» (nrt. 825) .
.

"

.

.

.

. '· ,·1,

A:.o art. 816,

·

credoresn.

I• OS

§

2• - Dizer-se «aos credores», em vez de

..·

,, '•

...

· Ao art. 1. 067, paragrapho ·•.!nico
dito»,
·c·redito».
. . em vez de , «de
.

.·.

Dizer-se «dO cre'

Ao nrt. 1. 080 :- Dizer-se cede .contracto», em vez do.· 1cdll
cr:ntracto,.

-

~ '~

.'

."'•,.

Ao· art. 'i. 123 - Eliminar as palavras «Ou terceiros».:
Ao art. 1.137 - Em vez de «pudessem», dizer-se l
ccpossam».
.
'
'
Ao urt ..1.719 - ·Fazer tambem remissão ao n. X do ar·
tigo 1.638 o.ao parngrapho unico do art. 1.656.

....' '

'

.

Ao nrt. 1. 745, n. III - Eliminar as palavras «genro om• .:
·Ao art. :l. 752 ,•

.

Ac·crescenLat~

~I~.

',

a remissão ao art. :1.7 42.

Ao nr&. L 7ü8 - t\c'C·r<'scentnr, íl rmhissíin no nrt. 1. 750.
··,1
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.,t·
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Ao art. 1. 780 - Collocnr uma virS"JlR depois da dis,junotiva «OU», que precede a expressão «com sciencia».
>

'

Ao nrt. 1. 78-í - Dizer «ao invent.ariante,; e «ao herdeiro»,
:em vez «O inventariante?> e eco herdeiro».
·
Ao art. i. 795 - Eliminar a ;virgula depois da expressão
·um».
.
·
-·Ar L. 4.• Revogam-se as disposições em contrario.
Gamara dos Drp~1tados, 2 de janeiro de 1917 - Asfolpho
Dutra Nicaria, .Presidente. - Antonio JMé da Costa Ribeiro,
'1' Secrrt nrin. - J~1venaJ I.amart.ine de Faria, 2• Secretario:
_;A imprimir..
·
~cada

.. ·.;

'··

N. 195- 1!lt7
>

'

A .propé>Rição da Camarn ·dns 'J)~put3·1ns n. 25. de 1917,
o Pr·e~idente da Rrrmhlica a abrir, !)elo 1\lin'sl••!·io·
da .TuRticn e Nrf!Ocios Tnlrrior·rs, ·o r•rclito t>~pccinl ,!c
9 :GG!l$51 5, drstinarlo. a pa:xnment.o. das grati fr ·açõcl~ addlci'l :
naes a que feP.m dirr.ilo diversos profesqc,rcs- da Escola Na-cional de 1Bellas Arles.
,
. Deu mofivo á mcnsagrm presidencial de i dr. 'mar~o d0
corrente anno. que solicitou a aber·t.ura dios5e crt:'dilo, a faltl!'
de verba orçamentaria, no excrl:ieio vigt'nl.e, ,,ara o refcr1cto .,
pagamento oue é devido em virlurlr. do ,1rl. :1J dn J'l"!lUIU'·
p1ento expedido pelo decreto n. 11.749. de 13 ue outubro de
autm·i~n

....

1915.
A CommiRsão de Finanças é de narecçr qne a proposição
da Cnmarn .sr.ja npprovadn.
•
Snln do~ Commissõrs. 19 de ~t:'!Pmbro. de 1917; - Victo-' ..
rin 0 Mnntciro, Presidente.·~ Bueno de Pa•va, Relator. Jnão J,yr·a. - L. de Rulhões. - Fl'nnci~~r:; Sá; - Erico ·
Coelho. - João. Luiz Alves. - Alcinlio Gu,mabara.
>

'

.,

..

•

>

>

'.

PROPOSIÇÃO DA CA'!d'ARA DOS. DllJ1U1'ADOS N, 25, OB
.
SE REFERE O PARECER SUPRA

1917,

A.

OU!

'0 Congresso N,a.cional resolve:
\ Art. 1 ,• Fica o .Sr. Pr·e~icl!;nte da Tirpnhlir.n autoriz:tdo• ·
a abrir, pelo .Ministerin da Jusllca·-e NP.;;ociu~ Inlerinres. o
credit~, especial de 9:669$515, destinado no. rngnmronto dns
gnrlifrcncões addicionnes a que l'Cem ciirdtc: os pr•ofessnr('s
da Escnla Nncinnnl de Rrllns Arles .Gnsfiin llnhinnu, Dr.
FJ•onc.i~co Ignncio JllnJ•condi!S llnmem ·de ~!t'li''• Dr Ernnsto
da Cunhn de' Ai'au,io Vinnnn, Adolph,J Mr r·nlc•.s dll· lo~ P.(os,
Drs. J~>~c\ Pc1·eirn do Gr·nca Cnulo Car·Ins CiaPcnrli,·Jnã0 i.udovico !llarià .Berna. José 1\lodeirus e AibJíql,lct·que, J)L', Cin-
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1917

•• +,

. a99

C.inato Americo Lopes, Modesto Brocas e Joã? Daptista da
Costa.
Art. 2. • Revogam-se as disposicões em rvntrario.
· Camara dns Deputndos. 23 rle junho de 1017. - João
Ves.pucio de Abr·eu e Silva, Presidr.nl.:- crn C'\:t'rci~io. - hntomo .Tosé ·da costa Ribeiro. :!• Si.>crr.lnrio. - João David
·Pernetta, 2• Secretprio interino. -A imprimir.
N. :!!JG -

.

:!017

A' Commi~são de Finan~ns·· foi prcsr.nfe. para int~rpor
tarecer, n proposição dn Cnrnarn. rio~ nrpn!n::los n. 75 de
1917, qne autor·iza. a aiJcrturn, pt>lo M!nislt'riu da Viação o
Obras Publicas. de um credito, ntP. 200:0nns. pnrn ser empregado nn montagem, em Bon Vista dn nio Dr~anco, Estnrlú
do Amazonas, 'da eslncão rndiotclrgrnph ica, ced icln · líQur,llc
1\finis~flrio pelo da Agricultura, em t!JJ7, para aqul~lle fim
espeeml.
·
. ·
· A outra Cnsn do Cnngrrsso concedPU 0 m•cuilo, depn 1s de
ouvir n repartir;ilo competP.nte> sohrí\ n r.mt'nda. mnn,Jnrln
çi;st.nca[;·. f.la!'~ constituir o presente projecto, de outro pro- .
Jeoto n.. r m:crndo.
Esta Commissno é de parecer que a proposicão seja approvada com á seguinte
·
.

..,

'

:

I

'

'··'·
"d

', ·' ,

EMENDA

Áo ·ortigo uni co:
...
Onde se diz: «Um crermo· nlé o ma:rimo o:! c 200 ·onrt$. llrga-se: tum credito especial até o moximo d.~ 200:000$0!10.
Snla dM ·Commissõrs. 19 de selemhro di' 1!11'". - Victórino Monteiro,· Presidente. - João Lu ir. :\Jvns, Tlrlntor. ·
Bucno .,:Je Paiva. -'- .Toiio Lyrn. - Atcindo Gu:~nabarn. Francisco Sá. - L. de Dulhões.
.
PROPOSIÇ~O DA CA~fARA. DOS DE!'UT,\DOS 'N, 75, DE
SE 1\EF_ERE .O PAI\F.CER SUPIU

i!Ji7,

. ''•

A QUE

.

..
..•'

'

'

! ... ,

·-·

O Congresso Nacional resolve:

Ar•Ligo unico. E' o Governo nul.oriznrlo a .nbrir. pelo 1\finisterio da l''azendn. um .credito nlé o maxin1,, dP .2W:OUO$,
para ser .empregado na montagrm, em Boa Yi~tn do Rio
Branco. Estado do Amnzonns 1la esliH•ãn radiote!Pgl'aphica
cedida óquelle minislerio pclÓ da Mriéullurn. em 191i, p!U'Il ·
aquelle fim especial; revogudns as, di~r~o~çOes cm contrario.
Cnmora dos Députndos. 23 de ,junho ,de 1017 . ..:... Jnã.;
'Ve~pucdo .de Ahrru r Rilvu Pr•eRidrnte 0111 exprtil•io. - !ll·n·oello f::ilvn. 1'' fi:C'r.retario. 'inlrr•ino: - João David Perncttn,
• 2• Secrelal'io inL~riuo. - k. imvr·i!pir. ·
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ANNAES -DO f!ENAOO '

N. 197- 1917
"~ •Commissão de· Finanças, considerando que o creditO
,supplemei11ar de A99 :iiS:l$863, ii verba 15 da lei de orçamento
ào ac~ual exercicio, foi' solicitada por mensagem em. virtude
de urn:t .. r.xposiçã'o do motivos do Sr1.- Ministro da Viação e
Obras Publicas, •pa:m oe-correr ao pagamento, no 2" semestre
· deste anno, d'os arlclidos ás diversas secções daqueHe minsteJ•io, é dn parecer quo ~e.i~- approvada a proposição da Gamara.
dos .D1mutt1dos. n. 88, de 1.917; que autoriza a abertura do. re:t'erido crerlít.o. .
·
Sal.:t ()ns Commissões, 19 de 1 setemobro de 19117. - Victot·ino Mcnteiro, Prc'iidente. - João, Luiz Alves, Relator'. _,;,.
Bueno d1.1 Paiva. - João' Lyra: ;_ L ... de Bulhões. - Francisco
Sá. - Erico Coelho. -- !Alcindo Guanabara.

·

,PROPOSIÇÃO DA CA'MARA DOS DEPUTADOS oN. 88, DE 1!H 7, 'A QUE
SB REFERE O PARECER SUPRA
.
.

.,

''

O Congresso- Nucipnal resolve:·
·Art. I . o Fica o Sr. Presidente da Republica autorizado ,
n. ::rbrir, pelo Ministorio du Viacã!o e· Obras Publicas, o credito
supplemcnt.ar de 400:683$863 á verba 15", dh lei orçamentaria ·
do actual exel'cicio somma ,destinada ao pagamento, no 2" semestre ·deste anno, dos adélidos ás diversas secções daquelle
min isterio.
.
Ar t. 2. o Revogam-se as disposições em contrario •.
.
Camartt dos Deputados, 27 de agosto. de 1!117. - João
· Vespucio clt> Abreu o Silva, Presidente em exerci cio. - Juvennl J.. nmal'tine de Faria, 1o Secretario interino. - João .
.·David Pernetta, 2° Secretario interino .. -A iml?rimir,•.
N. 198 -

~··

19!7

'A' Commissão de Finanças· foi presente, para emitt.i'l' parecer, n pJ•oposicão da Gamara dos Deputados n. 89, de 1917;
nutorizande a abertura, pelo Ministerio dá Fazenda, do credito esp<H:ial de 2.103 :824$28'5, 1)ara ·legaliz[\r despezas effecluadas PoOl' conta ela vol'ba iS• do orçamente) daquelle ministerio, no Etxercicio de Hl15.
· ·
.
O r.rod ito· foi solicitado por mensagem, constaado da exposicão. .i unto a mesma;. -elo Sr .. :Ministro da Fazenda que,. por
falta da saldo na vorbn. 36 do referido or()amento, nibo poude
ser aburto a tempo um •credit.o supplementar.
·
Funccionm]do, por<lm, ag-ora; o Congresso Nacional cum:Pria ao Executivo solieil.m• a abertura de um credito extraordinario na imporl.annia ·o cima, afim de que possam ser legalizndns n; despezas .feitas.:·
·
· ·
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A Camal,tt dos lleputacros, de accôt'cl·o com o~ moLivo~
constantes cltt exposiçãJt> ministerial, e tendo em visLa o processo de dl~monstração rios crediLOs necessarios para leg-alizm·
ás despnzas i'cilas no exercício de 1915, concedeu pot• via da
/P,rcsentr. J1i'Oposição, o credito mencionado.
'
·
.. :A! Com missão <le Finanças oPina tambem para que seja
concedido 0 credito em questão, aconselhando ao Senado que
adopte pm:a tal '.r.im, a proposição da 'Gamara;
· Saln das Col)lmissõr.s, 19 de setçmbro de Hi17. - VicLoriuo ~fnnteiro, Pres!dente. - Alcindo Guanabara. :.... Bueno
dO Paiva'. - .Toüo T..yra. -L. de Bulhões. -Francisco Sá •.
- J~rico Coelho.
·
·
·
··
l?HOl'OSliJ.:O:.ti DA- CAMATI.\ DOS DEPU1'ADOS 'N. 89, DE
SE f!J'l'ERE O PARECER. SUPRA

19'1 7,

A QUE

.. ·.
,···

O Congresso Nacion~l resolve: .
'Art. 'I. • E' ·,) Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
IVIinistnr1o da Fazend:l, o credito especial de 2.103 :·324$~85,
rara lega1iz::n· odeSP•'Z:l& (•fl'ectuadas por conta da verba 18" dó
c.rcamtmt0 do mesm'J ministerio no exercício de 1915.
. AJ•t. 2. • !Revogm'n-Sfl as disposições em contrario •:
1

•"
'"

'

·::.· ..

. CamaJ•a dos J)r!ptitados, 27 de agosto de 1917. - João
Vespucir• t.je Abreu c Silva, Presidente em exercício. - Juvenal · Lamartine de ]'aria, 1• Secretario interino. - João
David.Pemetta, 2• Secretario interino. ---,.<\: imprimir. .
·

·.

•'

.

"

-.·..

:-

N. 199·-,1.9'17

o Sr.

'

.

'

Mit1isLro da Viacão e Obras Publicas dil•ig·Ju ao Sr •.
·Prnsid~nte ela RepuhliM un:.a eiposicüo de mol;ivos em que
clr.monstro\l a necessidaJe de ser solicitada ao Congresso
Nnc.ional a autorização para: a ·abertura, áqucllc ministerio,
do dous creclitôs especines, um no valor de 521 :330$555;
omo; equival!!ntes a 58. G!t9·13-Ct libras e oul1•o no valor ele
49 :2.W~3Hí, · OI.H'O, ·c]estinodos a completar os pag-amento~
rlevidos, a ,titulo, de g:trnntia de juros, no nnnor do 1911!,.. u.
J•ist.rndn do' :Fen·o S. Paulco-Hio .Grande c tí Estmda de Ferro
.Viclor·i:.t :\. ])inmnnl.inn.,
Do nccórdo com n cxposi~ão citada, o .Sr . .Presidente da .
Republica na monsn"em de :~o ele ,junho do corrente anno
pediu ao Conffl'OSSO Nacional a providencia suggerida e con-·
stlhslnncinda nn proposioüo da Cnmura dos Deputados u ..no,
do. HH7, QJ.lO nbre; pelo 'Minist.erio da Viação, os credites
<'Sileciaos pudidos ]lolo Governo.· .
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ANNAES llO SENADO

'

A Gomn:issão de .l'inancas, concordando com o projecto ~;
da Camara, (i de parecer que elle seja apprO"',(ado.
!;ala das Commissões, 19 de setembro de 1.917. - Vi- ,]
ctormo 1\.f.o!lto;ir~. Presidente.__ - João Luiz ~lves, Relator •. :~}
- Bueno de .1Ja1va. - J(Jão Lyra. - ... Ale ndo Guanabara. -,- __;;
.b'rancisc.o Sá. - Erico Cot-11.10. - L. de Bulhões.
:..::,;
~ ..~

PROPOSIÇ.:i.O DA CAl\:IARA DOS DEPU'I'ADOS N. 90, DE 1917, A QUESE: REFEH.E O PARECER

'

~UPRA

:"""']_

O Congresso Nacional resolve: ·

:~

-- --~

Art.. 1. o E' o Poder Executivo autorizado, a abrir, pelo -"~
Ministcr·o da Viaç-ão e Oht'as Pui.JIIcas, os creditas especiaes_·-~
de 521:330$555, ouro. c· d(:'

49:~49$3J5,

ouro, destinado o _ _1

primeiro a completar o pagamento devido, a titulo de ga·
ranl.ia de -juros, no anno de iS>H, á Companhia Estrada de
Fel'ro S.. 1-'auio-R o t'lranctc, e o SC'gundo a completar o pagamento dev:d.:;, tarrbem a titulo de garantia de ,juros e no
m•~smo exercido_. á Companhia Estrada de Ferro Victoria a
Dlumant nu..
AL·t. 2."' Hevogam-se as leis e disposições- ém contrario.
Gomara dos Depu todos, I de se!embro de 1917. -~João
Ve~pu_cio de /~.hreu e J::ilva.. Presidente em exercic o. --~ Alfredo Ocf.a,•io M.aVfgnier, i 0 Secretario· inlcr no. - \Valdemiro de Magalhães, 2° SecretariO interino. -;-A imprimir:

O Sr. Presidente - Tendo comparecido apenas 18 Srs. Senadares, não póde hoje haver sessão.
Designo para ordem do dia, da seguinte, a mesma marcada
para boje, isto é:
· Votação, am discuSsão unica da redacção final da emenda
do Senado á proposição da Camara dos Depulados n. 191,
de 1911, que concede uma pensão de 500$ á viuva e {ithos
menores do Dr __ Carlos Carneiro de ~:Jendonca. pelos inolvidavcis serviços por elle prestados como auxlliJ.r G.a Directoria Geral de Saude Publica;
·
Votacão, ein 2• difcussão, do projecto do Senado n. 47,
de 1908, declarando revQ1adas as disposições das leis ns. 76,
de 1892, 265 e 266, de d894, em virtude das quaes metade
das despezas com a justiça local, Policia e Compo de Bombeiros da Capi,tal Fe~eral corre por confa do Dislricto Federal (ro.m1 parecer contrario da Commiss~o- de Finanças);
Vota-ção, em 3• discussão, da proposição da Camara dos
Deputados Íl. 60, de 1917, que a~re, pelo Ministerio do Exterior,. os credilos especiaes ,de 15:000$, papel, e 90:000$,
ouro, para pagamento a funccionarios em disponibilidade; e
~~ 180,:000$, ouro, supplementar á verb~ 11• <lo art,. 15, da
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le~ n.: 3.232, de 5 de janeiro de i!Ú7 (cOirn parecer da Gom..:
llllJSsao de Finanças, offereccnclo uma emenda substituLiva da
apresenlada pelo Sr. llires Ferreira, para constituir projecto
om separado) ;
Votação,' em 2• discussão, da proposição da Gamara dos
De~ulados n. 8, de 1917., que abre, pelo iVlinisterio do In. ter1~r. o Eredilo .e~pccial de 9:600$639, para pasamcnio· de
gradfJcacoes addJCJOnaes aos professores da .Escola Nacional
de E·ellas Artes no periodo de 16 de outubro de 1!115 a 31 de
dezembro. de 1916 (com emenda da Gommissão de Finanças);
Yotação, em, 3• 'discussão, da proposi()'ÜO da Gamara dos
DcputadoR n. 78, de 1917, que. abre, pelo Ministerio do Interior. o credito especial de 124 :778$400, para pagamento .C•e
gratil'icar;ões addicionacs a funcéionarios da Secretaria da
mesma Gamara; o de 18 :GOO$ para aLtender a au,sménto de
vencimentos que tiveram outros funccionario•s, e relevando a
prescrip~ão em que incorreu o direito do Deputado Simeüo
Leal, para recebrr Ulma a,itda de custo (com parecer favo·
·
ravel da :Com missão de 'Financas);
Votacüo, em 3' discussão, do projecto do Seriado n. 15,
de 1917, considerando de utilidade publica as Associações
Comnwrciars da raraltyba e r!o Parú (com parecer favoravel
da Gom~issão de Juslica .e Legislacão) ;,
··
· 2• discuR~ão ·da proposição da Camnra dos Deputado:;
n. 67, de 1017, que declara de utilidade pulllica a Associa. ção Commercial de Santos, no Estado de S. Paulo (com parecer favoravel da Gommissi'ío de .Just,ica e Legislação);
2• ·discussão da -proposição da Camara dos Deputados
·n. 7<1, de Hll7, que declara de utilidade f)Ublica a Associa.Qão Co:r.mercial da B(!hia, no Estado da Bahia (com parecer
favorayel da Gommissão de Justiça e Legislacãol;
,
2• · discussiio da proposiçiib da .Camàra dos -Deputados
n .. 8.1, de 1917, que declara de utilidade publica as Associações Commrrdacs ele Araca.ití; no Eslarlo de Sergifle, c·e Siio
Luiz, no do Mar·nnhão, e de Nn!al, no do fiio Grande do Norte
(r.órn pnrc'cer favoravel da Gommissão de JusLiça e Legis- ·
.
.
. .
Iacão);
.
2• ·discussiio do projecto do Senado n. 16, de 191,7, crue
declara de utilidade nublir.aa Associação Commercial do Piauhy, com. sédc em 'fhcrczina (com parecer favoravel da Gommissiio de Juslica e Legislação);
,
2• disrussão do projecto do Senado n. 11, de 1917, man, dando cóntnr, pelo. dobro, nos funccionarios da Directoria·
Geral de Saude Publica e ao pessoal suh~ltcrno dn mesma.
l'eparlicíio, o tempo decorrido de 5 de ,ianeiro de 1U04 a 31
· de dezembro de !!lOS, preslando nn extinccüo da fchr~ amál'Cila no Rio' de janeiro (emenda destacada Ga preposição, da
Cainnra n. tOl, de 1011, e com, parecer !avornvcl ~a Com~.
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· W8" SESS:i.O, E.II 21. DE

\

1'1\ESIDEliC!A DO

sn.

I

•

SErE~!B!W DE !.Oli

A. Ar.ERilP~, Y!CF.~l'·lES!!lEli'fE

A' :1.. hora. da tnt•dc nbt·o-so a S3,SiiO, que C.OilCOl't'e;n 03 s'r• ..\.
Azm•odo, Pedro Bot•gos, ~roteUo, Pel'oírn l.obo, .Lopes Gonçnlvcs,
Rogo Monteiro, It!(lio do Brasil, At·thtú• Lemos, Costn Ro::lt•igtJes,
Mendes do Almoidà~·Jo>é Enzebio, Ribeit·o . GotJçalvos, Frnm;iseo .SIL,
Tllomaz Accio!y, Joi'io Lyra, Elo,v de S~u~~. Cunho. PcJt•osa., Epitn.cio
Pcsso:1, Walfredo Leal, Dantas Bat·roto, At•aujo Góos, Ha.ymtmdo da
Miranda, Gomes Hibeiro, Seabra, Joii.o .Lniz Alves, Erico Coeltw,
Alcindo Gttan&bat·a, P<tnlo do Ft·ontin, ,\dolpho Gordo, Alfredo Elli>,
Enger1io Jardim, José Mu·t·tinllo, Xá vier da Silva, Ale11car Gnimar1les,
Vida! R.aruos, Hivadavia Corrêa, Soat·es dos Santos c Victo!'ino Mo!ltciro (38). .
·
..
·
·.
Deixn.m de comparecer com·caus:L justificada os St•s. Hercilio Luz,
Silverio Nary, Abdias Neves, Pires Feri•eil•a, Antonio de Sonza, Hosa
e Silva., Hiboiro de B!'itto, Siqncira. do i\Icner.es, Gnilborme Campos,
Ruy Barbos~t, Lui~ Viauna, ~Iil,l'llOl de Carvalho, Lom•ouço Baptista,
h•iueu Mac11ado, Francisco Salles, l3uono dll Paiva, Bern:trdo Monteiro, Rodt•igues Alye3, Gon~aga .Ja.yme, Leopoldo ele Bulllõcs · ''
Generoso Marques (21). . . .
.
,.
.
Silo lichts, po3tas em discttssil.o c, sem debate, appl'OVtLchs as :tetas
da. sessão anteripr e da reuniii.o de 20,
.
.
O Sr.

:1. 0

Secretario dá conta do seguinte ' .·
JJ:~PEDIEINTE

Officios:
Do Sr. i o Secretario dá Camara ·dos Dep.utados, remet·
tendo a s.esuinte ·
·
, PROPOSIÇÃO

N:. 95 '

,/

i9i7

·•

'

O Congresso Nacional re~solve:
Art. 1.° Fica •.1 Governo autorizado a rewr a re.rorma
do official da M'arinha João Clião Pereira Arouca, sobrevivento da guarnição do «Mar•quez do Olinda), para 'u fim do
r:m'lsideral-o reformado no posto em que ficar devidámente
apurado pelas reparticões ·eompetentes que o teria attingido
a compulsoria, si não fôm a reforma illegnl que IIW deram, a.
t do maio de 1890; ao alludido o!ficinl; .entretanto, não .as- .
~istirá direito algum a · recebimento <lc . atrasados, . pnssundo
a perceber os vencimentos do posto quc,:-nn fórma desta Je.i, ·
~ho vier porventura a caber, a partir da··datn do decreto que•
lho fizer a revisão
da reformo, orno ::mtorizada,
e pela tabella
'
•' I:
.. 1

·-

I.

'

'

•
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'

em vig;ot• ao lr~Jilfl•:J euJ qnc, Jogamen:le, cltWE'I'in ter sido compulsado. ·no t'•!l'ericto po;;lo.
~
;:,.,t'

J..\ 1.' I;,

/1 (!VOg'Hfll-SI!

d'/:O:fJOHII,(UUS
• (• -

{11"Õ

t~lll

. Cunwrn cb .J;>epu /.ado:;, ·2fJ de sei.CJubr·o

I
'
e!lflt.I'Hl'JU,

de

.r

Hl:ll. -- Jo:1o

Vespueio .dn .•\!Jreu ·~ Silva, Presidente· em ox:er.·cicio, - An-·
tónio .lo~,; 'da Costa Hi!Ji;ir.'rJ, 1• Socrt'tnrio. - .Tuwnnl .LarnarLioe de Fnt·.iu, ~" Seel'eÜH·io: ·-· A';;; Commissúes de Mnrin lia
o GueJ•t•a !J c/•~ J'nnnnças.
·
'

Do nw~1no senlÍór.·,l~O.t.lll'IIIHlkandu ler si'do. npjWOVHdn c en ..
vi ado· t't ~tmcofio o pr.:i,iecto .:rur: r·eduz. de·· f de outubro em
dcmnte•,_ o· im,{osto •sob1·í.• o,;, veneimenLos 1 dos fu1.wcionarius
publicos,. - JnteiPado.
'
'
Te!egJ.'lllliiTJtl do St·. Man.Jel ~Cheqphi!i't Bar.l'•)tÓ Viann~~ •
.Presidente da Assemblr.\n dos H~prosentanles elo· Rio GraRdt1
o.(o Sul~ eOUHf!ilni~ando que, cm 20 do 1corrente 1 fDi. installadu
a. sessao Ol'dm:n·w du nresm:, Assembléa. - Int~rrado.
I

O Sr.

~·:

.

SecretalC_iO dcclHra ·que não· ll<t

..

par·e•~er.·e~.

'

o Sr. Artlúú· Lentos - Sr:. Pre,;idente, o que venhc. dizei·

e .fm:r.r r) o nuturnJ d•mlttbrnmento elo. discurso /w pauco5
· diHS profer·ido por m'irn anl.e c• Senudo, relaliv~meute n. ·graves suceussos politicos wri1'icado.9 no Prml e o:rfensivos da
publiCH respeil.nhilidade dr. um Deputado da Nu cão, ·o Sr.
Heitor Caste!lo Br·anco - nUentatoJ'ios, ·r;tuir;á,. da sua ·propria
''!XiBt.r.nciu.
·.'
,.
.
. ·
··
Depois quo foi lavi·ncio aqui o Hos~o .. pr~.~tosl:o,• .., snm cuJ1 JJar·g·r: daõ· palavrus n!::;-o tr:lnquiJ!izàrlor·as que, do g·ove1•no do.
Jl:studo, paJ:a dt viel'rrrn. nn"§entido. r.lns ségumnr;a;;, das ga. rnntia.~ n ~et·em dndas áqu•!lle il!ustJ.'80 nobre Depul.udo,nobr•)

o illusl.re eomo o;; quo .nuns o rorc.m; n, de;qleil:o elas rmlnvraR
de ·rel't•J·~nein il uma polj/:ica ele. barmonin.;-r; de. concilia.cão a
estabclt)llei',-S!l no PtWt'l, a g-nwe .agitn~.iío do;; e;;pirilns, nr·iunda
dnquelles J'aClf.os a 'que mf' I,C!f,.•t•i, parec:e r~oul.inuar..
·
.·. J~ITeetivmnr.nle, eom o meu Hiustre e 1Jl'e~ado ebmpar,heiro de ropresentu,,iio, o Sr. Senudor: Inclio do Brnsil, re!leqi, posl.er.iot·mcnte', daqucl!c J•epre§~ntnn·te do . Paeú o R€'·
gumte tfllegt•amma:
· . ·
. ., . •
"Continrm distr:ibuioãu boletins 'agg·re;;sivos amen. Pndol'es rnln hn pesBon, ohe.~:rando .pel'versidnde 1-i'rlío di·
l.m:Clll ·fui eu nut.or dynamitaçüo minha residcncia.»
. , Sr'. Pt•esidenle,

e nnm

iguoinini:i a mais sobt·e· o· mal .iá

vtrr•il'icndo (\ aürilmir-se :í.. JWOPl'ía vie!.hntl"'.n. antot'ia do Janr.mncnto. de .nmn hombw ele· rlyna.miL~. que, damnificamlo P,ro.- .·
:fundamente n. casa de ~un llal.ntnQao, pol.' pouco q1.10 vwttmnvn, cmil elle e com seu cunluldo, 'o vogai do Conselho Jlfunicipal de Belém. Sr.. Samuel. Benchimol, os filhinhos e a
esposn . ctaquüllc . Jilustr:e concidadão :e.osso, ~enhora ,e me~
:L... 1!.-~.Tol .. Y:
.
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nilloti que, por · feliciÍiude, segund~ a insuspeit;l expre.s~ão
do Sr·. Laura Sodré, 1escaparam ll.lesas de sEmelhante .aL·
Le11tado.
·
,
A politka de harmonia e conciliacão por que S. Ex. diz
pr·opugnar só póde, evidentemente, resultar da primordial u
L'igorosa observancia da lei.
. ,
.
:l'anto basta, Sr. Presidente, purà que o Senado. comprchenda a nobreza, 'impersonalismo da" acto que vamos praticar, que é o de submatter á sua sabe,dória o seguinte

'·
I

'

REQU.EIIij14EW1'0

•·

ao Senado ' que, por intermedio da Mesa.

~Requeremos

oulicite do l)oder lExe:cutivo .informacões sobre as providen.cias que, no Estado do1 Pará, s.e tenham. tomado para a garantia do Deputado feÔcÍ·aJ ·Sr. lieitor Castello . Branco, reJativ~mente á prevencão e· punição dos delictos alli consum- ,
mados ou tentadoa, não êÓ contra a integridade. du ~ua pe.stiOa physica, como contra a respeilabilielade de sua pessoa
mor,al.
·
·
· .
.,
·
Sala das sessões do Senado, 11:1 de setemb~o de :Uli 7. Ar;Lllur Lomos. - A. lnáio do Brasil.:.
':i'enho dito, Sr•. l're.~idente. Qi\iuito bem; muito bem.)
Yõm à Mesa, é lido, a~poiado, posto e:m
o ::~eguint.El ...
•:
.·.ucLaLe, appr·ovado,
.

N. 11- 1917

"

..

dis~Jussãó

'' sem

'-

«lt~qu~remo::~ aó Senado qull, pw' 'inler·Jbeuio da Mci:ia· soliQile do Poder Executiyo in.fur·macões sobre as provideiwia~
quu, uu J!:stadu do ~lara., se .tenham tomado para a gar·auLia
uo Do puLado J!'ederal, Sr. Hellor Castellu Branco, r~lativa- .
mcuLe a pr·evencão e- Plr!nic~o dOi:i delicLos alli ut.1usu.mu1adol:i 1
ou tentados, nãu só contrh· a mtegr·rdade de sua pc~tiOa ptrysrca,
como ciJnLra a:· r·espeitabilidade de sua pessoa moral.
Sala das sessões do Senàdo, 11:1 de sétem'bro de 191'7.
ArLhur 'Lemos. - A. lndiu do Brasil.).
·

o Sl'. João Luiz Alves - Sr·. · J?r•esideaLe, quando, autu·
üuntem, ua Commissão de · F iuan~as, o nieu llow.·ado amil:)o,
Seliador por ;\l.inas, Relator das qucstõeã que 'eul.enáem G'!m
·() 1\'linister~u do Interrur, apres_eutou o seu P!lrecer a resperLn
das despe~as que devem: :provu· de
PL''!JCillO da Calr!-aru,
ordenando uma uova edrçao do Codigo Wvrl, eu declar·e1 ULI
· seit:! da commissão que não me oppunh~ de modo nenhum a
um parecer· nq sentido d~ que a Gommissãu _d~ Fiuancas não

:um

.

.

<t:

-~

\

'

\

. . .,

'·•

>

..

··~ ·.
.:

i

,I

Ij

_.·I: . . ,·.·,'I. '

I:!&SSÃO EM 21-0JJ: SE'l'JIMBHO DE
'

.

•

I•

307

:1.0:1.7
'

l "

"

-·"

~ ":"

O
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't"~ • ......

su uppol'ia ú úospcza resulLallte du projc\:LO, ~i o Scuado cnLemlesse de approvar 0 mesmo Pl'Ojecto .
. Fiz esta restricção, Sl·. Presient.e, porquu, _<;.amo eslá curH
uuJJ:do u pat·ecer, piuece q~e .desde loso e_u i.lllt a. minha. u.pprovuca.o plena ao mesmo pi'OJ ect6, o que nao ·é exacto.
Esta rectificação constará da actll. para r·e.salva do meu
p1·ocedimenoo futuro;,
· ,. •
· :
I .

ORDEM DO DIA .
Votacão, l.llu i!Iscusl!iíÓ .un1oa, da J•eunccão Jiuul da cwcuda do SE!naáo á. pL·qpollf!jã.o da aCamai' a do~ .JJeQuLados n. 19:1,
de 1UU, que concede uma ·pensão de õOO$ à viuva e Iillws
menOL·es do .Dr. Gados cameu·o de ~leuuunva. pt::l08 inol VIdaveis ser·viços por· eL!e pt·estados como aux•llar· da .Du·ecLo-

r· ia Geral de Saude ].lublica. .
.
Approvada';
vie
aet·
devolvida
á.
Camar·a
doa
Deputados.
.
.
/
Yotaciío, em 2• discus~ão, do p1·ojecto ilu ;:Jenado n. 47,
de 111•08, declarando l'evogadas as disposições das leJs ns, 76,
d.CJ 1892, 265 e ~tiU, de 18~4. cn1 vil·tude da·s qua8s metado
çtas <i•'lSpezu.s com a justiça Local, l)olicla e ·cor'Po de BolUbeü·os da Capital ,.b:eueral cor'l'e por conta do .Di~Lr•cto l!'eder·al..
.. _.
-· · ·
•
· · - · · ·•
Rejeitado.:

.

.!

'.:

.

·:·.. \'
.

,.

~~

'

•.-

···:
.
'
·'".'l_'

.

.

.

..'.l'.

Votação, em 3• discussão, da P'-'upotil[ião .da .Litt!llal'a do:;
Dep1.1tados n •. 60, de 1917, que abr·e, pelo lilm1stez·w do .IJ:xterioi·, os cz·edito.s especiaes de 15 :OoO$, paptll, ll 1!0 :uou:J;,
ouro, pára P.agamento a JunccionaL'io:o en:·, dlsponil:ülidudll; c
de 180:000$, ouro SUJpplementar· á ver·ba ii"· do ar·t. 15, da
lei u. 3. 232, de ó '~ Janeiro d~ 19i 7 •.
·--··,
E' apptovaàa a seguinte
I,
.
.

'

/'

' · Artigo unicd•. Fica autorizado o P,oder· Execut.ivo ,a pagar
ajudas de custo, po1· exez·cicios findos, ao consul Gervasio .Pl. 1·es· l<'erreira e ao diplomata Cyr·() de Azevedo, e a quantos so
achaz·em com direito 'ao ernbulso deyiilo, abrindo · pa.L~a esse
:Cim 0 oz·edito preciso; reyugadas a5 disposições em contrario •1
ll~ica prejudicada a emenda du Sl·. PiJ·.es Ferrei.l·a:· ·-- ...J
E' appro:vada a prOposicão, que vae ser· submettídi á ·
sancçãQ.•;
:... ....~:- _._ ........ ____...... -~--:-r ......./"-~,·
.~
....

..

·.<<
.

_: :::.-,·~~

O Sr-;, Prelidonte ..._ A. CommÜisão de ·Financas, aP.resentànd<t a emenda substitutiva, que acaba de ser approvada,
;~.~equez·eu !111~ ~ ~,nstituiàse pt·ojecto om sep~ •.

·--- .•
·--· --·-

•·

'

4
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,.·
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· (h; sonhDJ·es que appr.-ovam cr pedido ·da commissftO, quei~
ru rn Itwautar-se (P.tmsa.)
}'tJ.i approvado .·,
1
Voln~lio, ent :!.'' t.li~.:ussãu, tln Pl'"fJIJ~J~ao du Cntllltl'll {lu,;
,lJepuLados u. 8, du :I!H7, que nlJt•e. pelu !\linislet•io do lnl.t!rioJ·, o er•~dil.o tJS)liJcinl .de !J.:ü00$ti8!l, para pagarr.ento de
·g·ruttfícat;õcs adr.licionae~ aos lH'Ofcssdrcs da l~scola Nacional
de Delhi's Arte~ no pei'iodo ele :lG de outubro de -J!l15 a 31 ·de
t.lczcmbro.de '1916.,
"\pp_rovada.
•
i '
'~
'
E: igun !mente approvada a seguinte

EMENDA

Art. :l":
Em vc.z de 9:600$639, diga-se: 7:731$930 ..
Vnlnr;.\iu, eru 3" · disr:ussfio, lia proposl<()ão .ela Canwra dos
. J)cputarln;; n .. 78, rlc 1!H7, que nllre, pelo Minist.erio do Intef'iot·. '·' t•t't!dil.n e,;pecinl de :1.21t :778íi'Hl0, para pagamento tio
gJ·nl.t:l'ir;nr;õPs alldioionaos · :t l'nuc(:iOnnrios dn · Secretaria d:t
mesnm Ca.rn:trn; '' do 18·:li00:);, para ni.Lrmdor :i augmen1~o de
venein:.enl.o~ que tiveJ•:ult oui.J.·os fllllt::~ionat·ios, <! relt>vundo a
pre~erip\:iio tlrn que ine.OJ'L'OU o dil•cílo ,t:Jo · Deputndo Simeão

Leal ptn·a receber uma u,iuda de .custo.
Approvada; vae ser HÍ:tbmettida á sanccão.
Yttl.a<;iio; t•m ::1" di~cussiio, .do pt·ojeeto t.lo 'St!ltado 11. :1.5;
de I!H7, r:onsideranclo tlr~ nl.i lidado· publir:a as Assor;iu~õr:s
Commet·!liaes da ·Parahyba e do Pal'á.
.....
Approvudo; vau ti Commissão de Redacção.
I

'

ASSOC!At;.::;o CO:M~[J;RCJ,\L DE SAN'l'OS

;'

"

'

~a t.list~ll~~iiu da ]rt~oposif;.ii~ tlil CtnnaJ·a· U1;s DcpnLarlo~
n. til', de .l!ll'i, que rkclm·a do nLtlitl:tdtJ publica a AssociH-

~üo

Cumm••t·ciid tltl' San los. no

]~slttdn .t.],.

S. .Paulo (com p:~

recqr. f:tvomvel· da Commissão de JUstir;a .o J,.egislacão). ...
. Appr1wada.
O Sr. Alfredo Ellis (pela. ol'dcm) - Sr .. PresideuLe• re·
queira a V. Ex. consuUe o Scnaclo Si concede dispensa. de
intel.'sl.ici~ pnl'a qutJ a JlropO&ição que acaba. de ser votarla
possa fazc·r pu r te· da ordem do dia de amanhã.·

__ ,_1

O ·S1·. Presidente - Os senhores que approvam o reque~
ri monto· que acnbn de ser, foi to pelo Sr. Senado~ AlfredrJ

]!;!I is f]Uciram · Ievanlur:-sc (Pnust1.)

App1·ovado:

,.

·'
.

'

.\

· .· .· · ·
.·

·

'

.,

..

I

•j'

f ·smssXo·ll'M :.J(om.sm•rE~rano nm 1017 ,

ao9

ASSOCIAQii:O C01\'J:l.\1ERC!A L DA .BAl·!IA

· .2" diseussiín da ·própcisioão fla Clllllnl:n rlos .ncpu ta dos
n. 74, de i917, que declar·a de utilidade publica. a Associa-

cão Commc.rcin.I da Bnhia, no Estado da Bahia .
.,
'
Approvaclq.
I'

O Sr. Lopes Gonçalves (rola Ol'dC'rn) - SI'. Prcsiden l:r~.
requeiro n. V. 1Dx. rtue consulte o· Senndo si concede <lispensn.
de intersLicio para. essa proposição constar. da r.~rdem do dia

da. prOximn. sessão.

·

, O Sr. Presidente .,- Os senhores que appr<1van1 o requc-..
l'imento que ncn ba de ser :!'cito pelo. Sr. Senador Lopes Gonçnlvcs queil'am levantar-se. (Pausa.)
Approvado.
ASSOCI:~0ÃO. COMMERCIAL OE SEROIPli

'

.:.\" cli~eus~iín rln ·pt·opnsi~,fío .c]a CnmnJ•a rlns· Drpul.ado~
n. 8-l, ele. ·JCt17, qut1 .(]rclnl'n do utilidnclé pub1icn. n.~ :\~;;ocia·
t;úcs C•JmmoN: inc~ de AJ•nnn,it't, no E~l.ndn rl•: .S'ergtpr>. {]o S;io
.J"uiz, nn do ~lnranlliiO, n rio Nnltt!, ·no dn nio' C:r·antln drt

- Norto.. . ·
Approvnda..

O· 'Sr. Mendes de Almeida . (Úe!n orrlcm)
Se. Presidente, r·ecrueiro <t ·V: Ex. que- consulte o Senado si concede
dispensa ele intcrsl.icio Iinea que essa proposição quo nllnba de
s·er• votnrJa· :fücn'pnrtfl cln. m·dem do dia de amanllii.

O Sr. Presidente - o~ senhores que appr.ovam o requerimento queiram levnnl.nr-Re. (Pn.usa.)
Approvado.
. .\SSOCIAÇ:\0 COM111llnGJAT, DO PIAUHY
I

. 2' rlisnns'siin. do [1l'O.ior.l.o r.lo Sunndo n. 1ii. ele 'ifl-17, rrnc
·t'fr.c.lnrn. elo nl.ilidndo rmh!ten a.. Assnr:inrflo · Cnmn;.ct·eia I tln
'Pinlilly, com séde cm 'rhcrrzinn..
•
.

Approvildt'. (
O Si'. Ribeiro Gonçalves (poln. 01'(]0111) -

Sr.

Pre5icle~>~te,

reqnoiro n V. Bx. ((ne consulto o Senado sobr<.l si consente
que .essa pl'oposiçiio enl.re amanhã em 3' discussü.o, com
·.l:lispensa de intersticio.

'

'

'

' ' ''

'

~;

•·

.
'

3!0

ANNAES DO SENADO

O Sr.- Presidente - Os senhores que.approvam o requl!rimento que acaba de ser feito queiram levantar-se,
(Pausa.)
Approvado,
FAVORES AO PESSOAL DA SAUDE PUBLICA

2• discussão do proJecto do Senado n: :L7, de :1.!111, mandando contar, pelo dobro, aos funccionarJos da. Dil'ecl.orin
Geral de Saude Publica e ao pessoal subalterno da mesma.
repartir,.ão o tempo decorrido de 5 de janeiro. de 190-1 a 3t
·de dezembro de 1908, prestado na extincçiio da. febre,nrnnrella no Rio de Janeiro.
.

.

.

App~ado,

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) · requer e o Se·
nado · concede dispensa do interstlcio para que o pro,i'erto
figure na ordem do dia da sessão .segui~te.
O Sr. Presidente - Nada mais havendo a Lra.tar, vou levantar a sessAo.. ·
·
Designo para ot:dem do dia da . seguinte·
· · 2• discussllo da proposição da Camar8 dos Deputados
n. 75. de 19:1.7, que autoriza o Governo a ab:•ir. pelo Minis-.
teric .da Viação, um credito até 200 :000$. para ser empregado na montagem de uma estação radio-telegraphica no Estado do Amazonas (com emenda da Commissão de Finnn-

.

':~

çns);
.
2• discussão ·da proposição da Camara

..

.

dos · Deputados ·
n:· 88, de 19:1.7, que autoriza o Govf'rno a abrir, pelo M:inisterio da Viação; o cred'it0 supplementar de 499:683$863, para
pagamento, no segundo semestre, dos. addi.do:; ás diversas
secoões do mesmo ministerio (com ·parecer favoravel da
Commissão de Finanças); .
,
. ··
.
2• discussão da proposição .da. Camarn dos .Deputados
n. 89, de 1917, que autoriza. o 'Governo a abrir: peiQ Minis:.:.
terio da .Fazenda. o cr!)dito de 2.103 :324$285', .para legalizar_
despezas effectuadas por conta da verba 18• dr,, orçamento da ·
mesmo mini$terio, no exercicio de 1915 (com parecer favo~·
ravel. da Commissã0 de Finanças); ·
,.
''
'
3• discussão da proposição da . Camara dos Depútados
n. 67, de 19:1.7. que declara de utilidade ~publica a Associaçiio Commeroial de Santos, no Estado de S ..Paulo (com parecer favoravel da Commissão de Justica e Legislaç!o);
s• discussão da. proposiciio da Camara dos -Deputados
n. 74. de :1.9:1.7, que declara de utilidade publica· a· Associaciio Commeroial da Baliia, no Estado da· Babia (com parecer
!nvoravel dn Commissão de Justiça e Legislaello) ;
.. . ·

'·

..

.;;;•

:'

}!~;.
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'

'
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3• discussão da proposição da Camara dos Deputa1os
n. 84, de 1917, que declara de utilidade publica as !Ass0cia(i1les Commerciaes de Aracajú; n0 Estado de Sergipe. de São
J..uiz, no Maranhão, · e de · Natal, ..no . do. Rio Grande do
. Norte (com parecer favoravel da~- Com missão de . JustiÇa e
Legislacão);
·
·
'·
· .
·
. •
1
3" discussão do ·projecto do Senado.~n. 16. de 1917, que
declara de utilidade , publica a Associação Coirimercial do
Piauhy: com séde .ém ~herezina. (com parecf)r favorave! da
. Commissão de 'Finanças)';
.
'
s• discussãÔ do projecto elo Senado n. 17. de 1917, mandando contar, pelo dobro, aos funccionarios da Directoria
Geral de Saude Publica. e ao pessoal subalterno da mesma
repartição, 0 tempo decorrido .do 5 de janeirô' de 1904 a 31
de dezembro. de .1908, prestado na. extinccão d'a febre àmarella no Rio de Janeiro (emenda destacada d!l proposição da
Camara n. 191, de Hi11.· e com parecer favoravel da commililião de Finanças) . . .
· .· · ·
.
.
Levanta-se a sessão ás 2 horas e ·fO minutos.
~

~-

•'

i09,• SESSÃO, El\f 22 DE SETEMBRO. DE !9!7
.

''

.

.

PRESIDENCIA DO SR. A·. A?.EREDO, VICE-PRESIDENTE

'

A' 1 hora da t,arde abre-se a sess1lo a que '~oncorrem os Srs. A•
Azeredo, Pedro Borges, Metolio, Pereira Lobo, Lopes Gonçal vos, IncliO
elo Brasil, Mendes de Almeida, José Eu~ebio, ·Ribeiro Gonçalves, Fraucisco Sá, Thomaz Accioly, .Tolto ·Lyra, Eloy do Souza, Cunha Pedrosa,
Epitacio Pessoa, Walfredo 1eal, Dantas Bar•reto, Raymundo. de Miranda, ,Joã:o J.uiz Alves,· !\Iiguol elo Carvalho, Erico Coelho, Alcindo
Guanabara, 'Paulo de Froutin, Adolpho Gordo, Alfredo El\is, Eugenio
..Jardim, Gonzaga Jayme, José Murtinho; Xavier da Sill'a, Alencar
Guimarltes,- Rivadavia CorPêh, Soares. dos Santos c Victorino Monteiro (32),

..

. Doixam de comparecer com caus:t justificada Ós Srs. Horcilio Luz,
!togo Monteiro, Silverio Nery, Arthul'· Lemos, Costa Rodrigues, Abdias
Neves,. Pires Ferreira, An~onio de Souza, Ilesa c Silva, Ribeiro de
Jlritto, Araujo Góes, G.omes Ribeiro, Siquoira de Menezes, Guilherme
Campos, .Ruy Barbosa, Luiz Vittrma, Seabra,· Lotu•eriço Baptista, It•ilrorr
.\!achado, Francisco Salles,.Bueno de Pitiya; Bernltl'do Monteiro, Hodl'iguos Alvos, Leopoldo de Bulhücs, ,José i\!urt.inho, Xnvior da· Silva,
.Generoso Marques e Vida! Ramos (27). ·
à) . , .
·
.

.

'

'

'.-

,·

.

.

E' lida, pÓsta em di~cussilo o; sbm do!Íft'l.c, approvadn .n.nctit dn
soss:lo anterior,
··
''

·'

.

,.

-.

'
... '

O Sr. 1" Secretario

o(;

d~í.

f•nnt:n dn

~rgninl.~

:mXT:'EDIENTE
Offit:i(•S:
O'' .
Do Sr· ..Pr~c1'eif,,, cio Di;;J.ricl;o· Federul enviando a mensa~·
i?'lm ;:om cnre: suhrnr•ll r• ú ennsidoraeito do Senado as J.•nzões
do ,,.,\;.,,., qu,: oppn~ :í r·••;;olw;1io dn Consrl11n i\Innieipnl que
111:111dn t'•r·::::m iznr.· cFI'in'li .'vnment.r o. ;;r:t·v~ço rln Tuspflecüo .'!lledien E ;f.i•lnr" med'i:rnl.e as enndiÇ'ÕCI" que estnhrleco ... - A'
Gnnurril'ffit'• t!f• Cofi,·,'.ii.;J itito ·r Diplomaeia. . .
I
. D11 Sr·. Pl'r1'e i t.•_, rir,. Dii'l·l'ir:lo Feder·nl plrestandn i nrorma-

(;õo·~ .;1)hJ'v n~ mPd:dn~ · ql.Hl ,inl~a 11rees~neins 'paJ·n o

\

bnratea ... ·,

nw11ln •1o,; ;.r'''''.!'l'il:; ,,linwnli<eio;;,'- 1\' Commi;;sãn df' Snlvnçüo
l'ublkn.
''
·
'l'·:I••gr·nr11111n do Sr. Au~ui'l.o Azevedo e· outros, opet•:rrios
<ln· A,·,r·nnl rlP i\ln •·inhu d:esl.n Capital, r:ongratulando-se com
o S•'n:rdo I!" I" nppr·o, ::(:~n do pi'o.íncl.o que r·ectuz o imposto
·SObJ'r. \'f'rll'imi•J4to;; e ,.n 1:11.·ins. - Tnt.~irado.
· ..
·

,. ' \'

o st.

2" Secretario /'I'IWI:dl' IÍ Jrd!.111'rt rlo~1 gegui1'1teR
P:IH!li~F.RgS

N. ::?00 ·- .t!H7

.,..

.P;·r::;r.llte ;í. 'cnrnmi>f.fto de .Tus!.ica e I;egisla'ção o Of:l'icio
em qLw o I" Sect·etariu da Carriara dos Srs ~ Dopul.ados eom-

.. munic:l

ltfl

do

S1j11tldr.

bnYor

n-queJin C::tnlru~n J•cjcitndo' a

cmond.•t. ;wr· este Ol'!'fll'<•ddn ao· projecto da. dila Camar·n quo
· · ·~ispõc sobt•e memlu·os .iulgndorcis . dn Tl'ibtmal de Conl.as,
cmond\; a>;;;im t•edig:rlo: "Ao·.parngrnpho unico, subsl.itua.-so:
~ 1." ,\s i l'r.s ac(mHlR ::11b-directorias do mesrn 0 t.ribunal pns;:n;·[io n. drnmninat•-so.clil'ect.orias, fir.ando 'c:onr a der.wminação
do dit'•'L''':"·es os nc!JJ.lf!' sub-direlll.ot·es.
2." '1'aml.1cm I.er•ú
a clonurnin:,ç:i'ío de ·'ltt•t:loP o-sccNl.nl.'io 'd~ l.ibuT.tnl»,"l a mesma Colllr:J·i,silo de Pfll'ecc•J' que .•9 Senado mant.e1o1hn a sua. dita
(•mendn .• put· não terc~m sido destruídas ns l'n?.ões por· que foi
o!la ndli ptadn.
•.
·
Snln das Comm;s:.õrr; do Senado, :l7 de setembro. de 1917,
- Epita('IO .Pessoa PJ•t:::ddentc. - At'thur .Lemos, Relator. · HnynlJlndo rle Mirnr.t!f:. - Ribeiro Goncnl_ves. ··•,
·

*.

llllfBN/l,\ .-Í PUOPOS:Ç.~Il. JJA CAMAn,tnos DEPUTADOS N, 5, Dll:
1 Ü:lf}, 11EJ'Jli'I'ADA. PR!,\ ME8l\1A CAMAIUI, A· QUJl SE: llEF.EilE: O
PAll I~GI!ll SUPH,\
• .. ~J
....
'

.

.

'

O pnt•agt•apl{9 r.Ni1·o subsl.ilun-so pelo segqin.trJ:
..
«~ :l. "·As l.t~es;';li'ÍJHWS stib~dir·oc.torins do mesmo Ldbunal
pnss:u:ilo. :t · denomü1ar .. ~·r, dirccl.<H'ins,. ficando com a· denominnelio rJe ~dil'ectore~·) ·os a·ctuaes sub~âil'ectot•es.
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Cl't' llil't•t•IOI.' n ;;,>ár•LHI"ÍO

Ull i

Foi pi•esentc á. Co1mmissão de ·Consf.ituição c Diplomacia
npposLo pelo Sr ..Pr~fc.ito do Districto Federal ú r·c-

«VéUin

solll0ii~o
do Consellw MmJicipal que manda incoppor~t· aos
vcncirmudo;; dos impPc:[ln·es •J~eolnres ns dirtl'ius que no;; uw;;mos .foi m;nu!ndci nbOnu~· 'r}olo § 10 - Mater.ia! - do nrl.. 20l
r!:i. Jr,i rJrc;mnentarin. vigente. ·
.
' . ·
·
C:otr.r• •·nziío fu;hi!:ti"iHOJtH I de~se Hcto observa o S1·, l'·r·o:l'oito qu'). impõrt:ntdo n. incot•poJ:aeão determinada no nugmenl.o r.lns \'encimenlo:~ dessá 1:lasse de funcciol'lnrios munir;ipai)s, n não tendo iS$0 .feito, 1~.os termos do arL· 28 § 3• do
dec:l'ül.o n; ·ii .1 üO, do 3 d:e mm·ço de 1!l04, medi::uate proposta,
dcvidanwmle J:unclnm,,rtJ~dn, por ellc apresentada uo COJ1l8eIho. a ,.,,;;nluo:;fí:o é .cont.r·nr.ia t't lei J'cdernl c enmo tal não ['11írlo
rnnroee't• n sua. sa»l•~~çã,. ~
.
O <Y(,I.o»; nort.an I. o. fil'lllJl.-SC npmtus na preteriçü:o ve. J:i:ficncln rio lJillft formali.dude preliminar, que o Prefeito ·considera l!í:Snncial, e -:rue o Conselho dispensou Pta eln·bol'uçiío
de sua resolução. Contra a •proposição em si nada foi ·aliegado: 'l(lm n sua inn<mve•Jiencin. nem a sua opporLunidacle.
P!'O~·ich:néia mais dê ordrm infor.mnl.iva. que limitativa da
:f';~culdadG! lo::rislnt.h;n, rlc~ Con;;elho:•.quanto a fixaç.ã_o dos vçni' CllOIJl~l;o,; <!O :fUIH!Clr.'Urt]/SlllO mumOJpa], que lh•l '[•OJ COllCOl]idll
poln t1,1! ot·g·aaicn ·cJo Dis~ricto Federal,, l•ssa formalirlarliJ,
· •J10I't!m, lOt'nou-Rc fH.•J'f('itamcnt.c àispensnvc! no caso oru su.;jeil.o. a•)' r~studo da '.)r..mrnissão. ·
' A rc,!!olneuo rog1: Inr!za uma situ nQii'o de !'neto .i :t exis/.on r.n ..
.mas quo df! eerto morli"\ cleixnvn em conclic;õcs privilegindas
. ns iHiijl(:í'l.o,;,.,, rseolnres, excluindo-os. mii uma pnrte di' sc•us •
\•oHnim•.ml.oR, do on n~. cln respectivo imposto a C'ftle osl.iin ;;u,ieit.ns l.od<•R os clmna!s .;mpregados municipnos. .
,
N•' or~~monl.t2 Vlt;rmte; como na proposta do .Pl'cfeil.fJ/
pnt·n ,) do 'fnl:mo ox&;··r.ieio, est.:í e:\"]JressameJtt,; indicada n.
consigMa•;iin. os•pecin l de .tO ::L 50$, inclui da na verba. MnI.N'inl, r•nl':l · pngamen/.o de dinJ•ias n.. esRes J'nncciona!'ios, nã.o·
· :: til.nk· dQ il•tdemni?at•flo por des:pezns exl.rnordillla.rins quo
Sl'.ilim :rorc.'ndos n ftiZC!' no ex:orcicio de sua funcc.ão :fi~cali~
zadorn., mas diarin~ eol'!'enLes, do pL'irneit·o no unimo din · rlc!
e~da nnno. «rlOmpl.'r>hcmsiyeis ns férins escolares, o crur. imporl.n, E-m u ll.i\lltl al'lal~·~c, em t.cr-lhes nugmentad'n. os ·vr.Ncimont,,):; :ml.e!'IO!'Hl't\ntn · fixados da impor/.nncia t.ot.n.l clossn~
clinria~.
..
.Virt.ualmontll, · pcds, nsse"·tmgmenlo resulta dr disposil.ivo
. oxpJ'r.Rso do ot•e:llnonto v1gente; com o qunl sQ eon1'ormon (•
proprio Sr; Prt'fr.ito, solicil.anrlo na ·.~un proposta pnrn o futul'o oxercioio, eomo Jlí ;se notou, n necessa~l11. consignncüo
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ANNAES DO SENADO

A rireteridn formalidade: portanto,~ invocad::i como mgU·vo fundamental do «Véto,, rn,ia nhservancia, aliás, não f_!JL
obstaculo ;t votação do actual orcament.o;~~; nessa parte, nao
parece sufficiente; bastante para que so negue approvação á
rrJsolucão do conselho.
.
·
Além disso. cumpre observar: a resolução que, regulari~ando, como se viu, uma situação de ·racto .ió rxistente, nc·nhum accrescimo de despezns novas traz aos cofres municipaes. redunda em beneficio dellos. ,pois f~z cnlral'. no regjmen commum. quanto ao pagamento do imposto sobre venc1- ·
mentos. 0 s inspectores escolares, delle isentos nr, que respeita
;\s importancias que, a titulo de diarias lhes .;ão abonadas no
r.xercicio normal de suas funC(iões. do primeil·u ao ultimo dia
rle cada anno. independente de quaesquor· ronclicões porven..
f.ura determinadas para far.erem .iús a stía pm•cepção.
'Nestas condições, salvo melhor criterio .do Senado · JJfJ
aprecine-ão 'dos .razões do «véto~. é a Commissão de parecer '
que soja e}Ie rejeitado.

''

·sala das Commissões. 21 de setembro de 1917. ...:. F.
Mendes de Almeida, ·Presidente.-- Alencar Guimarães, Relator, - José Euzebio.
RAZÕES DO . «vt'l'o>>
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Ao Senado Federal
.

.

•'

.

.

~

.

Srs. Senadores -.Neguei sanccão á resold:ão•'do Conse, lho l\lunicipal de· 13 de setembro corrente, Tl~lo razão fun. dmnental que adeante. se encontra.
.
A resoluoão manda incorporar aos vencimPnto!i, dos inspectores escolares as "diarias·~· que são abona !las nos. riles-'
mos pela rubrica. ~Material ... da lei orr,nmentr,ria, ajuntando
··: que, feita essa ineorporacão, se faca ·a rcspl?ita o desconlo
nutorizado no art. H da citada lei. Este nrt. :llt é o que~
ost~:~be!()ce c fixn a quota do imposto sobre venc!mentos.
· · ·Portanto, sem precizar mais dizer', vê-&:e que se tratn .do
um augment.o de vencimentos, feito embora ~oh o titulo do
incorpot"aoão de «diarias». ·
.
· A Lei Organica, porém. é positivamente expressa a· esse
respeito. dispondo que o augmento de vencimentos não poderá ser feito sinão mediante proposta funàamenlnda do Pr'cfoito. (Decreto n. 5.160, de .8 de .marco de' lP04, art. 28, ·
§

s•.>

.

.

.

.

.

E ·semelhante proposta não houve de fórma alguma.
Conseguintemente. ó um dos casos ·previstos de ccvétD»,
isto é, por se tratar de resolucão. contraria :1 !ri 'federal._
·Opponho. pois, «Véto» á resolucão referida e submetto-o
:t sabia deliberação do Senado Federal. · ·
,
Rio de Janeiro, U dé setembro de 1917 29• da Republic/1 .
. - Amaro Cavalcanti.
'
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SESSÃO EM 22'.DE.SETEMBRO DE 1917
RllSOLUÇÂO DO . CONSELHO
cVÉTOil N.

.MUI'Il CIPAL

A QUE

SE
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REF'IlR:al\l:

ól

f, DE 1917, E O PAREE:ER

O Conselho Municipal resolve:
.-:-.:Art. i. o Aos vencimentos dos inspec'tóreg escolares do
Dístricto Federal :ficam incOl'JIOradas as cdiarias» que aos
mesmos são mandadas abonar na conformidade do § 10. rubrica <Materiall'l do art.· 201 da lei orçamentaria em vigor.
Art. 2. o Pe a incorporação aos vencimentos das mesma's
"diarías,, ficam estas immediatamente sujeitas aos deseontos.
referidos·~ no ·art.: 1:4 da citada lei orçamentaria.
Art. 3. • Revogam-se as disposiç(5es e~ contrario.
.
Districto Federal, 13 de setembro de 19t7 .. - Antonio ·
José da Silva Brandão, 'Presidente. - Pio Dutra da Rocha,
1• Secretario. - Antonio Maximo Nogueira· Penido 2~ Secretario. -A imprimir..
·
·
'·
N.• 202- 1917"

•

A proposição n. · 8S, de 1917, da Camara dos Deputados,
autoriza o Poder Executivo á revisão da lei n. 1. 860, de 4
'de janeiro de .1908, na .parte ·concernente ao alist;amenLo 0
sorl.eio militar nas bases que indica e ~gJUaLmente mandar com-·
missões do Exercito e da Mari.nba, nas classes que indica,
para acompanhar operações de· u:m dos e:x:ereitos em luta na
guerra mundial.
'
IA: proposição está inquinada de inconstitucionalidad'e em
dous pontos principrues: o primeiro é na del6::;·ação de poderes para legitslar sobre direito substantivo de compctcncia
privativa do. Congresso Nacional. (art. 34, n. 23 ela ConstittJição); ó segundo é de alteração positiva elo art: i3, que
exige condições de capacida,de especial para os cargos ;pn!Jlicos· c que declara que são acéessivcits a todos os brasileiros.
A âelegação cle·:poddres le:gislativos, para regular nssumptos de lei substantiva, é nulla o a constante jurisprudoncia
do .Poc!er Judiciario su:ffraga o nosso asserto, ele morlo que>
inconveniente para incidir no . erro. expondo a lei voLacLa (L
duvida paiJente da sua ·constitncionalidrude e á repulsa con- ·
stante ,do Poder Judiciaria nos concretos.
.-·
O ·alistamento .>e sorteio militar são actos de organização
d•e força publica eJm que .os direitos do cidadão soffrem naLuraes restricções e isso sl'i por lei •definida e positiva do
Congresso se péde fazer.
.
. A revisão confiada ao Poder Executivo das penalidades
.cm lei .aomo t:'st.a.•viola principalmente o n. ·2·3 do .art. 34
rln. ConsW.uiçfi.o, que dá ao .tCongrcsso n compet.enoin privn.f iva. de leg-islar so11re o IJ)ireit.o Cr.iminnl da. Republica.
.
Esta funcoão nii.o póde ser delegada porque não se trata
de penn's administ.rat:iva.~. nem de penas correccionnes, ,que
siín esj;l'tuidas nos regulnlmlentos das repa.rt.icõos civis ou mili Lnres; trata-se de pena crltmlinnl, que só pód'e ser clefintda
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r1os c:odig·o.~ pena e:> e ivil Oli 1nili f.a.l' n niio deco.l'J'énl.c de uiri.
nglo do Poder 'JiJ::wcuLivo, crur aponn"- pcídc :fnzor l'r.gul:.uncnJos pnt·n oxccuçfio rh1s lei;.
·
·
',\. midil'icne:i.o enn:,l.nnLt! LJn.:;. Jutl.i•as h, 1: o ti da. 'f.lJ'O!)osi.r,fio da namnf'a. ilo;; .Dr: pu ULdcJ~· é :wc·.oitaw;J, JlOI'QUC silo ..mól'OS actos de Ol'f:'UililllrÍÍO dll~ f'OI't'.fi.S ·UlÍJitUJ'IJS C llÍÍO ferem
·Pi·hwipi().-; t·on;;Liflwioniw~. ~·ü.nrln fJUl: a dr let.t.rn. iJ j:í ·t!sbi
nclopLadn pn1· rlr·ci~fio lt•gülat.iva, que salv;r, por&m, para o
~cguncro o.~rnliiu, 11 Guar•rla Xacional. c11nslant;n c:lu. Consl.iLldçfio t•'cdeJ':tl 1: :1 ''""n,Pnr.l:lf.IJJ':l nnxilm· rln l~xrnitn dr> :!'' I ipl'ln o sua Jii1Sf~J·ra.
.·
·
,
.A lctlm /, fii.IJ'•iHI. l'stn!H.·lt•rc• wnu condir:iío i.nrJispm.1Havr:l
pat·a. SI'J' f'unec·iorwrio pulilieo. al•im dn. c;ap:widadc c~stwdal
·~xi::rida. pela ·Cnn~tit.u ic:ãu: Qlll' .~.•tn.Lut~ essa eu:pucirlade <.•s].";c·ial a.'.unien eOJJdieiio pam a IIOmeaeií~.;· .rln 'i'Lirwoionalisnw.
l~;;,a. ,.,.~f.t·irtiio sr.t·iu. pni.,;; úma rinlac,:iin ;í dispn~iriio imlWJ'tlt.iva ria l••i 'f'tmdamenlal.
·. , ·
.
·
E' n.o,; :~j,,.,,,·rw;; pat~·iof;if!US. ~~ nns ·.Presidenl.ns da Hepuhliea. z~;•lll<n.,; JlC>In sr.rvic:o pu!Jlieo n pel:t Dnfesa. Naeional qne
l':thr· n di.•Vt'l' ill\ ,,·, uOIII•.•m· :rara eat.•go;; piilJlicog uqlwllos fJilll
t.iwr•e;m. t'IIJTiprirlo o '''n dcwr rn i. Iit.rn•, vist.o que Jhcg cabó
o a.rhii.J'in ·d•• os~>n!l~nJ' o~ dducliín~ ·para. os en1·go:; r: ,rlrü rial'I!Jc:;; n: ·lll'rfcr('[ll'ia ]1arn. j;;,;n.' niío '·''' pôde riorém. dGI.nt·minat·
rm h'd '',:.pedal.
·
. ':\ I••Ur·a 11 'rio 111'1.. I" da ['li'Opn;;i\)ÜO n~o .ilt:•r•e l'i:;.nÍ•ar rm·
lr•i c hi>m :v•>dm n art. :!", pcH'CJlW n Gr,vnrno pódo ~~ -'L\U J.uJunln lltJJIII.'tll' 011 .rk•,;ir:-:tHII' l.'rtOIIII i;;,;,ii'H 1.!.• i•SI.nrlo, pm·a o CJLII.'
hn yr.r])n,; "stweinP.':;.
·
na1· tclln.a amplu aülnJ.•izi'l.\:fin ne~,;r ,;c.•JJI.ir!o ,1 i.irrtl' n ini~
c·iatiní ![III' ·•·nmpclr• no Clowmn ou pt>i·millil' n nltu'r' .rl~·~sus·
enm 111 i.•>'•ir•,; c•u 1 Jl!.'t.'.iltizr, do The:<nlll'n i.\'.ladonal.
·
"\;sim. a 1\tlll'llli~;;Jin til• .\lat·.inl~:l ,•. Gtii'J'l'fL·c:onúrJnr·ando
n inr·pn;;l iltlt!ionalirladr• f)a;; rJi;;po~iCik:i l!itadas a. ·irJ.t:tlJJ\'.Nti•c·n~
.r, [ll. n i 1111 ti I ic! adi' c.lf' nni·I'Us: t'llllSiclr~!'nwlo ninrJa q u•• ns IM'I.r•as I'• n ti .<lio a,; qLW [lJ'i'llf:i:palmnnt.r.• inlm·est;;nltlli mi sou cort~
·jnnLo ;í J'Pg·uJamcut{H•iio ,Jn nliMnmnnt.n ,. sm•f:ein militar, 1Í.
;:le pm·e'''''' 'qtll' n J1r•i:indn f.'IÜI't' r.m ài·,;cnssiio. s•mdh 1'•!.i•e.Ha:..·
da~ as·!l,!l•ll'll< 11 P IJ, •Pttl' ,i:í Ü'l't'lll sido nh,irl'!.o ·i:Jr nnl.ras '!ris.
·(·o mo. o i:Jf!f•lat·a a llll'll:'lll,t'l~nt'; e, f r• I/ t.1 o tt!'L. 2".: [Hl>~·sanrlo
os m·l:.~ .~ ::l" l., -i" n I PJ' n~ ns ..:? .. P :J" f'. ns lr.t.trns r., e r., ri n. LC'11
:1$ rlt:•$ig·nn.eíir'~ dr• n r.~ b.
·
.
I
:\~HÍIJIII. tli• a.:·r•c'tl'rlo c•tHn o paJ·r.r:c:r cln Cnmmis~iío, firinria
redigidn:
1!\r•t: 1." Yien ,n Pndc:Jl' ]~XIll!llt.ivo nul.iH'i7.:Hln n. t•evr•l' a·
l'•'.i n. L.'HiO. ·d<• '• .dn ,in'llflit·o rlCI HIO.S, '"n. 1pm•t,c~ ·c~nni,rt•út!;nl.o
ao :ilisJ,amenl.o ,, ~CH'Lnin mililar: ~··ndn n I'PVi~~o f•.'illl snb
as sr.~nintr~· hasrs:
a) .J.imil.nJ• n luatln lllll'a c>;; :~,,r•ric.)tt" nns ·i' e"' Linhns,
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dando ot\l.ros limHr,s pm•n os srrvicos tl.u:dlint•es;
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• :~l1) moclit:i·Cfll', Úilltolirican::l•! u lllai:<.JJU'"i'"el, lod;; o nwL~l.:I~JI;IJ, dn ,IJl.~~lliWllto! J'f)\'lôaO, ·~o~'LUJo .. 1'[1! .. 'i'Odcu:i/[1 Hil,ut,lJ ,,, cuHtpo~ICHf:! ·d'tl'' ,f1111La~ ,r• ,;tm Jun~elt.lltaltt•.•nto. du modo

n. i._!!J'IHu· lndp I'Rt•iluwnte [J!'allen\'l'l. tlu nt•t:t'trdn '''JIII as con- ·
dl\;.t.H\:; do }JUIZ.
.
. .'\J•t..~ :!," Fica. i;,·u;lin!l.'lill.' 111il•wir.adu 11 aiJI'Íl' "·" lieCÍ:.,.~a- · ·

l' 10~ l' r·ed il us.

·

·

..:'\l'f'.. :-l, u llt:i'.''\~·n n1-~u a:-~· d.i.~po:;.it;üc~s r!nt eoni.J•::n· i v.

·

.~ala. Ja~ ,c,JllllllÍ~ti<3ü:;, ~~ d•• :;et,ew.J.iro d1! UlJi.
Indio riu JJrt~~·il. .PJ•esidenlt:.· - P. Jfeurh's t/u ..J.luwid<J. lt••lutor
-Soares ll'os Srmtos. -A' Cum1nisHfio de J?inan~us.· ·
'

:

N. 203 -

l!ll i

A' Cun11ni;;~iiu de ~Jul'iulw o Gucr'I'a J'oi J[Jl'IJB•Hllc u emenda
~uhsULtti.Jvn. apee~í.'nlada pelos Sr~ •. S•mndor;rJ~ Pet·eit'tl Lol.Jo
Indiu do Br:1sit ,, WulJ'!'üdfl: :Leál no Ill'O,jCJll.•.> CJIW mtnlda r•e:
Yf.'J'Iee lll.l qtiudro :1cLivo da Al'mada n t:lipltiio •Jo)' :n:ag·at<J, !'é• :l'omwdo Dr·. 1\!Y:11:o Tnixoil'a dos Bantos ·J:inbu,ssnh~·.
·
·
E~l.u PI'O.kcto, que tem a ussignatu,·a de l.t'')S liWJJlul'os
l\11.,;1 n Çomm isi'i\o, 1111:. do~ quaes, n l'cspc,: LIvo Jlt·esidente. as'ig·noll veneidtJ, uiio :rui, entret:lllLu, lJOmolugwJu peht Gomtnissiio rk Pinaw;11~, que incld'•:l.'iu t•• J•cquel'imentn de• I:eferldo
ol'fieinl.
·
.Da~ui.u o· Dt•. fndm>i<:i.liy :.t sua pi.'ié'LCnt}iíu no facto de ter·
!<id>~ t't.'fur:,wdo, Bum al.tende~: tis pre:>erlpç~ir~,; leg-ue~. que são

110 n:.r!SJrio J:cqunl·iJnun~o. não •J8(Jtwcenào o sup.),livnnlo ele• alleg·:ll' n eil'!;urnsl.ancia do eonLintuu· em exercício
••m uma r~mnPUg:í.n ,je J\laL'inha, de$de quo se deu t1 ;;ua l'e-.
l'tll'JII:r, c:<Hllo si el'J'celivo :rosse, ·
..
,
· .fú;;t.irJca aindn o ;;@ vig-ot• milit:ll' eu111 uwa ee!'l,ldiio
;iunln, t'li'o qur• ornvú lt't' sido .iulgadu l)i'Ompto 'P<H·n ú serviç.o
lm insriee.;.no ele· snnrJe 11 que ~o submett.m·n em 1\108, i~lo é,.
J-1 annos dopo;,: de l.et' :passado :i inacLividade.
. ):st.n col'lirl~o I.J•az, ~ntret.antl', eutJ.·t~ 0~1 h· ii~, :1. ns;;i~tJ:\l.urn
do D1•. Yennnc.to Noguen·n dn. Silva, mechl!ii J:ulurmua(l, que
· H•n·viu c:on1o scm·ct:H•io d:1 refel'ida junt:1 do saudCl u que figura
no mcBUiO tompo .. corno 'l'unceionnrio du Ahilit•iuitado Brasllnil'O. r~st1 n:.o~t.t•n que n:r :\la!'inhn, (:01uo no Exerr;no, os .t·e1'ol'mndos J.WdenJ. tlCcljjmJ' "logm·e., de administ.rncão, 'sem que
tlahi rÚSlllleril inc•mvenii)ULe~ pm·a o "'~L·vi~o publico, jwis que
(~sl.u~ wh.~tit.J.tit;t:íes tenm sido nu/:IJt•izndu::; por lei.
.
Do Ulll morlo <l'!l'al, os loguros bnrom::1\.icos dos minisLertos
lllililtu·o~ podüii.\, ~e til nenhum inconvcnientn,. ser oc.cupndos
pelu~ oiTiei~ns innctivos, 'J"ll.'qtw nfit) exige o tlL'SIJmpenho de
Úl('s ompi:ng:o;; a r•rt:t:au~.iio ela mobilidude t•oqui~itnda pura os
o.rt'ioiacs llm sorviQQ acLlw. - 1 . :.• .
.
. .
A cmoucln, soh!'e n qun I vem mterput· o StJU p.ll'ecut• ·tt
•• Gommissão de Mal'inlm e Guerra, c(!mprehondc os ta. verdade,

· Ç'lllllll•'l'Uciu;;
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assin~ -flllil l'econhecc a conv~niencia

de contJn'tfat· o

<~

••

•

(.'

'•
\

'.•I'

'

.11<

pe~

'.

.),·,

..

·

ftl

..

•

• '

A;.INAES D(} SENAÍlO

'

'Ucimtal'io como r·el'orrnauo · ~ apenas pruvideueia ~ubr·e a rncllloda d~ sua reJo1~ma, dando-lhe como compensação as vantagens deuorrentes de um posto superJOr·, que se~üo asseguradas
pela tabella constante da Joi n. 2."2!!0, de :13 de dellembro.
de HHO, além das quotas a que ficaria o supplicante com dir·eiio a receber,,-incluidus nos vencimentos mensaes si lhe
l'osse conla<lo como de serviço activo todo o tempo deeorrido
desde a data de sua refot•ma até ú promulg~ão da no:va lei.· ·
Assim, pois, a C:ommiss'ão de Mal~inha e Guerra, sem es~
Ludar <.:de moritis» a questão de . direito a que :Se julga o
. SJlpplicante, que ullega prejuízos sofi'ridos com a sua reforn::.a,
entende que o favor poderia, em parte, ser concedido, si se
estabelecesse, por· oxempro, que ao mesmo official fosse consignado o soldo pela tubella de :19:10, relativo ao posto de sua
rcJ'orma, a partir da presenltJ lei e sem direito a outras vantagens decorrentes de sua inactividade.
.
·
· A Commissúo ·deixa, porém, de apresentar qualquer · alvih·e, não só porque o regin:.cnto · do· Senado não lhe ipermitte ll!Odi1'icar a emenda, corno ltlmbem porque se trata de ·
um evidente augme.nto de despezas e compeLe ú Comn:Jissão
de Fiuanças dizer sobre a opportunidade de uma ta:! medida,
neste período de angustias pax·a o 'rhesouro Nacional.
Sala das Commissões, 2i de $elembro de i9:1'7. ..:... A. In·
di o do Brasil, pela 1 conclusão. - Soares dos Santos, Relator.
- 1•'. Mendes de :Almeida.

_,,.

'

-

EMENDA SUBSTI'l'U'l'IVA DO PROJ"EC'l'O DO SENADO N. 4·4, DE
A QUE SE REF~E O l>AfiECER SUPRA \ ..

Ao artigo unico : ·
l!'ica o Presidente da Republica autorizaçlo a reformar. o
capitüo-tonente Alvaro Teixeira: . dos ·Santos Imbassahy no
posto em que estaria si tivesse continuado no serviço activo
• da Arn:,ada, sein direito ao soldo ou quaesquer outras vantagens pecunia1·ias atrazadas. .
Sala dl!s sessões, 4 de junho de :1Si17: - Pere'II•a Lobo.
- A •. Indio do Brasil. - Walrredo Leal....., A' Commissâo de
Finanças.
N •. 204....; 1S•17
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RedqQção (inal do projecto do. Senado n. ·I li,. da 19.17, qU{J de7flar•a de ·ut·ilidade publica as associações aomme!•.ciaes da
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O Congresso N<~cibnaJ decreta:
Art. :1." São eonsidei:·adas du utilidade publica as Ailso- ....
ciacões .aommi:li·ciaes dos Est~dos du I>arabJ:ba e do Pal'á.. . ,
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DE SE1'ElVIBRO Dlil

Hl1'7

ArfA. 2 ..' llevog:am-se as disposições erro contru.rio.
, Sala d'as sessões, 22 de setembro de i9i 7, - Walfredo
Leal. - Eugenio Jardim. - ThOrnaz Accioly.
Fica sobre a mesa para ser discutida na sesôão sug·uinLe;
depois de publicada no «Diarío do Congresso~.
.
·
O Sr. João Luiz Alves - Sr·. Présidente, alguus · in·
L~·ressados na legitima e verdadeira interpretação de disposições vigentes na legislação do paiz em .virtude de uma
disposição do orçamento da despeza iie 19i6, chamaram-me
a attencão para uma recente decisão do Tribunal de Contas,
que não sei si já· está publicada·- em que se considera em
vigor o art. 105 da lei .do areamento da despeza de 1915.
Esses interessados dirigiram-se a mim, p'or saberem qw~
)'ui eu quem na Commissão de· J!'inancas. do Senado díocutiu a
inconstitucionalidade do preceito contido no art. 105 da !'eferida Jei de areamento, tendo logrado convencer aquell«
Comrilissão e, posteriormente, o Senado, de que semelhant.".
dí&posicão não podia pe!·manecen como lei do paiz. Provo.
cada assim a minha att&ncão e solicitada a minha opiniãc,
sobre o· modo de interpretar a vigencia. ou não dessa disposi~ão, entendi que o melhor m:eio de fazei-o era eÀiernar da
tribuna do Senado o que penso sobre a questão.
. ·
Na lei de orçamento de 1915, tratando-se de accumuJa ..
cões remuneradas, o legislador·, no art. :1.05; prescreveu ql!t)
não poderiam reeeber. concomitantemente, USI suas pensões
de aposentado1•ia ou de reforma, com o .subsidio de representantes ao Congresso Nacional, os representantes que fossem
aposentadós ou r•eformados. EsSia disposição é que se me .
atigurou inconstitucional, porque a pensão de aposentadoria
ou de reforma, uma ve2; concedida, se incor,Pora ao pau·imou.io do' individuo; (COnstitue direito adqwrido, segundo ii.
clara e precisa. definição· do Codigo Civil, della não podendo,
por acto legislativo,. ser privado o aposentado ou reformado, quaesquer que sejam os pretextos para semelhante Pl'l•
vacão. Por outro lado, o subsidio.' do Deputado ou SenadO!•
não é remunemcão, é vencimento, no sentido technico da .
Constituição; não constitue vencimento, cuja acoumulacãc
ella tivesse pro!libido.~ Nestas condições, não podendo lei alguma privar o Senador ou o Deputado do seu subsidio, nãt.
podendo lei alguma privar o aposentado ou reformado da
pensão ·de reforma ou aposentadoria, a prohibição de accumulúoãO.-em tal caso, era inconstitucional. Foi esse o ponto de
vista em · que me ,co!loquei. Como quer que · seja, errada ou
certa esta theoria, que muito de boà fé e sinceramente de~
:rendi e vi adoptada, o facto é que ella foi acceita 'pelo Senado
o pela Camara, isto é, peJo Congresao Nacional. .
Na verdade, Sr. Presidente, ao votar-se o orc;amento
par·a ·:l916, o ·Silludoso chel'e republicano, então Presidente da ··
Commissão .Ue Financas do Senado, Sr. Francisco Glyoerio~
· ~ll•·esento11 ao p1·ojecto da .Ca,m~a ~a cm~da !lm que dizia:

----.
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«Ci!uLlnunm' cm viga!' os arts. :104, 105, 106; 107; 'etc:·, dn
lei' df.' uJ'(:amento par11 1!H5.:o
·
·' ', . _
· Estu. 1!mcndn. foi apresentada r;m ·p!cnarro, na sessao d1~ ·
'18 ele de7.Qmbro de 1915.
. ·
Voli.ou o pt•oj'eot.o ti Commi~stlo pat·a dizer ~obre· clllt o
~obru outt•ns•. Ne~ seio da O.mnnissiio i'oi qu•e ~ive opp,orlunidade de i!Xpencler o:; at'S'WDI:llltos que tinlm coutrn. o a~· ..
tig'o 105 e n que y, me rt:•feri. No seio da Conunissão i'Oi que
se resoh·ou aeeeil.ar. a emenda do Senador Glycerio, supprimindo, pOl't~m, 11. J•ei'm;encia ao ar L. 105. · ·
.
E assim u uisposir,;ã.J qUt> :l'oi incluída tl-0' oroamento dn
Iloceil.a para J!JHi,. é a seguinte: «]Picam. incor•porados tí 1~
gislação em vig·or us dispositivos constantes dos arts. 10-1,
:106, 1•07, :108, HO, etc., da lei 2.92-1, dn 5 de ,ianei,l'O d•:

....
-·.:~

~
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,1.9'15.» (OJ:çamenLo par•a esse. anuo de -:19:15.)
-.
- V~}~;;._•, pui.'lnnto, :'r·. Prl'sidi•Jüc, lJLW 0 /H'UpOúlo du leg·islauor•, eu.ia aLL!!Il\iflo clnra I! I!XJll't.!ssau,,•,nll.' /Jl'UI'Ilcadtt pa.ra.
llliHidat· continn1i't' t.'/11 vi;:·o1· t.ldc•J•minndu$ nr/.igo~. fOi l.!lWiuir
um dclks t.l1•ssa vi:,;encia. E' um principi•J currwr.iuliu de. dir.eil.n t'/IH' ><inelu,.;iu. 1111 ius, cxclusiu :lltet·ius».
'
Si o }1:;,:·islndor .iul;;·u~·, indi:;pllilSal·el. llllHI t.lispo.,liciio dednt'tllldu 1'111 vi:,:-or· t.IL•I.oJ·millttuos pn:e1•ito;; Llt:· lei Ol'l_)ame,ntar·_in 1111/.t'J'iuJ· I' u re~ ~:xpr·t',,;Stllnc:nl.". oxeluimlo da 1\llllllll.ll'uçii.u,
:uw desse~ pl.'t'et.dl.us, c•riLlenLeJIII'Illt.• .s(• int:luiu lodo,-, us uu-

..

. ,

.-

. 'i
·'

Lros n IJIW SI' r·••i'IJJ'I.' u '-'xclnill, ÍIIJPI.it:itnlllt!ii/.1.', llllis claJ'I.I-'
menlt.•. 1/tlll"ll': qu1: niio foi iutJluicJo.
·
,
:\"i'L1:. i"'"l" pt·evlilfiei.'J' u nt·g·m,lt:,Jilo de que, uolll.o'ndo as
h:is t/1• Ol\llltUt:lllU Ulll aJ:Lie;'l•' g·er·nl, om quu ,;u di.~ .CI1Ul' conLi-'·

W"' djspo:;i,;ijes de eat.'nel.t•r· l.JI:!I.'IlliltWilte, quü
11iio 1'11/,I'Jitit'lll ·[ll.'tt!JI'ÍU/Ill!llli' ·e0111 11 :l'.ixui;üu du J'1m:itn. ou ilO!n
a dis!.J'ilnlit_;fio d11 dt•i<pt'W, em Yil'l.itt.l••1 dcs,.;1! ui·Ugo, Ct>ntin,uou
om vi~oJ· u n1·1 i;,:·" :IO:i, llOJ·quu :;et·i;L um ut·g·un.l•mlo que ·prOval'iu di.'Jlli.Ji,;, l/III 'IH'glllliUIIIO l/llt: IlUda fUYOI'tJei!I'Ía UOS CjUC
snstcnl.nlll a vig-eniJia de5sl' nr·Ligo, porquanto, si ussim -ro~sc,
Jtiio st•t•it,t Jtec•~.~sm·io CJLit! o.J'•'IIUu?, l/LI!! u 1carna1;u,. que _o Con;;ees~o · l.lw•ssc1n d•,elal'tldo l'lll Vlg't.\llCJn os outros ar.·t1g-Os da
mosn111 }f'i, J•eT•!rortLi•s ao IJJI',;Jno nssum~lU. (~luitu bem.)
·
O <liit.' 1.1 leg·islut.lor· · qu iz l'nz1!l', 'i.1 qnu o . 1\Jgislador fez. ()
tJUu ;iú. pOJ.· nmi" rJe uma ve~ Le11hu t.leci:n·udo. -:foi. mnntt•r. em
VigO!.' !.o(}115 us uJ•Li:;os rt·lnLi,vos :'!;; aeeumuiÜ\;õt•,;. menos o artig0 10~. pn1· _iiWOil~l.il.ueiol)al. O Go1·et·no, sl!l, lt'lll, trl,1; :JJO;io,
uonsidt!rauu Sl'Jil vigOl' tal [ti.'IJI!oito.
· ·
.
.
.'
QwdquL•J· .u11kn illtm·prel.ti~fio al.it)l't·u ·das IIOt·uws de di-

:-lnwtn ('111 vit.rol'

I·e ito.

~~~·a

o que tinlw n dize1·.

.

(~Juilu

bcll.l;·mtlito heni·.)

I

·'

q Sr. Ray~tumlo de Miranda. ( ~) - Sr. Pl'eS!d.eate. aca,llo
de cheg·nr nQ ~t:\nado n J'esposln do bo.tn·ado .l'l''-'lc:!to elo D1s(~)

Este discurso nilo foi. revisto pelo oi•ador:"
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1J;icl.o 'l'l'i.kl·al ''" jiu.-Jidu di! JnJ'ol'lllôl~,j,·~ quu l!H· foi dil'i.;,;ido
pela Uornmissi'ío de Bnlvnçfl 0 .l:'u.lJiica.
No uj'Jieio ei!IJJ que ~ ..Ex. e.uealuialw P..,~as iii.I'Oi'Waçõcs.
diz <Jile suhmeLtu ao criLerio d1J senado eúpia do e~bo~~o de
uni J.I!'Ojl!cto que ~obre o aBSUllipl 0 t1m.! o.;casião d1J tiÚjoíÚil' .

ao exame da Conlln•is5ão tk l!'illallt.:as da Uànmra dos Depu~
tu dos, 'flOI' inlllt'medió. do seLt digi1o Pt·cside.nte; cúpht do es~
hOr;u dl! lllll pt•u,it~eto $Obre n J•t•;,;ulamcnta~;ão da expOt•lflr;ão
pelo Gu\'CI'Ho Fe<lel'al, OJ.'0 :111i~.at!o d1~ acl!ôrdo eDlll as vi~La~
do Hr. .Prt•.~ideúi.IJ da Republica; CÜI>ia do t•clntut•io e ·coudusuc~ da Comm i~tiliú ESJJeeial. llOil!eada pelo :Pl'deito l)<ll'tl,
csLLI\Jm· as ca.usus c alviLt·ur·u:; l'Clllctlio~ 1:ontra a ·wrcsU.n. dos
gcni!L'Oo a linwn!.ki"~• c cópia da mP,nsag-em do J't•cfcLlu a.o
Conscl ho )[Ul!Ítlipal, ehanmndo ~~ ~ua alteu\:ão ]Jtll'a a~ medida~ indiead:1s e_.Wlif~iL:mdo autoriza~.fio a. esse re~pcito .
. Sr. .Pt·~oidente. qunlldo uetiÜI tribuna me jo~urgi cout.;·a.
o mot.1 0 pelo .crua! ~~~ Lilti!J~o~ 1n·ovideuciad 0 a ruspcito do suv~
primento d1~ carne verde .ti riuplllacão destlt cidade. entt·evüt
l.lO!IIo toda gen.i.l) :1 irúmilwnda do um !Hf!llOJ>Olio em 'fav9t' tle
uma. com pauis w ·pod•~ t•osn I! l.an lo no tl'a halllo quc tt vc a
houra tle ~ubrndlPL· á consideração da Cummissão de.
S::tl\':u;ão .i.'tllJlica, eomo em vista do~ lermo~ · ex:pre~sos
·cun~lit.ui,Jfio tia Jkpubliea. uo .art. i2, ~ :!·l, e li!J al'i.. 35,
~. qup · pmllillelu, que ·v1klnm ·ahsolutarncnte o monopolio de
qunlquCI' I'.~Jll'CÍe, n miolw. iilteur;ão, S1•. .PJ·eHitlcnto. ~cmlpm

da

n.

foi ·~ é ·-·c ;,;tr, se dupJ•drendc dos nums discur:;us ·- o i·eceiu
'de que J'os~urn ''~sul.lcrbndos pulo muüopolio a carne e outros
Ht!IJC!'OS de primuiJ·a accessidade.
Boi .IJIH' iSlo 4l!IJ ·wJ~s<~ mc~l'.~~ Lrahullio a LJUe· UIC refiro,
disse ~nJ 27 de julho de Jfll7 c foi appt·ovada a ~eguinlo indieneüo:
«[tulic.o (jUI) as Cumn1i~~t.Íl\S de Ju~l it'n IJ Ler;isla~ão c de

..Cün~lituivão ,; lliplunmcia,. lCUn.ida,;, CIU!11 u caracltJr de COlllrnissiiu J!~spcci:u di) Sull'iH;.iio Puhliea, te11du em vi:;l:l as tmu-

·

;;as que l)l'CII.lUzf.'ll1 a Íll,jusLiJíl!avol 1.~ contillua(la oleva~ão do
pre(;o~ tios ;erttJt't.'" alimentício:;; IJ de pt·inwir·a ncee~sidade,
ínetu~ive o;; de prot:luc(;ão uullioual, furmulelll e. Cl!lll a urgencia que ll ;;t•nvidmlc do lliOnwnto exige, aprescnlcru um pro-

Jecto de Ir. i exeup~,ional, aciiLILclandn ·os dil't•ilos du !JOVo con. t.ra a gd·n! c~pceulu~.fi,,l IIJHI'canti!. qnc ~e desenvolve illllJU·
.u11meuto, nmen'\)and~> ll pair. com a r·evolu~üo, pcln impo~si·

bilíuadc t.!a titi!Jtiitil:enein das elasties médi:1, operaria e pru·
lctai:ín . .i:i vid.imndns pt'la iH~ul'ficien(c remuneraçüo do tru·
hnlhu. - Huynmudo de Mil'nnda. n
Nos ter·nÍ<.Jti ~a .iurlicnçüo ·:I!IPl'DVa'ua ·pelo Senado ~ubmetto
u IITJI'eei:~<;fio· da G'mJmOis~fio 1l1! Snlvr11:üo l'u!Jlicit a;; idéuti ou
meclitl:~s qun u ol.lsf!l.'\'IIQfln c n pL'OPt'ia illtif!CCI:ão pesSOH I mo
suggm•Jt•a 111 Cl!lllll enpar.es, sinü1u çle eXLillb'11Ü', ao. nwuos d~
nllflHlHII' etH11 ·n dcvidn urgeHcia h a!L:: cscaudalusa dos ge~
rwi·o~ de primeira ueces~idade.'
.
a.~ Vol. v...
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Vurias são u~ cuu~u~ tJLle deLerminam a elevação quasi
uim·ia dos preços ·dos generos alimentícios porém as essenciaes oonsistem:
,
i •, na ·morosidade . da elaborauão de leis .que regulem a
exportação dos oereaes, carn'es ·e outros generos de · primeira
necessidade no. periocLo excepcional que atravessamos:
·. 2•, . na desigualdade de tributação sobre a . carne abatida
pa~a o consumo interno e da que se ·destina á' exportação. ·
desigualdade que mal· l'ecommenda .os poderes competente~
deante. dá nnomnHa·. lamentava! que· se verifica no custo da
carne exportada, vendida . mais barato no estrangeiro do que
:í população d.o centro productor e exportador;
·
3", na indiffereuça dos governos federal e municipal não ,
exercendo a fiscalização devida . não reci'amando dos legislatiVIOS fedcr.:iJ e municipal as autorizações é medidas qUe julgalll. necessarias para uma acção efficaz · contra a especulaçã.o e os «trusts» e contra a colildíção . precaria dos operarios
quando " produccão das fabricas rcspeetivus augmeata aa •
· qu;uatidade e. ·NO preço.
- .
· ·
. . . ·· ·
· Lembro as providencias . que me parecem mais praticas
visandú as causas acima referidas e ·enumeradas -' e, si ai- ._
gumas escapam ús attribuicões do Poder Legislalivo Federal.
no entendeJ' da Commissão, o .Relator. aem por isso póde deixar de. Jern!Jral-as, uma ve_z que a• missão que lhe cabe é estudar. a~ causas da carestia da vida e indicar as providencias,
os remedi os para combatei-as.
. ·
Não apresenlo,. portanLo, u1n projecto; reduzo a ARTIGOS
as medidas que reputo inadiaveis. para solucionar a miseria
quo vae envolvendo a população. e ameaça devorai-a em pro~
veito de alguns exportadores, sejam emprezas ou firmas que
exisl,am ou se comstituam para explorar a miseria do povo.
O momento afflicf ivo que o povo atravessa não admitt.e
delongas nem· lat•gas e eruditas dissel'tacõãs · sobro priacipios
ou· preceitoR que em nada aproveitam ás necessidades · publicas. quando o salario do opérario ou ·os vencimemtos dos
funccionarios publicos e dos empregados em· diversos miste_res da actividade·· humana são insufficientes para acquisioiio
dos gcneros de alimenf.acão e o~tras· Jllecessidndes indispetll·
saveis á vida. e cujos preços se elevam dia a dia a. despeito .
da . abundancia que augmenta tambem dia ' a dia, como o
attestam as cifras da elqJortacão e ccstooks>> existentes.
.·
·Para exemplo, basta um golpe de vista sobre. a nossa indusLria assucaroira; · não precisamos ir lo~~ge. aqui,' multo
perto. em Campos,. Estado do ·.Rio de .Janeiro :
. PRODUCÓÃO

,

tJm · carro de oanna ~om .cem· arrobas. bu · 1. 500 kilós· de
cmqnas produzem na· média: ·
. .
.
·
· Oito arrobas de assucar, o~ sejam .120 kilos ou dous
saccos de ·assucar crystal, bramoo, bom, :1", ao preoo hoje de
39$000 líquidos, na usima : 78$000 brutos.
11.
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.
Despezas para conseguir· {•ssa quantidade e qualictnde:
Custo da canna, 1. 50.0 kilos ... , ... , . , . .'. . • . . . ... .. . sú$õ"oo
.Prec;o. no maximo, de. ·fabrioucão de cada ·sacc0 ou
·
o carro de canaa que produziu os i20 kilos·..... itl$000
.

.

•

46$000

· Deduziudo dos 78$000 .
.

46$000

. Lucro, Jiqaido 32$000 em 'cada cal'fO.
·

.•

''r:"''o'••,"';..:._,.,.,,.,:·'·.

w'•

•,,;'

>

•.'

.. Semdo· es.se o lucro liquido . do .fabricante em cada ciJ.rru·,
cm" 50. 000 carros. de cada safra,
.. ·.

.:-;~--:~;·;·-~;·· ,- . '~~ '.

r.

.

.-.·

=

':

-' '

. 32$000 X 50. 000
:L 600:000$000
(mil e seiscentas
obntos
rths) 1 lucro· real líquido, não tomando em conside·
,

'ração

de

os. res.1aúos melados q'Je . aililda produzem uma · boa
quantidade de alcool sem dispendio algum e tambem não inoluin.do. o abuso de algumas fabricas que são poucn honestas
em .. suas -llalltnças. Para, essas entãu o resultado é àssom·
broso ·1 • • ·
.
..
r
. · Disso dão· exempÍo cer·tos .iBdusldues ·,donos de fabricas,
qué .concederam a .sua prompta ,•ntrevistà a jornalistas sobre
o assurilpto r ·nababos hoje, que· ha corca de sete annos. não
tinham nem do dinheiro para o sello .das promissorias a assignar. nlis compras que. !ir.er·am .de· fabricas I
·
.. ',._.
''
,,
.
.
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~~

~.

. PARTE AGRlCOLA

Um Íavrador Óbtem plaJJtildo. · cor·tado ·e entregue na ba··.
lança da usiil,a, ·um ~carro do cnnnu pol' 8$000 LIO maxirno boje.·
:
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Vendido por 30$000 · · ·
:. ''

'

.

ssooo

':<.

22~000

.\
.....
Lucro liquido: 22$000 em eart•o. . · ·· ·
·
·
.
fOO. bràQas de terras ou um alquerre produzem em médur
200 carros .de canna,
a 22$000:.
·
·
.
., .
'
. . 22$000 .}< 200·
\
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= /l:·i00$000 .liquidon.

· · rsso dispensa~ câmm.ent~rios,.

•

'

•

. .

..

. .

,

Quanto no pao ;;.:.:. .J:'t hvc· ppportunrdado de, pela ,lertura .
· . d<' ·um trabalho" do. Dr .. PlaCJdo B:wbosa, sob a ep1graphe
·,...; «Pão e Carcsl.ia", 'mostrar as vantagens do pão trigueiro.
· · Em rtnne:tos, sob ns. 1. a· 4, ·fac o publicar os projeQtoa da ·
commilosão de FiEan~as da ·camnra dos Deputados, do Depu·
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.\
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tado .\ugtiilTÕÍ.Ie I.ima c do Uonscllil> i\l:micipa.l e, bem assim,
" Lrabalhu a que ut:imu ulludo.
.
·\
As éxigt•ucin& que a seus tJi!IIlrilminLcs fa~ a Uou1panhiu.
tlu ?\I('J•eado íambeirl niio ]Jót.le es<::tpm· ~s vislus do :Legislativo (! e:muLh'llS fct.lerue~ ~: muukitJiluti. Lembt•o mctli'das
nosse sentido. ·
,
.
Penso que a pt't!uceupacilo tle legislar cuidando-se ruais
ele diserimium.· os l.iinite~ de aLtribuit;ões entre as duas Casa•
do ConsTcsso e dos podet•es :federae& e municipaes é inopportuna, u niio nwlcsta o OI'I;l':tUismo consLitucional l'!Tl um
. rcgime11 e"u1 que n. l\lunicipahdade da· Capital da llepublica
tem sua org:aui~acão e até mandatos. regulados,· reiitringidos
e dihrtadll~ pelo C•nJgresso Nacional e u Prefeito é uma au:..
.l.oridnde da irnmcdiata uonlluncH: pe~soal do Governo li'e;
derol u tem o.s seu., «Vélos» subordinados au críterio do Se~ .
nado Fedoml.
·
··
llesta-mc. nestas coudit;õ,~s, agunrdar o proauucíamento
du Couunissiío para rt:digil' o Jl!'O.iec.to de lei l'espectivo, si a
- outro .ma i.• compclcnto nã(> eoubcr P.SS;l 'funccão, dado o caso
de uma diYet·gcucia proJ'uucla ent,re o modu deficiente put•
<tue o llclatur pos:'Ht t!Itcarat· .u~ dJYcr~os uspecf.os das causns,
€Hei tos e provitlencias solll'e · :t/ carestia in,iuii.UIIcavel !quu
a:t'ol'!ncnla a populuçãó, c o eschU'ecido criLerio da illustl•adli
Gommissüo, que tanto nw dignifica e penhiJru, dosjguaudo-mo
para t.lirigit• ~cus lru)Jallws e para. u encargo de Relator, distincção que pJ•ocrúo de3cmpmthar 1;m ubedicneia á dulibe-racão doa nwuti iJJusLreR · eumpanheirus, tJUda um mai~ com' J.lele!Jf.e, quandu n YL!I't.la!:lc ,; que .a miu'ha in'lencão c o ll!CU
llli.UJtü sempre ~•J rcduw·am :ws t.le' ~er um modo~Lo, porem,
sincero collubo'rad'Or, no~ l.raiJillltüs -de~la gt•ande c humani~
· iaria obra do salYaçiio Jlllltlicn. . . · . ·
Ab.;;lruhind•) JlOI'Illtmui'tjS ~ohre ,iw·istlienõc~ lc:;i~l<rl.ivas 1;
admiui~f.t•al ivas, ·que discnlirei upporluuooírmte, si· for pro·ciso, penso quu . a~ medidas urgentes e J>raticas que, ne.>Le
momr.nl.o de exquisil.a cnrcst.ia, de vida, 'devem · ~el' dccre~
tadas e extJcu lf(rla,;; são a~ saguintes :.
.
.. ·
ArL. O Go\'CL'llO J'iea aulol'izadu a udupt.ar. us mêdit.las ·'
de excep~!iu :que eHI.crul('r neccssarias. '!U eouvepicnll!s pul'a
tornur efJecl.t.va L~ pet·m;ututltl! a IUUthcidud'J do~ prc~os d•x;
gener•o;; alinuHtlicios t! oul.t·os de primniru ne'ccs~idade. além
elas medidas conslunl.es desta ltli duranlo e até ~ú'is 'me~cs
depois da guerJ•n oU: mait>t' Lerilpv si ao ·interesse e bem estar
do povo a:;shn c~tlvicr:
.
.
.. - ·
. ·.
ArL. .1~' obrigalurJO u augmenlo d'1 salar10 do upl!L'Ul'IU
na .razão· diruula do u.ugmeuLo do proi,:o 'da. pyoduc(.lão rcspecl~.
.
~
·Art. O GovoJ·nu. providenciará sobt•el a revisão ·llo uontructCl t.la Conl]Junhia do l\lercado 11•.1 sentido de ovi.tat• n contill)Jtll;fto do· e:d11endas quo~ coneut·rmu para . QUtl, os connntlL:··.
OJUntcs quo nll1 ·tJpet'IILLL nau pos.9am compclJL' cunt o~ tlcmuis
nos dil'crsos .r•<trllos tk uegoci(l,,; sobre 'os- g~llCI'OS alimenticios t1 óutros de pt:iuwiru ncucssidadc.
·

..
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TH'IWirloncin drWI':'t Sê!' CXCIJULnc.ta- rlenlt·o dn 30 dia;:
da dota dn publicacão dnslu· lei, tendo~~c na devida. considl:·
rn,•íio M rrelmnnc.íJeH elo.~ cont.ribnint.n.~ t:ln Em preza. do M'ercadn, Ill'inripalmenl.f• t.•m tn<lo qtwnt.o 'rlil'rcla ou iudit•ectamrml r· po~sa int.eJ•r.ss:H· u ·diminuição elo prr.ço do~ genE>r·os
l!ee('S.ójarios (r vidn ll necr,,;,;idndr..s dn populaeão;
.Fwn e~lnbolr.rmla a llvr·n m~Lança.
Al'l.
.
Mt. . Fiea susponsn o impo~t-o sobi'ú n impot·Lacã·? da
r.at•nr ou g·nflo rlost.innrlo a•• eonsumo int.ernn ''n' J'::t\'111' de
qu:UJI.OA ~~~ nht·igaf'(lm a V('ndr.I' JlL•lo proQo ·f.JUR J'O[• drfo~rmi·
1wdn f.r1.1 11nl!rr compctt•nlc.
. .
. . ,\t·.
l\' fii'obihicla n r11nlança rir. gado 1nfrH'inc· n :lOO
JnJn~.
,
·.
Avl.
Xa ('Xpnl'[QI;i\'' de gcnN·o~ cuju c,•nsc!'\'a~ão de~
pc·ndr rlc f!'igot•ificos .,r., cniJr•aJ•tí ltnl imposlo do fll) ")" s.Jbre
os prr()n~ rln cotncãn rornchil parn o consumo dn populacão.
At•l. o~ errencR ficam sujeitos n um -impostA do 00 "I''
sobrn. n.-. Pl'l'e•J.~ da- o•nl.n~fio ol'f'ícial paca n n0n~umn ria po·
pttl/ll;:tO.
.
.
~
:;;ohrr n pi'I~r,n dtt eotacií.o. nj'[jcild cJ;, HSAltr:a,J· -pura o
eon.~wno pnhlico SIJ e•thi·ará tiO "l" pnm expoJ-ta~ãn.
§
Os dr.mnis gcneros de producoão nacionnt i'i1~am su~
jeiJo~ a 1.1111 impn.•.f.l.• Ynl'inw•l sohl'c a cotação ol'Jlcia! p:1ra li
consumo,. intt•rno con1'ormr. a qL)_nlichtr)r, •C(LHinl.irlnd•• ~ cü·f\Umst.anmns qLw o Gov•Jr·rw Wl't1tqtte qt·\0 mternssam :t~ ner:es;;idades rla T•Opulaç:üo.
Art,
Aa actua1:;i4 ülboilus ele· !Wmazt'nag-ells ~enllrndu.::
pdas :t1'1'nndegus, · .nrmazmlli .ofJ'ic:ial itndos, ~nhnJ•dinudo.-. .'l•J
Govl1l·no por qnali:tlH'J' nwlivo serãv '!levadas ao dob1·o para
a. primúiru quín?.c•nn t' dulti P.lll ci(la.nle uugrneuLadaB diarinmr.nlr· ele. .{0 réi;; para o:; gr~wr•os de• primei1·a n.-•ce.ssidade.•
Quanto nos clr.mais genéi·os set•á n·cl<Jpt.arlo o I'I'ilf'rio d••
· augnwnto da taxa ·de armnzeungw na propot·ção do au:.,:mento
do prnzri dr!r•ori·ido.> os primeiros .30 dias.
--Art. A diminuição -rios pl'ef;\os. do .cufo!, ela t'al'inhn de
tJ:·igÍJ, ·r.:lc... constante da pauta official, obriga iml]mlinta~
mrnf.e a rquivalrnlro diminuicãa dos IJrodnctos seus rlerivados.

Ari,
O~ nr:ougnr.~ pm~mmwer.t'lio abertns :'r pror·11rn 1111
· Illlblicn nl1í S hüm~ da noHn.
Al'i..
O Gnvhl'Oo providenf!inrú n.:i senl.idn do imJWdiJ·
qur a ll'ibuLnçfin grral M}ml o;; gr.mwoR alinwnJ.i,;ios r. ou!t·~s
de pl.'inwira JIIWf!RRiclnllr• mw!•cla na~· un idurlo~s rli1 pau la !' 5 "I"
e !IXUI':í o~ fll'o'!:n~ J'f!RIWrt.n·ns Jlnrn o r•onRIHI10 ;publwn CP
mnnei.J·n (fll0 nün o)XI'I'fln oj,. Hi "/"~o Jll~·~o ao p~·odur.l.or.
.
; Os prrcns dr :1\'rR, nyns ,, le1ln nan podet•uo nx~edrr da
211 "i• .aro l'tJstn nó inll'l'ior· dns E;;tndos.
AT'I..
As tariJ'ns daR n~t'rndni4 dr !'rt•ro so!l'i'io vnrtnveis. ,
pn,r:l
I.I.':JllAfli.IJ'io~ dP l'f!l'C!:lo'S r rlrmni~ grnr.rns nlimrnl icif}fl
r i.llJI.J'(;s dr primr.il'll nrcpssidndc•, dr mmwit·n f/tW n fret.e
não excndn a 1 "I" snhl'r o IH'I'C·O 11ro producf.ot•, o n tmnsport&
m:u•il.im~ ~erú no mnximó de :112 "I", sob~o n ·bnse ncimn esta·
br.lecidn. . ,
.
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Art.. · E' isento de illl\PosLos, dentro do territorio nacional, .o transito da produr.cão. destinada no·. consumo J1Ublico e· nesse sentido o Governo Federal se ·entenderá ·com cls
governos dos Estados c ·t,ambem combinará a acção conJugada dos poderes federaes e estaduaes; ::rfim· de evitarem
· a fraude, sob ·o pretexto de consumo publicb,' para posterior
exportação.
.. . · · . , . · ·. · . · .··.
. ·. , ,
. Art: · A Prefeitura,· tendo em vista os preços de cereaes
e generos . alir!lenf,i(liOS e . outros de primeira necessidade, fará
executa'r uma tabella de preços para .que -a. p.opulac;ão não ·
seja onerjida em ma.is de :15 ~~· sobre os preços do product.or
ou do pr1meiro vendedor.
·
Art.
O Governo por seus agentes' fiscalizará a enti'ega
dia ria de carne e outros ·generos nos frigoríficos destà Capital e d9s Estndos, não permittindo que alli de.mor~m mais 1
de ·20 dJUs scm · serem expost,os ·ao · consumo publ1co, mediante os preços est.atuidos pelo poder ·municipal' respectivo,obedecidas as regras .e limitações constante.s das ta .lei. e inc
strucoões do Governo para sua ampla execução, nas . quaos
abs.olutamente não poderão ser feitas · concessões . de· natu.
.
. ··
· · · ·
reza· alguma.
, Art. . O,Góverno não.fará e. netn. perniittirá··coneessões
· exclusivas a uma !Pessoa, firma. commercinl; empreza on com. panbia sobre o commorcio de goneros .. alimentici·os e todos
quantos possam ser· considerados de necessidade á sub~i 1'tencia. e hygiene da· população.
·
O ·Governo combaterá· directa e indirectamerlf.e a
· Ar!.
i'orma~ão ·e· operação· de -~trusts, e decretará· todas. as me~
. didaR neccssarias ·e directas para. impedir a accão Çlas espe'"
culaçõcs dos «trustsn em todas as suas · modalidades, esta he~
lecendo até a concurreneia :officiàl contrti a. elevação dos pi·ecos dos generos a que se refere está ler: . . . '
.
. : . Pois bem, Sr. President.~. 'reuriiu~·se C~mmissão d~ Sai:..
var,ão Publica, e .o que nelhr occorreu refere o «.Jornrtl do Com~
mercio,, em n «varia>i seguinte: · ·
. . ·
.
Esteve hontem reunida· a Commissão de Salvàcão: Pti~
' blica, do Senado, sob a presidencia do Sr. Raylnundo de Miranda, presentes os Srs. Mendes de Almeida, A:rthur LenioA.
:Alencar Guimarães e Ribeiro Gonçalves. . · · : ·
· ..
. O S~. Raymundo de Miranda, abrindo a sessão: declar~
que vai pór em .discussão o trabalho que elaborou;· contendo
Jlro.vi~encias que julga il'l;dispensnv.e,is a: minorar a situação
:rffil!ltiva da população car10ca ant& ·a attltude"deshumana dn~
organi~adores de «trusb e acàmbarcndorcs do g'ener·o·· de pr-imeira. necessidade,' que está• sendo fornecido á .populaoão pc•r
preces exagerados. ·• .·.
·
· "
·' ·
: Elaborou o ·trabalho com dados prO'prios, colhidos na:
:px•.atica, de m_odo ~llie elle representa 'idéns qo Relator su•.
,1e1tas ás modJflcaçoes. de seus collegas, de ·cUJa collabOra(lãO ·
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·espera .Poderá ser levado .ao recinto do Senado um prO,jeciJ'
que satisfaça as aspirações dos menos favorecidos da fortuna.
O Sr. Me_ndes de Almeida pede a palavra para apresen.,
tar. uma pr.e!Jminar, que é a da dissolucão da Commissão.
/.Justificando-a, diz que o proprio Relator fOi· o primeiro a
declarar que sem . dados otllciaes . não . lhe era passivei ·con.fecclonar um trabalho efficiente, capaz de evitar a elevacão
dos preços das generos de pi•imeira neces&idade. . . ·
. · Por sua vez, o· ·Senado · em significativa votacão externou !>·seu pensamento de não permittir que. ao Prefeito sejam
solicitadas informações, quaesque·r que ·ellas sejam. por im-portar um ·tal ·pedido em diminuição de autoridade para o
Governador da· cidade. . · ·
, .·
·
·
· · · Está" assim- impossibilitada a Commissão de obter dados
officiaes. que' a habilitem para agir com a precisão necessa.~
ria ·em confeccionar uma lei de tal magnitude."
.
· O Prefeito tambem não dispensou á Commissão a considerncão .de que ena .é digna,· porquanto até o pz:esente momento não· respondeu ao officio que lhe. foi dirigido pelo seu
Presidente, solicitando informaçõeS~ sobre ·as providenl.'ins
que julga cabiveis, _por parte do. Cong-resso, para · soluciónn r
n carestia da vida. , ·
· · •
. 0"Sr. Arthur Lemos mnnlfesta:..se contrario á preliminar por achar ·que a commissão, mesmo sem dados offlciae~.
póde •apresentar um .projecto que dê· ao Governo poderes par<\
agir' na situação actual com proveito para o publico.
·
A preliminar foi recusada. por tres votos contra dous.
O Sr. ·AÚincar Guimarães diz qu"ê uma vez recusada n
preliminar do Sr. Mendes. de Almeida melhor· seria que a
Commissão adoptasse o art. 1• do projecto do Sr. Raymundo
de Miranda, .o· qual 'poderia .ficar assim redigido :
.. «A.rt:. :· Jl:i~n 6: Goyerno ·~utorizádo a 'entr!lr em a~côt'·· ·
do com a. MuUJCipahdade, afim de adoptar· medidas de excepoão necessarias a -tornar effecitívas ·e permanentes á modi~
cidade .dos preQOS. dos generos alimenticios e outNs de pri,
meira .necessidade., ·· · . . · · ·
. Em seguida, salienta S.. Ex, que os demais artigos do"
'projecto, em· regra, eram antes da . attribuic~o do Conselho
Municipal e tllão do Congresso. .
Finalmente·. foi acceita a proposta: do· Sr. Arthur Lemos
para que se adiasse 'para a proxlma reuni!io o estudo do
projecto do Sr. Raymundo de Miranda.
·
As- occurrencias referidas J)rovocaram a seguinte .troca
de offloios . entre S. Ex. .e a Commissão, reproduzida pela
imprensa:
'
,: ,. ·~ ~>~m~
ci SR. PRÉFEITO É A COMMISSÃo

~Ã ~roposito de

~E

.

,·.

··.·
··'·•

.

' .~;.
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SALVAÇÃo PUBLICA: DO SENADO

opinil!es an't~-h~ntem externndns na Comfll iRsfio de Snlvac!io Publien_ do Senado· e de que dé!f10s notlcfn
•

,.·;:,·
·•. ·'
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hnutf'm. o ~~·. Dr. Amaro Cuvalcanli, Prefeito uo Disiricltl
]•'r~dnr·nJ, fHIVllil O seguin/,(l Ofl'ício flO p'reSiÜCfl[f; d:tqucJJa· COmm i~,;rio; _

.::1\m ln di'! setembro do 1917.
'
l~xrno, Rr. irr.flirlent.e da Connuíssilo di• Foinh;nç.ão Publica
.. do Sr.nndo J?er!eral.
Rul'flr'cndmHlW dcsngrudnvclmrmtc, peço licença pnr.•a tli- :-r•p, qu~ e~sn. illusi.J'e C!Jmmissiio,, sc~nrlrl no Lida !1Ublicada'
11n ~.lot·nal rio Comrnerrl!O» do ho.1e, V·Jsse no !'acto de ainda
ltlr> r1fir1 1.1'1' rhcg·nclr4 :ís m1ios n J•espnsta que devo no ol'J'icio do
Y. Ex., dr' R, c recebido, a '10 do corrente, umu dllsér:orl.e?.in
p:11·n r•om a m~S.~mu Commissiio .. Pelo conlrn.r·io,. embr.lra: nesLe
mom.r.nlo~. ao m••io rln mulf.i];ilos ouil'o,.; al't'a~f'l'f\~ do cm·gn, ma~.
h~\'Hdn rln dr•sn.io flo.melllor corresponder :í honrosa ineumlwn~
eía r;uostanl.r, <lo me~mo officio, t.enhr:J estado n reunir os dados
eonvr.:JiPnlr•;; n IJUr mq~s ~r.~ l'elar:ion~m eoni o as~uinplo, r. ~nhi
n l'nzu,;. dn dnmm·a, a ]las nan clcmnRJado long·a om dar a mm h a
re.~oosl

/

n.

•

.

·

: l\lembro, qi.1e ·tive a ·hcmrn de ser, df!ssn nHa: corporacão,
ni'n;:rurm maiA do que on snbr. aprr.ciar. o. rcspeit.o r.rue iode~ os
sr·s. Srmadoms, individualment.e, e n.~ commissiics do ·Senado,.
tr.cm dir~ib.> n merr.cer de todos.
·
.
'
Onr• írn, prlis, a illustre Cl'immissão ncceilnr esta e:cp!ica(;iib, r.•omn excu8o de· conducf;a elo Prefeito. no caso, c si pnr:r
nl;:umn t'ousn pudf!r · uindn. servil• n minha inl'f)rmnefío nos in.~
1.uilos p:llriol.icn.• dn Commissfío de ·Snlvnciío Publica c)n Si•- ·
· narJo Fo:•dr.•l'lll. ella tel-n-hn dilnkci d11;; dous a trns dias;
.
.'\j1r,ovrilu_ o rm~;io pm·n assegurar, a V. E~.~ ns pro teR tO·~
de cr~JMcir.rn~uo e. n~rceo. - Amal'O Cnvolrmnt.J.~.
.
}Iontrm mesmn o ~r. Senador Raymundo dll MíJ•nnda, Presidcntro ela rrfePida CoJmmis.~iío; enviCALl no Si'. P11 , Amaro Cnvalr.nnli. o ;;r!'(uiniP · officio rrr..rbido (t. tarde nri gabinete de .

S. Ex. :

...

~

~Exmo. Sr ..Prefeito do Dist.rlétCi Fr.dernl. Em nón';e da
: Ct~nl1nis~iío dn Salvnciio .Publica do Sen:1do Fcdern I, a~r.adcro
'n V. Ex. a snlieí t.ndr. com quo 1l1e ·r.xpoz os motivos que esti\•J'
r(ltnrdnndo aR fnl'o!·rnat··ür;; prdídas pm· esta Con'mtíF:siín, i'l)ir.ntificnndn-0 rle·IJUr;. I) nffiC\iO quo y. Ex. lhe rlil'igiu sern lido
no. pJ•nxhna rc>unino. cmborn desdo ;iá po8;;n nffirm:\1' i'!lll' êlla
niín pr·n~cinclr ·elas inf;ormnçõr.s .~ntN'ÍC1!'menln s•'ílicit.ndas.
Apl'ovrito 0 ense,ro pn1•n ·rOJtern.J' a V. Ex. n~: prntrMos
de minll:t ·l'lrvadu P~tim 0 e diAtinrla rnn.~idrrnci'li'l. - nnynmndr! (]Q · j\fir::mdg, .Pre::~ident.e.».
(~.JOrnaJ'do COmffifll'~ir):.- dP ~0 de ·seleinbro,)
Nl'i~kn

nltm•n, 81· . .Prt>Aidrntr. sr,iit-m~; linilo nh1•ir um pnpnru rlirigil' ao Sr. i\finiRLro da All'!'leu'ltur:l, um
.uppello, no. sentido de que. S. E::t •. com n mr;sJ11a promptldiiu,
rent.llr.~i~

•
.'

'

.I

....
'

329

r,om n nHJot:na snlicit.urle com ·que aoabn do Pl'llr.NlN' n illus!.rr.
B!'·. f'J'iol'tJito !ln :J!istíoictf)Fedcral, no~ cnvill ns infpr·nwçõill; pe.
dtd.l:'! 1111 l'equenmenlo qno n. Renndo npprnvnu crn st'~sãn rJ,.
1l'í deste mez.
· ,
·
.
)lüo póde tambem deixar de cCJnstar doR <<A11nnr~» rl11 Congl'essn, fl· muítn r,specialmenle dos do Senndo Frdrrnl, n ·mAn.'Hl[~~m MI. nnt~s a nota 0 .fficia.l enviadn: 1í impl'rmn, para :t
· rlrrJt;in publinidade. pelo Sr. PrAfeilo à,-,.·Distt~eln Pcrllir•nl 1)
, ·(JIW Nl l'er.Orl.f'i na «RUa» de 2·1 rio con•entc.
' .
'
'
.
fit•l'el'n (J hqnrnõo elwl'c do Exr.nuti-m Munir:ipnl:

.

•

,, QfJli:R'J'.1.o ll,\ CAJ~xr. vr.nng B A riu~t'lliT!:IU --- lHL.I
.
CTo\1, PO SI\, .\M.\l\0 f'.-\Y,IWA::51'T

so•r,\ OPJ•r.:.

Na . d.iMnssão l.mvnda r.m lornr• !ln .~11ws1.:in das ca1·nr,.s
VE',rdeR. os inl.err.i';;,ndos Lr.cm dito t.antn !'on~a lft'li.· o puhlieo
n1io pó dr V-Ariiicnr onde está rt vrr•f!adt~. Todo> o~ nhsurdos
tcem sido dit.n~ como vrl'Cladt•~. mnl.il'o peln qtwl n S'r·. Prefeito, no intuito de r·r.s·t:Jhrlr.cC'r a n•rdadr s:terifirnda, nos
~nviou a SC'g'll in te nota ol'ficial :
. ·
. uAgora. que os trihunaes .iá se p!'Olli.JJH:inr:nn sn!ll'r. os
casos que lhe fornm sujt'i!.n~. parrei.• o'ppnrluno dizer o ~r.guinte:
··
··
.
.·
.
Ne.,le nssum11~ 0 de IJIII'nr.s Yf!l'dl"s. me l.r.nilr• Jll't•orcupadn.
:mt.P,s de tudo, do ·intor.r.s~o da populnciío. Pt·oclH'r.í. t}ffi vnJ.lias ~o.n.l'er•cn1daH l'lml os mnrcllmÜPS, faZI!I'-lhes i'l!t· quanl.o
convinllu conéiTinr .n.s sous Iuet:os' com· a situação dii'ficil de
rmroslirr de ,vida. om que .i:í ~~ :whrwa a popuhtliÚO, não déixnndn de advel't.il'. sr,mpr•r c snmpre. (Jur• o-Prr~fr.iln ni~o pi)-·
dia ficnr inrrl.c•, po1' se t.l·nt,nJ• dco nssumpto .. do qu;l.l J:h~ l;umpria cuidnr·: · «n alimentaç;üo publ i cm~.
·
.
Os Srs•. maPchantes mostr:u·um.;.se ·acct'.rdcs, no mlllllos oor
pahwt·ns •. com o proposito do Prefoito. F.ntr·el.nnlo, sur·p!'i!hcndido pelo faelo inesperado dn cmupli!ln rMenr;iJ~ clP «SI.ock:~>
do g·ado pal'fl a rnntança do r:nnsumn. fui ao mrsmo tempo.·
· informado· de qur. havin, pre.cisame.nlr. nis~o. um conluio. ou
· açam~J·camel~lo ,.para. o fim _ele rlíwn l' n prt~i;O rhl e:mw vel'd<3.
tnlvrz. nt.6 ·!$vOO o l•Jio.
.
.
. Não _dovin he$it.nl'. Ordenei n ;mspr..nsão. nlt; seJ.~·nndn Ol'dem. ·da mat.nnçn de bo.is para o consumo. ~<pnr mol.ivns do
conwnir.nria publieu~, e.omõ f;'ll'á. rlt>r•lnrado cm tldil.~. ·~
comprovada pnr r.st.os dous ·l'i.n~ prüwipue~: primQiro. Vfll'ii'ical' d~ que clern,-.ntos podin disptw pnrn f\l'Citl' b:u•rrirn ao
acnmbin·eamenlo. ~r esLP h0nvr,8so dr> cont.innn!': segundo, CRturlnr ns cir(lumslnMins J'rol"s " possiycis rtn ·ncqüisic.fio dn
gndo, pnrn ndoptnr medidas f!tHl ga.rn~nt.is;:em ;í 1JOpulacão n
quanlicladr dr.'"Mrnr> liUst.nnl•' pnra o seu const1mo orctinm•io
a PDt•: pre00 _Ião rnzonvel quanto possiYcl. .
.
A -nenhuma. nutm preocnupação tem obectel•,Jdo n cr.llldu,otn ~o P.refeito, ·Foz 0 que. v. odia fazer. ~' com o po_uco co-
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nheoimento que. tem da .muLettiR ·Juridic·n, mnn/.enrlo-Re dnntro da esphera legal. fl por isto. som o l'ec.eio •de: rJX(IÔI' n J<'n- ·
zenda Municipal a. prnstar indemniznefin nJg-rnnn. ·como o:' interessados cobiçam.
·
··
· . Aguardo que o conselho Municipal voto com brevidade
resolur,ão, Segundo a qual pOSSa S€)!' reaberto O' S,erviCo · da
matança para. o· ca.nsumo. com ignnJ · liberdade para todos•.
mas em condicões que acautelem a populnoão eontra novas
surprezas da ganancia ou .do acambnrenment.o. · · .
Ninguem ·é obrigdo a levar:.seus godos parn serem· abatidos no Matadouro Municipal; ·.mn.~ .qur.m. quir.ei' .:fazei-o em se tratando de estabelecimento publico o prorrie.darle ex:-'
olusiva da Municipalidade. deverá. su,ieitar-~e a todas . as
condições legae-13 estabelecidas .. ,,
·
A carne verde no Districto Federal não é mercadOria.
que cada um. possa fabricar· e vender onde quizer e · como
. quiz€!I': está sujeita a .condicões· administrativas, .fi,scàe~ i)
IJygienicn.s. que cumpre. observar inteira e rigorosamente;
· ·Finalmente, ·se algum outro fim· .ou :intento existiu ou
existe. por part~ de 'CEilem quer que ·seja. relacionado com· o
assumpto ·de cMnes verdes no actual momento,. o . Prefeito ,iamais foi auvido ou qeu opinião ou· o menor assentimento a
6emclhante ~espeito. :...
· , ·• ·
Sr. Presidente. estas affirmacões, vindas de quem é, são·
!Jastante · confm:tnvr.is, .bastante animadoras ·paTa a populacão
desta Capital e pnra· · todos. os .que se interessam, .:pelo ·bem
.ymblico. Por. ellas se verifica que. o chefe .do Executivo 1\Iunieipal absolutamente não. sente nesta· hora. a menor dispo~iÇão a ' arma;:- os noambarcadores, seja,m · vendedores de ce. reaeS; de carne, de assuoar; se,lam marchantes· ou o que quer•
· quo se.inm, ou possam ser em assurr.pto. de . exploraçii.O du
crise, das difficuldades do momento, para enriquecerem •i·
.custa. 'da mi seria .do povo. · •· · · . · • . ·. . . · ·'
.
S. Ei., em :um documento offioial, cu,ia publicidadr •
pro'iroquei, deixa clara, positiva e terminante a; sua: orienta~.
c;lio · no sentido de que o rr.onopolio. não· encontrará guarida'
na sua responsabilidade administrativa, e que. a· suá .tradi()ãri
de magistrado integro, de. uni dos 'homens· da mais valor in..:
Lollectual do seu pniz. que traz uma ba:gagem de ·grandes ·servicos 'á sua patria;'não será. mareada:pór· um unico· ncto . aw
t.nrizando o rrionopolio qu~ ·s6' poderia· envergoahar um pn~~
sa:do que o glorifica. .
·• ;
•'

.

' O S."!. LOPES GoN('.ALVEs ::.... Ni1ci foz ma1s do que· eumprn·
o seu. dever.
· · ·'·: ·

-·

0 Sfl. RAYMUNDO DE MIRANDA -'-'V. Ex; sabe que hojiJ;
inrolizin'ente, ·o cumprimento do dever· é uma rvirtude; An·
/igamente ninguem ·se np'resentava , pleiteando qualquer interesse, allegando que, para isso, ·era; ·:hOnrado.' Present\;'.
mente, é preciso allegar •.
.· •
·
·
··
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sÉssio I!:M 22 DE SETEMBRO DE 1917.
. 0 SR. VICTOR! NO !\IION'l'JCIRO - Penso que não, A: virtuu•.>
é. complem.enl.nr .do. Cl,lmpr·jmonto do dever. Todos devetr,
p_ratlcnl-a. F;' um acto natural. H_o.ie não é menos do que urr-

'

!.

tJgament~ .. Os . homE)ns da actualidade tambem .teem a obrign.ção de enrr.prir o· seu dever.
· .,.,
.o. SR. P..\YMLJNDO DE MIHANDA - conforme coincide . I)
CtlmJ>rimenlo desse dev:er .. com o ·espírito . com· a impressã''
OU COm a paixão que dOmina O publico; na. OCCUSÍÜO, pOI'qU('.
si :estiver em desaccôrdb, não cumpre· o seu dever, faz, ante,;,
um mal.
· ·
· O SR. VICTORI.NO l'í!ONT!ÚRO '-~ Admira · uma · proposiuüu
dessas, avançada por un: •. homem da cultura de V. Ex., po:·que V. Ex·. 'sabe perfeitamente que. quanto mais culto é wn ·
povo, mais !111Cão deve trr do seu dever· e dil sua .hon ru.
0 .SR. RAYliiDNDO DE MIRANDA '- .Penso. como V. ffix ...
. o SR. VIi.:TOJlÍNO MON~·EIRÓ - Mas etsá dizendo o COII~
trarfo·.·~. ~
/.
., ·
·
· 0 .SR. RAYMUNDO DE MmÀNDA · .,- ... mas noto . que, em
vez de progredirmos, estamos rétrogradando .
. O SH. VÍC'rÓRlNQ 1\ION'f~IRO '-:- E a prova do que ~fÍ'irrt!"
é qtie.
Ex .. est:Lcumprmdo ,o seu dever brilhante e notavelmente.
, .
0. SR.. RAYMUNCô ~'~E MIRANDA _;. Ha um 'ponto, Sr. Prl!·
sidonte, r,Jarn· o qual chamo a attenoão do Senado, 'r., na prim~lra reunião do:. comn:.issão: de Salvaoão Public~. sobre ellc'
tc'vantaroj uma questão de direrto em materia constituciomil.
. . -A questão .'é a segll,inte: . pelo arL 3'4, n. 30, da Consti'l;uir,ão, · o Congresso tem . a· attribuicão privativa ·de legislar
-sobre a organização municipal do Districto .Federal. · .
. Ora, si a organização municipal dô DistrJctó Federa:! é. da
uttribuioão exc.lusiva ,do . Congresso. Nacional; s1, como, por
exemplo. a approvnoão da nomeacãq do Prefeito Municipal
não é disposicão constJt1lcionat. e .sim, de lei' ordinaria, .porque
a Gonstituir;ão absolutamente. não t.rata, entre, as attribuicões
do .. senado. da apprqvacão. , da non:,eacão do · Prefeito;. si ; o
Congresso Naciona·l augmentit .ou diminue, como agora acaba
de fazer, o subsidio. dos jnl..cndentes; si restringe ou dilata o
BeÚ mrmdato: .. si annuua· ll reconhece conselho, por que não_
póde. o ..Congrr.~so Nacional. addJtar ú le_i de. organização municipal, urrra -disposioão, em virtude da qual o Chefe do Poder
Executivo ·1\funicipnl . tenha a· autoridade de, nos mómentos .de
salvar,ão .publica; nas crises,. como . a ·actual, ·de exquisitn
carestiru de vida. quando- ha grande· abundanoia de produccão,
tenha a a!t.~ibuioão necessnrin ·:e· ampla' para decr~tar n~·me"
rlidns ·que ,inlA'n!' ·MnvrniP-ntns;. 'de mnneirn·a ngl!' effwnz> e
.,vantnjosame'nte . contr:t os· ac11~burcumentos, •contra as :especulnoões··e contra os «trusts:., Impedindo ·a· accão P.ermciosa ·
;
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!INN•IES

no

.R.EN;\00

(],~ int•'l'mnrliario~

enl.r·r o· JH'OÍlnr-t.nt• n n con.~umidor, ·até
o Poc!~r I.egislnlivo eonfirme os seus decr·el.os ou o~ modifirtur. de mnnriJ'a tJIIe }Jfío. !Ht..in nestas providencias, nesta
uc1:fio :•ului:u• rm hi')IJI•f';eio dn·itünresse pl.l'blico n nwnor RO]II~ão rle .ronl.iunid:t!ll)'/
·
Ora, 0 que vPmo~ ,1 n rnol'osiclnde f.Om fJilll o ConRnlhO
~runicip~! dr!ihrrn ou vnr! r.lelibrmmdo rolntivnmonto zís medi•d::ts c:l'r. ct•.lf' n rhr.fo ele lExrc.uJ.ivo· ~[uni()ipal doclora nAeessit;lJ' J'olll':l porlc•r· :wit• ernvC"rriPnl.emrn{.(• I'· n. moL··osidndc nfi.o
mr.nn 1• ,:·. nPm mopn(•~ •!'! r,iudicinl do crm:;:reRso Nacional em
I~t·ovidcncinr prrr meio d•) uma lei de modo que o Executivo
i1ossa farnbrm rom n p1:ceisão necessnrin ncud!ir· não somrrité
r,~ nor.,.>s;;irinrlr.s c :í U1J~cr-ia qu1:> :tvas,;alam n JlOpUinQfi:O do
Distridn .Freie mi. :)nmo lrunhem r.. m•iseria que vne nvassa~ ·
]ando a p•lpU.lnr:fLO íle qnaRi l.odos os Esl.ados da nepublicu.
pot•qn•! a •·r·iRI! não !;· sómrnl.e n'n Disl.riclo'·.Fr.dr.r•nl. clla exi~tc
f'.Jn IOil:, :1 ]li\1'{1\ •':h• .. H: alasl.t.'lltlclo; I) f)unnlo_mnis longe do,
Ct'nl.r·r• ,~,f.:i ~i!.unrla. za a·l'rladr 011· se onconl.l·:l o Estad·o, mais
intnn~a.; ;;~o as !lr:>r-':f;sillndc~ e mais J·r.t.arrladas Rtwã'o aR ·ti·ro·viclrmeins Mr:r•ssiwia.." rmr·u. ncudir·. nu anles, mil ;,~·ar n mi~twiu
r.• fnl In il1: reenr~os,.
· ~~·. Pl'l!~idf•nl.''. ;ij.lt·ognou-sr qt1r· no t.rnbalho qne · f.ivll
ON~:r~i:ir. .c!1• apr·r;;•mLm· :'1 Commi~~üo do Salvn~rw Publica,.
wna :[li, .'iiNHd:is de ,•n:·11cl.rt· r•ssr>lwinlmontr municipal ,, f!llC
não podir!lil ,Jlnr iss•1. Hr.r riPcPrtuda~ pr.lo Congl'esscl Nncionnl,
~:et·n a r...taltva a salnr•;os dr! t'lpr.t·m·ros em pt•opnr•cão .Mm o
p1'01.:o •lo~ Jli·oduel.o5 da~ r·esprrlil':l~ fabl·i,~ns em qur t.r.ahallwmu. Enlr•(•f.nnl.n, .niín pJ•r•,;i*nno~ rc•nl.rzl!'- ()!ll d'r.longns; 'n!in
rn•r.eis:11111~;; ·ir\icinr· alta;; indap;nc;:ões para vn-rifir.ar, á prirnrit•a
vísf.a. qtw co.~sa malr.P.ia (. fir nrghniznciio do trabalho e fJUil
em mutoJ·in rlr. l)l'gnnic.nr;ãn rlo f,raball!ll a r.ompntr.miin rl_cx. tluRivatNmlr! rio Con~'"~so N~~eionnl. · ·
· · ·.• ··
S1•. · P:'•!sidPnlr.; r:ram n~saR .as obscrv:tQj'íes qtw t.inhn a
. i':lzot• lle.in JWrnniG ·o 81marlo,' li'!vanl.anrlo esRn qurstüo que se_
J.•ot'rl'r :'t zmlnr·irladr! ik• ftllr .o P.odrr l\Innicij)'al rlr.w· srr in- ·
vestidn pnr·a poclf'l' ag·ir r•onvcninnt.omente, .porque -a nespc•nFilhil i(]:itk: ~r,h-rl ivit.lida .rn I. r·~·- o ·Pndll·r Execut.ivo Fcdornl, o
Cnng'l'H;sn :'\:winnnl c· o •r.onsl'lho ?.rirnir.ipal ,: nlll'll J'nspon~n
bilidnd•! if'.n 'l'r•aceinnada CJIW, af!nnl; ningnr.m' ,; J'P.Rpom:w11l;
é nrnzt J'l!ióprmsn b ~licmrl~ Qili' .~~ pr•1·dr: ·ontt•n '·as con,i net.tii'UR.
Jlfil'll ftlW ·a r·r~ponHllbil idade .do POclf!l' puhlico possa p~odu7.ir• ns :;r.•r,R HfJ'r:ilns nn ·!'n:·ão direc.t,a do muil.n qur aqunlle quo,
é inv~~l.ido 1lr•s~r •podet• tem a Jlr>i'rlN·; ,:'pl'cr.i,;o qno Pila· se,ia
('tlJJfli> e ~inl.livisiw!". l~' pnt· isso qtw nu entendo que o· Preí'nil.o 'dr Distt•i!'ln F'oderrd, R(•,in ·i!llc qnnm fôr•, · <lm·e. tlf.'str.
momenlo 1l r~m outro~•. idrnt.iroil, sct· investido de nutoridnde
nmpla pll1'll rlrel'l't.fL:> ltlda,; as mrdidns qur · .iul'gm• r.nnvenientcs ti d1•!wlln~ito rln t'l'i>'.l', af.l\ que o pOdM snperior. o POd()l'
l.i!~islatil'''. as oenn!'iJ';nn nu· rno()difiqnr,:·pat•:t que _:. como .hí
disse --- ;,Jiio haja n IIWllOt' ~oluoiio dr.· r!ciritinuidade, nE~m a
protcé.~~lí J indirect:~. :;;os açambarcadores e. explorndol'es ·da:
qu~
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miscr'iiR JJUblica, IJW: ~e oceullam na morosidade das
.:l(Jncia~ qnc• devem r!lrlflllilr do .Pod~:t• Li:l;._;i~laLivo.

-.

pl'ovi-

Et·u c• rJU•~ tinha a dizer. (~!uito JJ~:m; mui tu b~:nr.)
UltD.E~r

DO DIA

UH!lOITIJ U~ :!OU :IJUO$, 1'.\11.\ O ;\U!\ll:l'l'Enro DA VIMJÃO
propo~icão da Cumara dos .. Deputados
auto1·i~a o Guvt.:rno a abril•, !JC!o Minist~redilo até 200:000$, para ~er empre-

2'· discussü 0 tla
n. 75, de :1 !H 7, quo
. térío ·ela Viaciit•, uw

gado na montagem do uma estacilu radio-tclegraphic.a uo Estado tlu Amnz·~nu~.
l1nvcndo nlllilt~l'rJ
Pl'r.tet!dr!I' ;i eltaJlHir.!u.

O Sr. Presidente -- ':"\fiu

vou mandar·

Jlr(wpdwdo-~c 1i

.

.Pcl'(•il'n

o

~o lN

el1muuàa,

verificn-~e

1.• .Ioft o L~tir. Alve~ (:.!). · "

[{r!~pOI'ldt•l'HIIl. ;i

Sr. Presidente -

8rs. SNwdores..

.

NüiJ lm nnnwl'-.>; rica ntlit1da

''

pura a votação.

uu~cudn

dos Srs .

clwmatla apeuas

ao

:1.\'llla~.:iu ..

t:IIIWI'I'I.l I'. \lU .IJJLIJIHl~ IJU .\i 1:-.JtlTEIIIO IJ;\ VTAr.:::i.o

2' di~~u~Kãu .dn
n. 81:1. tlc 1\!17, que

[tJ'Otiii.~Í~iio

autúJ'I~.u

da r.::aruara

o:!os

tt~l'io da Viu~ão, l' eredil 0 supplemrmtnr de ~U\l
pagamt~nlo, nu . su;;undo smue~Lre. dos. addido~

~ec~õus ·tio nwsrun miuí~tt!I'ÍO.

.\diadu a

l'ota~iw.

DCJ)Ut.ados .

0 Governo a abrir,. pelo .N:mis.,.
•

·

;ül!:.l$863; para:
áS · diversas

,

t:llliDITr.t .\u ~l!NIR'I'J::IIf•~' IJ.I 1'.\Z!;NIM

.· 2' discus8iio rJn proposic~o da Catl!ara f!os · DoputudoB
n. 8U, de 1!117, qUtl autol'izu o Guvcmo a abrir•. pelo Miuis~
terio d:::.,W'uzmHlu. u et•edilo do :l.103:3:t.J.$285. p~ra 1cgaliza1'
tlcspczas 'cJ't'cduadHs 'pr.tJ' eunl.a rJa vul'lm Hl' tlu ul't>Unteutu · tlu
mcorno mini~terio,
no tiXUJ't.:id(l de· HH5.
· ·
•
'
·.
.
. .Adiada n volnciio. ,
~

.

.

·AS::IIHJ1t\l:.~o CU.\I.f..II~!·H.:I~\1 .. ug S:\N'J'OS

3' di~eu~sãu du proposil1iiu da Callllll'll <los Deputados
n. · 67, ·de 111!7. que declara· ue utilidade publica tt ASoOciat;iio Coun11CI'<:i:il t!e 15aul.o~, nu E~l.titto tlt.: ::i. i'aulo.
·

Adiu da .u

volu~ão.

'

'

;'•.

···,

;-

..

ANNAES DO SENADO
ASSOC!AÇÃl) COM~IICAC!AL DA· BAHIA ·
. I

a• discussão dà proposlcão da Camara dos Deputados

n. 74, de 19.17, que declara de utilidade publica a 'Associa-

~iío.

ComrYJCJ'Clal da .Balda, no
Adiada a votacão.

.l~staclo

da Balüa.

,'•'

ASSOCIAÇÕES COMMERCIAES

• 3~· .discussão d~ proposicão da .. camara dos ·Deputados
n; .84;. de 1917, que .declara de utilidade publica· as .Assooiac!Jes Commerciaes de Aracajú, no Estado de Sergipe; de São
Luiz, no Maranbilo•;· e de Natal; no do Rio . Grande dO
Norte.
·
·
•
·
1
... Adiada a votacão.

,.

·.1·

.. , ASSOCIA(;IÃO COM•MERCIAJ, .DO J>IAUHY_

3" discussão do projeeto do S~nado n. i6. d.e 1Dt7•. que
. ~~clara de utilidade publi~ . a .AssociaoAo •CommerciaJ, do
• . . . .. . .
l muhy com séde. em Therez1na. .
Adiada a votação.
1

.

TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCO!ONARIÓS, DA· SÀUDE PUBLICA
'
.
.,,,

3~·aiscussão.do J)rojecto do Senado.n. iúde U~17, mandando eontar, pelo. dobro, aos. funccionarios da .Directoría:
Geral de· Saude .Publica e ao pessoal àübaltei'DO da mesma
repartição, 0 tempo decorrido de .5 de janeir;. de 1901 a .31
de dezembro de 1908, prestado na extincçllo da · febre ama·
relia ao Rio de Janeiro.
· Adiada a· votação.
'·O ..Sr. Presidente .,...., Aoha~se ·sobre a mesa ·'Jm parecer
sobre 1 o ·Codigo Civil. ·Chama, ·para elle a attencão dos Srs.
Senadores, avisando que·. o dàrei' para, ordem do rlia·,,da--'pro•
xima· quinta-fei~a.
·
. Nada mais havendo a .tratar, vou levantar a aesaio~ < '
, Desigllo para ordem, do dia da séguinte:
,
Votação, em ·2· $)iscussão,-·da proposição da Camara dos
Doputados; n. 75, de ,1917, que autoriza o .Governo a abrir,
, [JOio :~Ii111sterio dn. Viação, um. credito até 200 :OOQ$,- para ser:
CII.Tipl'egado · nn, n:.ontagem . de ·uma estacão radiotolegraphica
no Estado do Amuzonàs (com emenda· da Commissão, de Finanças);

,

..

r .

'

( ,-,

..

,''

....

'
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VoLaçã.o, em 2• discussão, du próposi:cão da Camar•a dO·'
Deputados n. 88, dr '1917, que uulor·iza o Governo a ;tbl'ir
pelu .MinisLerto da Viacü.o u crcditu ~upplnmeuLat· de réi;
49!J ;683$863, para pagamento, no , segundo semest.1·e duo
add1dos as diversas seccões do mesmo ministerio (con;, parecer• .. favoravel da Com~pissão. de Finanças);
.. . Votação, em 2' discussão, da proposi!)ão da Ca~ara dos
Deputados n. 89, de i917, que autortza o Governo a abril•,
pelo 1\finisterio_da Fazenda, o credito de 2.103 :3~4$285, para
legalizar despezas effectuadas por conta da verbii 18' do or- ·
cameuto do mesmo rpiniste,l'io, no ex~rcicto ·ue 1915 . (com.
pavecer favoravel da Commrssão de .l!'miinças) i .
' Votação, em 3• discussão, .. da propo>'icão ·Lia Uamara dos
Deputados n. 67, de 1917,. que declarn de uliltdade publica ·
a Associação Commercial ,de Santos, no Estado de S. Paulo·
(com parecer fa'VOravel da Con:.missão de Justiça e Legislação);
.
! .• J :
Votacãi>, em 3• discussão, da pi'Oposição. da Camara dos
Deputados n. 74, .de .1917, que d.eclara .de utilidade publica
a Assoctação Commercial da · Bahia, ·no Estado. da Bahia
(com parecer fa:voravel da· . Con:,missão de Justiça e L• •- •
gislaçAo); ·.
·
·
·
iJa"J
"

· .· - Votação,' em 3' discussão, da proposição . da Camara dos
Deputados· u. ·s( de 1917, que declara de utilidade pubJlca
as Associaoões Commerciaes ··de Aracajú, ·no Estado de Sergipe i de São Luiz, no do Maranhão; e de Natal, no. do Rio
Grande~ do· Norte (com ·.. parecer favoravel da CommJssão de
JusLioa e Leg1slaf)ão); : ·. .
·
·
. ··,.

..

.

Votação, em 3• .discus~ão, do projecto do í:ienado ·n. ili,
de 1917, qur~ declara .de utilidade publica a Associação, Cómmercial do. Piauby, cona. séde .~m Tllerezina (com parecer
· favorawJI da .Commissão de Finanças) i
·

!."'.~·votaçãO, . em

3:·

diSCUSSãO, do p;Ojectb do Senado 'n: f 7 I
191 7,. mandando oqntar, pel~ dobro, aos funccif!nat:ios da
Drreotorra Geral dt~ Sande Publica e ao pessoal subalterno da
mesnia repartição, o tempo decorrido de 5 . de janeiro de
1004 a 31 .de dezem~ro ·de 1908,. presta·do na ext1ncoão da
febre an:.arella no Rio .de Janeir·o (emenda destacada da p!'!J~
posição da.' Camara n. 191, de 1911, e com parecer favoravcJ
·
da Commissão de Ffnançns);
d~

2• discussão da proposiçllo . da Camara dos Deputados
' n. 25, de 1917, que nbr•A, ·pelo Mioisterto do Interior, o credito. de 9:669$515, narn pagamento .de gratificações add.icionaes .a que teem dirAitl> .varfos professores dn Escola Nacronal
de BeiJas Art<!s (oom pa1•ecer favorav~l da Commissãe de

,.-.

'!);
:

. FiaaDGU);
·~~r

.
~': ';

·

·. :.
I

I.

•

336

:;" rliscussr1o da pt·oposi~uo da Cnmn l'tl dos Dc:pÜtu,Jos
n. !III, d•! :1!117, qnc ab1·e, polo jliui~tcriu ela Viao~ãu, o.~ crodHt·~ t~:-:peeinn~ .(11! 5~1. ::.1::JO$úiliJ. ou1·u, t~ de ·Hl :.2.iÔ$3Jü, out·u~
pa1·a pn;;rlllwnlo, rr.~pcdivrw:.onle :\s Gumpanhins Estrada de
iCPt'I'O 8;in Jlaulu·Hio Gruudo c 'vic.lol'in-Dinmantiúa, do gu..

rn nl.in oh~· .i urus ( eom

Comm'~~tiJ de
.
c:\!" o.li~cussüo do pru.iccl.u.du Senadu n •.1!:1, de !.017, nütu-

/

·

J~'iuunt;t~s).;

·.-··

parecer- 1'avun1 1•úl

l'izndo.• tl l'l'i•siclt>ill" da llcpublim :.1 JJU!!:U' u,iudàs de cu:;Lo,
pOJ.' L'Xut·cicio~ fiudns, ao dlll~lll Get·va~•o Pires ;b'erl'eir:i r..
:tn dipl•.•Inni.(l G;v'''' elo :\zeverlo c a q1uú11.o~· ~~·! :w!Hit'OII.I corr1
t:lirri.tn 1111 o•onlH.•lso devido, abl.'indu t•s cr~dif.os prr~cJso~:
(ouHmdu (ip,.;fncndu tla pJ•opo:;içiío H, üO, de 1H17, aprcsouL:tdn !}ela Cou:.mi~~fio · dp FiuançaH).
LcYDIIf.n.;;e n s~Hlio tí~ :! huras · ,. ::.l5 minutos .

•

Wl"
...

...

da

S~SS.\0,

--

1m :!+ DE

SETE~lB,HO

IJE J\ll7

'

I'RESIDENC!A . DO Sn •.I, ,\XIllllmO, \'IGI·PIIESillF.N1'E .

''

A' :!. hora. •la, 1:n.1·de.a.lwe-sc a. sc;;são, n.' que coucort•cm os S!'s. A.
Azorcdu, l'cdt·o · Borges. ~!ctci'Jo, Pcreil'a Lobo:, Hego ~Iou!eiro, Indio
do Bra,;il, Arthut• Lemos; Costa RoJclrigutlS, )!cudus do :l:lnwid:~ • •losé

~.

Euzubio, Abdias

~cvcs.

Pires Fcri•oil'n, Hibciro .Gi.Jw;alvus, Fr;mcisuo

Sá, T!Jomfl.z Accioly, .folio Lyr:<, Ctwh;t I'Otlrosn;, Epitacio Pessoa, llo>a
c Silva, Daul:a . ~ IJarr~to, l.lnymüwlo .de .\lit•auda, SnaiJra., ~ligue! ([C
Gnrva.lho. Et·ic,, Coelho, Bornarrlo jlout.ciro, .\.doi pilo Gorrlo: Alrrw.lo
Ellis. Eugenio .Jardim, IJouza.ga Ja . yJUo, .Tosé ~!ut•tinho, X;wim· d:t Sll,. v«, Vida! HaJuo;;, Hil'adn.via Cot'l'e<L, Soares dos ·S;mtos c Victoriuo
· ~rontcit·o (3:;). .
.
.· .
,
.
·
Deixam de lkllllfl<ll'Cclll~ com crLus:L justilic:<dn o~ ~rs. Hcr·cilio
Luz, Lopes Gonçalves, Silvel'io Nory, Antouio de Sou~a~ Eloy de Sonza,
Wa.\li•cdo Leal, Hibuit'o tlli Britto, Araujo Góes, Gomos !Uboit•o, Si- ,
quoiriJ. dl\ .lfcnczo~, Gttilllllt'IIIO Ca.mpos,' Huy Bill'hJsa., Luir. Vi:tllllil,
Jaão Luiz ,\1\•cs, Lon~·oHr,u Bri1~tista, It.•inou :\!ncbado, :\lpimlo G~ana
ha.m, l'lllllo de Front111. 11t•:tnctsco Sallc;;, Bueno de Patv:t, Hodt'Jgucs
. Alvos, Leopoldo- do Bulhõês, AlctJCiLL' Guimm•iios c Generoso ~rm·.:
qucs (.24).
E' ·nua, posta cru discussão c, som debate; a.pprovadiL a acta d~t

sess:\o an turior.
. O Sr. ~· S?c1etario d:i

.

'

tJtli~La

EXP1WIENTE
Oflieios:
Do. Sr. r. ui~ Vo~~ i o Erigido, conuni.J.nicando ter sido em~
pos~~do no cargll de inspeotor .du. Alt'àndcgu do Rio de Ja:neiro, para o qual fôrn nomeado pO!' decreto de 13 do ·cor~
renttJ, - Iuteirndo,
·
·
·

'-.

,''

·-,

...

·
clll scguinl.e

'
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I

l
I

:~

'

··.• ......

. í","

'I

~·

SESSÃO EM

;Z.i

DE SETEMBRO DE

1917

-337

Do Sr. João .Bussons, oommunica'ndo ter assumido 1)
exercício do cargo de 'prefeito do Departamento do Alto Juruá, durante o impedimont.o do Sr. ~funiz Vare lia, que est.!í
licenciado. -- ·Inteirado.
'
·
.
;\•.
·
'l'e!e.gramma: do ·~r. Det>utado Cnstello .B•·anco, tJ.·a'ns
mittido. do Pará, agradecendo o vota do Senado sobre o re·
querimento de informa.çõeR apresentado pelo Sr.. Arthur
Lemos .. - Inteirado.
•.;I

O Sr. 2" 'Secretario pl'Oet'·dr! d leitura dos seguintes

i!·
PARECI:.'Ril:S

N. 205 -

1917

A C:Ommissão de Constituiçã(l e Diplomacia examinou rJ
projecto ·que declat·a de utilidade publi9à a Universidade de
-1\Ianáos e sobre elle passa a emittir seu parecer.
·
O projecto e.stá 1.westigiado pela assig·natur·a de 1i Senadores e foi ,iustiJlcado da tribuna pelo illus: r·c Sr. Lope~
Gonçalves, que a proposito . leu trechos da men8agem do Governador do Estado apresentada á. respectiva Assembléa I.e~
gislativa no corrente anno. Fazem-se nessa mensagem referencias elogiosas á universidade, ao seu director Dr. Astrvlabio Passos, ú regularidade do ensino, e á frequencia e aproveitamento dos alumnos, durante o anuo ·passado, nos cursos
d<J direito, · agronomia, pharmacia, odontologia, obstetrícia,
sciencias e lettrasb·. etc. A matricula, no corrente anno, nos
diversos cursos, su iu a 233 alumnos. sem incluir a Faculdade de Sciencias c Le-ttras, que se achava em reot•ganizaçiio.
para ser adaptada ao' programma do Co!legio ·Pedro II, quanoo
foi apresentada a mensagem. O. Estado ~ o município dtt
capital subvencionaram a. universidade, qufl foi ·fundo.do
em 1909.
.
·
Este rapida resumo da~ demorada;; referencias da men·
·sagem do Governador do. Amawnas basta para demonstrar a.
utilidade da' instituiçãõ de .que trata o projecto;
Já tendo o SenadO" ·a{lpl'ovado projectos declarando do
utilidade publica a Academia de Altos Estudos e outros institutos de ilaractet· particular, não póde· negar seu voto ao que
se refere á .Universidade de Manáos,' que tão util tem sido ;w .
ensino superior do Estado do Amazonas.
E' este o parecer da Coniinissão.
.
Discutido este parecer o Sr. Alencar Guimarães propo~
que a COmmissão apresentasse emenda ao projecto declarando
que seja tambem considerada de utilidade publica a Univer- ·
sidade do' Paraná, e. o Sr. M·endes de Almeida propoz qt!ll
. ficasse o projecto assim redigido:
.
.
. .
.
Artigo unico. S!ío consideradas de utilidade publica a~
Universidades de Manáos, do Paraná, de S. Paulo e os institutos .congeneres, seni prejuizD da legisl~oão viçente sobre
S. -'VDI.~ :V:··
· U .

.

•
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AJ.IINAES DO SllN,IDÓ

seoundario superior; revosadM

88 disposições Cl4t
.. .. , ,.
JJ., ,M.
, ·Sala das ColllJllissões, 21 de setembro de 191 '7. _;__ .1!' •.
.Mendes de Almeida, President.e. ....: José Euzebio, Relat.or. - .
Alencar Guimarães.

contrari~.

I

PRO.JEC~'O DO B&NAilO N.

18,

Dlil

1917,

• , .....

A QUII àll lml!'EIU!l.

O PAlUiiCJI:R, BVPIIA
. :.,

'

.-

.·.

, •.

'
.O,Qongresso Nacional· decreta:
,., .
Art. 1." E' oons.iaerada de 'utilidade publica a .UniversJdade de Manáos. ··
Art. 2." Revogam-se as diaposioões em contrario.
Sala das sessÕes, 17 de seteDlbro de 1917. - Lopes Gou- ·
calves. - Artbur Lemos• • ....., Eloy de Souza. - &abra. Dantas Barreto. .~ Costa Rodrigues. - Eugenio Jardim. :Walfredo Leal. -João Lyra. - Soares dos SantoB. - Pil'd.::
Ferreira. -A imprimir·.
·
E' igualmente lido, posto eQ1 diS[lUSsão .e sem debaLe';
appr·ovado o seguinte ·
'•:.I

.. :'

:· '

·:

·,:·-.'.

N. 206·- i917
.

-_I:

'

Autoriza' a proposição da Camara dos De'ptitados n. ·.711,
de 1917, a abertura, pelo' Ministerio da Fazeada, .do credito
especial de 45:100$, para pagamento a M. Cavassa Filho
& Comp. pela construccão do vapor «Fernandes Vieira».
, A Commissão de Finanças julga conveniente e requer; antes
de se p·ronunciar sobre o merito da proposicão,. que . a de.
Justiça e Legislação. interponha o s·eu parecer sobre a questão
de saber a· quem cabe de direito o premio que a. lei concede
aos navios tque se construil'em no paiz, si ao ,que os manda
construir para seu uso 'o goso, · ou ·si ao estaleiro ·que os
constróe.
.· .
• . ·
Sala das Comrr..issõQs, 29 de setembro-.. de f9i 7 . ..:: Victo·
rinó. Monteiro. Presidente. - Aloindo. Guanabara,' Relator.
- Francisr.o Sá. - Erico Coelho. - Alfredo Ellis .. - JOio
Lyra. ..;... João Luiz Alves. ·
iE' novamente lida, posta em discussão; que .se encerra, sem
debate, e approvada a i•edaccão · final do projecto do Senado
n. :15, de .. 1917, que' declara de utilidade publica as associacães .cólilmerciaes da tPrarahyba e do Pará.~
O Sr; Presidente - Foi apresentado á Mesa. ·o parecer ·
da Commissão de ·Constituição. e .Diplomacia. a respeito do
projécto ·que .deQiara de. utilidade publica a~· Uaivenidadu .(lEI .

\•

I

I

·.• ·:

'

~.'

......
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.iHauávs, ao qual a úvmmilllliio entewdeu dtlver oí'JeL·~oOL'
subsL!L1ltivoo~

~.

Ulll·

.
. , .. ,.,.g·,,tl.'ti111ill.fi/
· De accurtlo I!Uill o Hcg11neulo a .Mesa u:lu pótle acccüãi~u
lM'quanto, anles da prilllcü·a dr~cussão. ·a Commissão · terá
sómeJalc de dar parecer sobre a oonstitucioua.lidade ou ~
poustituciouali.:l<llle do pl'Ojllelo su!)melLido . á consíderacãü
·
Jo Se11ado.
Essa deliberação foi tomada pelo SeDado em ·:Jma das
ultimas sessões da semana passada approvando a reforma
íeita. ao Regimento, ·em virtude de {udu~ação apresentada pelo
Sr. Seuador Bueno de Paiva.
·
O Il.egimeato determina que. mesmo em primeira dia·
cU~$ãO, não póde ser apresentada emenda ~ob1·e qualquer pl'j)jecto. .
···. . ·
.
. , ; , . ' !l. 1 •·· ~Lili
Assun, a Mesa. x·esoJve não -aose1tar o parecer da COmmissão da ·Constituição c Diplomacia, tal como está. espe·
'rando que el!a apt•eseate· o seu s:Jbstitutívo, ·quando O· proje·
cto eliltrar em segunda .ou Lel'ceira discussão..
I

· ' o Sr.

~

.

•

José Euzehio - Sr. Presideilte, o parecer da Com·

missão de Constituição e Diplomacia é favoravel ao projecto
apresentado pelo Sr. Lopes Gonçalves. E' exacto que elle
termina ,por um substitutivo; mas desde que sómenle em 2•
discussão· é que se podem apresentar emendas, esse substitutivo,.será submettido á consideração do. Senado nessa occasião.
0 SR. MENDES DE .ALMEIDA - Apoiado.
O'SR. SoAIUiis nos &NroS'- Pérfeitamente. Assim é QUe se
;faz na Camara. ·
·
O SR. PRESÍDENT.II: -· Pelo Regimento do ·Senado, na pri·
mcira discussão não se apresentam emendas, e terminando v
_parecer da Commissão de Constituição e Diplomacia !POl' uma
emenda substitutiva, a Mesa .não po~ia recebei-o.
·
, O SR. .VIOTol\INo MOl"TEIRO - A emenda póde ser restabe·
lecida em 2•\ discussão.
. .
· ,
O Sr• .Abdias Neves - Sr. Presideate, pedi a palavra para
. solicitar a V. Ex •. que consulte o Senado sobre si consente 1
· í.que seja impressa no <Diario do Congresso» a acta dos tra- ·
balbos da Sõciedade Brasileira de Pediatria em que se tratou
do proJecto do Senador Alcindo Guauabara sobre, menores delinquentes e abandonados.

J

'·'··.

1

\
_.,t

II

I

..,.

Senador·Abdias Neves.
Os senhores quu approvam o requerimento· queiram 1..
. ;vantar-s11. (Pausa.}
·
i

I

.

O Sr. Presidente - Vou submetter á colllsideraglío do :se~
nado o requerimento que scaba de ser apresentado pelo Sr.

Approvado.

• I

..;

•.

''·

AN!>AES DO BENÁIJO

ORDEM DO DIA

Votwlão, Pm ~· di~cussãQ,· du propos~r}ão da Gamara. õo~
o. 75, de 19'17, que autoriZa..o Governo a abm·,
·pelo l\linislerio da' Viacão, um credit.o até 2()() :000$, para i!CI'
emprc·gado na montagem de uma estaÇ!ão rudiutelegra.phicü
IW Estado do Amazonas.
Approvadn.
'
E' igualmente a~rovadn
seguhlte
Deputado~

a

ffiM!lNDA

Ao artigo unico :
Onde se diz: ~um credib até o maxiruo de 2100:000$, diga-se.: «um ct•edito especial até .o maximo de 200 ~000$001b.
.
Votação, em ·2" discusoão da proposi~.:ão da Camara dos
Deputnàos n. SB, de 1917, qÍ1e autoriza Governo a abrir,
pelo Minis'f.erio da Viação. o credito supplementar de réis
499:683$868, para pagamento, no segundo semestre, do,;
<1ddidos ás diversas secções· do mesmo ministerio.
. ·
Appl'ovada.
....
Votação, em 2" discussão aa pl'OposU;ão da Garuru·a. do~
Deputados n. 89, de 1917, qÚe autoriza o Governo a abrir,,
pelo Mini'Ste'rio da' Fazenda, o credito de 2.103 :32q$2851- para
legalizar dospczas effectuadas por conta. da verba iS• do. or~amcnt.o do mesmo ministeri~ no e:xercicio de 1915. ·
Approvadn .
Votaoão, en:. 3' discus~fto, da proposição da Caruat•a ~os
Deputados r~. G7, de 1917, qur. declara de uti!Jdadc pubhco.
n Associação <Qommcrcial de Santos, no ~tad0 de S. Paulo ..
Approvada; va.e ser submettida á sancção .
Vot!l()ão, en:. 3• discussão, da ·proposição da éamara dos
:Deputados n. 71,, de 1917, que declara de utilidade publica
a IA.ssociar.:r10 commrlrcial da Bahia, no Estado da Bahia..
:Approvada; vae ser .submettida :i· sanccão ,
Votacão, err.. 3' discussão, da proposição d:t: Camara dos
Deputados n. 84, de 1917, que declara .de utilidade publica .
as Associações Commerciaes de Aracnjú, no Estado ·4e Sergipe; de São I.uiz, no do . Maranhão, e de Natal, no do Rio
Grande do Norte.
.
·
· . .
Approvada; vae set• submettida á sancção.
Votacão, em 3' discussão, do projecto do ::;e nado n; i 6,
de. 1917, que declara de ut.ilidade publica a A~~ociacão Commevciai do Piauhy, coar séde em Therezina. ·
ApP.t'OVIldo; yae á Ço~iss~Q de Reda~ão. · •.,

o

-

.

I,.

·: ·,

:.-·''

..

!'

~~1··~:::;:
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'

.

·

..
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'

..

'

•

'

•

\'- :votaoão, ,em a• discuSSÜ·O,, do projecto do Senáêlo lt. t7,
de i 917, mnndando contar, pelo dobro, aos. funccionarios da.
Directoria Geral de Saudc Publica e. ao pessoal subalterno da
mesma repartição, ··o tempo · decorrido de 5 de janeiro de
tOO.!. a 31 de dezembro de 1908, prestado n~ ext1ncção' da
febre ama;rella no Ri(} de Janei!'().
Approvado:' ' vae á Commissão de ' .Redacção.

.

CREDITo PAP.,\ PBOFF.:SSORES DAS . BELL,\S MTBS

2" discussão da proposição

n. · 25, de

da

Camarn dos Deputados

1917, que abre, pelo Minister1 0 do Interior, o cre. dito de 9:6698515; para pagamento de gratificações addicio-

naes a (JUC ,t.eem direito vnrios professores da Escola Nacional
de Bellas .<\rtes ..
Approvada.
CIIEOITOS P.\R:\ PAGAMENTO DE GARANTIAS OE ,fUROS

2" discussã·o da proposição · da Camara dos Deputado>
n. 90,' de 1917, que abre, pelo. Ministerio da Viação, os credites especiaes de 521 :330$555, ouro, e de 40:249$315, ouro,
pazoa pagamento, respeetivazr..ente, ás. Companhias Estrada ·t.le
Ferro São Paulo-Rio Grande e Vietoria-Diamantina, de garantia de juros.
. , ··' .. · ......:
,Approvada.
cm:DJTOS PARA l'MlAMENTQ DE A.TUDAS DE CUSTO.

2' discussão do projecto do Senado u. 19, de 1917, autorizando o Presidente da Republica a pa'gar ajudas de custo,
por exercícios findos, ao consul . Gervaslo Pires Ferreil•a '·'
ao diplomata Cyro de .Azevedo e a quantos se. acharem com
dirleito an em bo1so devido. abrindo os cred'itos precisos.
Ap[Jro,·ado.

. O Sr~ Rego Monteiro (pela o1'dem) ~·eq:uer, e o 'Senado
concede, dispensa oo interstício· para •cru e· o projecto figure
na ordem do dia d'i sessão· seguinte.
O Sr. Presidente ---- Nada mais havendo a trat.ai', voü le· ··

· v:m tar a

~essüo.

Designo para ordem do dia da seguinte:
Discussão nnicn da emenda do. Senado, rejeitada pela Ca-.
n:.aro.-, dos DoputndDs, á proposição que ·determina que os
membros julgadores do Tribunal de Contas·
tenham o trata'/

.!I

;'·

' mento ·de ininfslros e dl'i outrns providencias (com pa1·eccr
favoravel ria Com missão de Justica. e T-egJslaoão) ; "
.
I
.
·
Discussrio unica do «vét.o:. · do Prefeito do Districto· Fe·
dernl n. 1, de 1917, que manda incorporar aos'' vencimentos
dos inspectores escolares a diaria. que lhes é. abOnada de conformidade com o § 10 ..- Material - do art. 201, da lei oroament.aria municipal (com parecer .contrario da Commissão
de Constituição·· e· Diplmr.acia);.
s• discussão do projecto do Senado n. 19,' de 1917, auto·
rizandó o Presidente da Republica a pagar ajudas de custo,
por ex:ercicios findos, ·ao consul Gervasio Pires- Ferreira e
ao diplomata· Cyro de AZevedo e. a quantos se ·acbarem com
direito ao eir.bolso devido, abrindQ · os creditas precisos(da ,Commissão de FinanQU).
Levanta-se a sessão ás 2 boras •
~

..
'''

..,:t.

-.

Publfcaclo feita por ordem da' Mesa, cm virtude de dcliberacão do Senado:
(ACTA DA 31 BBBBÁO ORDINARIA'"·DA SOCIEDADE BIIABILIIRÃ. DE
PEDIATRIA, REALIZADA EM i~ DE SETEMBRo DE f9f7) .
'

,-J '

'

. Sob a presidéncia do vrofessor Fernandes Figueira, se-.
crcl.nriado pelos Drs. Alfredo Neves e Alvaro Reis. r.ealizou
esta sociedadé~ sabbado ultimo, a terceira sessllo. ordlnnrfa do
corrente anno.
.
,
.
Approvada. a acta. pediu a palavra o Dr. Alvaro Reis, que
diz saber que a orientação da Sociedade de Pediatria é rigorosamente scientlfica e que o Sr ..presidente é systematicamente·
ave~ o ã moções de qualquer natureza. Entretanto} baseado eiil
precedentes vem trazer a sociedat!e um requerimento. Estli
em discussão no Senail0 , um proJecto do eminente Senador
Alcindo Guanabara s.obre infnncin nbnndonndn, a respeito do
qual jd teve oocnsillo de publicar um arl.igo. Julga, porém,
!ltie a sociedade nrlo devo ficar . cxtrAnhn a essa excellente
camp.:mha. por isso propõe. enibora reconheça QUe o ·projecto
do .. Sr. Alcindo Gunnnbàrn; completo e substancioso que diz··
respeito á. segunda infan.cia abandonada ó defficiente, em tra- .
tando da primeira inf'nneln, que 1!1 sociedade _lhe envie uma .
moo fio de applausos pela brilhante iniciativa.
·
. O Dr. Fernnndes Flguclrn diz achar que a sociedade deve
discutir o assumpto. tomando por base o projecto do Sr ..
41cindo Guannhnrn. Dá por Isso a palavra ao Dr. Alvaro Reis
Para abrir o debate.
. •.....•.•........•
. O Dr. Alvaro Reis diz que nlto pretendia fallar sobre o
pro,lecto, e sim s6mente· propOr uma moçllo de npplausos, sen,
do forcado, entretanto, a entrar no nssum~.'
·
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·· · ·cnnslder.n o l.rn bn lho do Senador pelo DisErfeto Federal
como um proJecto Aoht•e ~ mfancia moràlmente éielin.quente e
abandonada e que, soh · esse ponto de vista, o considera completo e brilhante, nmborn haja questões, sobre as quaes é
Justo respingar.
..
Entre essas avulta a questlio do ensino religioso como recurso de edncac!'lo mora 1> A escola do trabalho apresenta me•
lhores proveitos que o pratica o ensino dos.mandamentos da
Santa Madre Egre,in. Os excellentes principias que esses mandamentos sagrados prP.gam, podem ser mantidos no espirito
do· adolescente como elementos de moral social em que se
alicerçam as sociedades sadias. .
. .
.
O Dr. Alfredo Neves, obser:v.a que já o autor do pl'lo.iecto
. prevlrá a ob,iecçlio que. n.cabavn de fazer o seu collega; por isso
qur Justificando-o, cabalmente defendeu a creacão do ·ensino
rcligiQso nas eseolas de prevenção e de reformas.
.
· A Constituiollo dof.ermina i'JUe ser:l. leigo· o ensino mfnisf,t•nc!o nos rst.nhelecimentos publicos» cômo leigo erd o ensino
ministrado noA estnhelocimentos de que trata o~pro.iecto: Por
Aun ·vr.z' nnf.rn ni~pn~io1ío constitucional determina que·
cnenhum culto· ou l!ll'e.i'a goosará de subvenção- offlclal nem ·terá:
rolnoões dn dr.rendrnr.i.ll on nllinnoa com o Governo da Unii'lo
rm dos Est.ndos».
Ainda nesse cnsn o proJecto n!lo fere o nosso pacto fnndamental, nois fTTfl' ~llr. arumas faculta nos serventuarios do·
" cultn cntholico; que n isso se prestarem, mas sem remunera. n§o. a Jihnrdndp dr n~netrarem nessns escolas e ensinarem
prenAitos .ele sun rAiiglão.
.
·
·- O Dr. AlVaro .Reis, nroseA'Ilindo,. diz que o p110,jeoto especifica ns servent.uarins do culto catbolioo; A dar. o pro.tecto a:
faculflnrle do -ensino religioso. nl!.o deveria especificar qual a:
relfgoi!lo. qual o crndo. nem qual o rito.
.. 1
· · .·
O Dr. Alfredo Neves -·em .a.pnrte diz que o autor do
·nro,lellto opinando prln {lnsino ontl)ol!co, procur.on eorresponrler :'is trodir.õe~ R nnq s1mtimentos do povo brasileiro. visto
corno mais· di! rlous trr0os dn · nossn populacifn praticam os!ln
relillH!O. Pnr ·nnt.ro lnc!n S. F,x. tnvo em vista evitar. fnculf.nnr.ln n f'nsinn dr. f.nrlnR nllns no mesmo estabelecimento, aue
so r:rf'nSRe confusão, n balburdia, rle modo .aue n~ crennças terinm l'A~nlt.n.doR nl'pontivoR nn ndministrnr.il'o .doquella diseinlinn. ~11.lo fim r.rn o dfl preparar ;, r.spiritn dos Joveris rles' nmpnrndos .ITUP n!lo .f.ivornm. ·an r!esnbrocbnrem para n vidn,
nm lnr ondl' nmn mfín- cnrinl10sa lhes fizesse naslier rio tiornc!io
n nmor .an proximo o n Deus. nn ']'!brnso do nut.or do pro·
.i~r.to. .
·.
,
· ·
· · · .. · .. ..,.,,,
O Dr. Alvnro Reis, nrosA~nindó nindn rliz que· outro ponto
. ~nhro o aunl fl nP.r.r.ssario pôr duvidas se hem que dillll mais
-resneito ás ~or.l~dadPs fTT.Tr. f'stndnm o dirflif.o. ~ n · qtlP.Rf.lln rl~
Tribnnnl rfr Orinnf'ns rrnP n proiMf.f'l nhnnr!nnn nnrn rnnstifllil'
rmr nm .ini?. privntivn dr.lihPmrú sn.hro.·n quesffln rlP. disr.Prnil'l)etiLo, bo,i e ·posta d0 pnrte por todos os trntndisf,ns .. :m•· um
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assumpto importante e que não .póde ser aventado eni umã u~
géira apreciação sobre O B'!'andioso !PI'Ojecto, ora em estudo DO
Senado.
Outro ponto ,nerece ·ainda algumas palavras:. tal é a que.'ltão da alibcrdade vigiada~ não creada pelo projecto, emquanto que cria <•liberdade condicional» como premio. A liberdade vigiada tem sido uma das mais bailas ucquisições da
. ,íurisprudencia sobre minoridade de.linquente, c tanfo assim é
que tem sido adoptada em muitos paizes ..Essas QU13Stões não
são. entretanto. da alçada da !:iociedadr: de Pediatria; intW"eS'aam os q:ue üstudam direito e jurisprudencia. dizem de porto
com · n criminalidade infantil que escapa á compctencia da
lllOssa sociedade e onde, porém, é cabível a intromissão na
Sociedade de Pediatria é na parÚ?i que diz respeito á primeira
infancia, porquE\ a sua protecção representa a base da diminuição da mortalidade illlfantil. E sobre primeira infancia o
projecto ·Aic~ndo Guanabara deixa muito a desejar. Toda .a
.protecção íts crianças da primeira idade se. restringe a · subvenções, :J. iniciativa particular sendo irregular, ·sempre de. Jficiente. Não faJia o projecto· da obrigatoriedade ·de · «creches) nas fabricas, nem 'em QJreches» districtaes~ não cogita
da fiscalização 'da primeira i:nfancia tl tantos outros interessantíssimos e ímportàntes para assistencia cfficiente da primeira infancia. Seria longo ·tratar de quanto urge ser feito
;nesse sentido. Resume o que assim de momen'to póde dizer,
concluindo qu;; o projecto Alcindo Guanabara ·é-· perfe.,ito, f'~
.capaz. é excellMte~ no que ·respeita a segunda infa.ncia; é. in-:.
l'eiÍ!Zmente defficiente em se tratando da primoita parte.
·
O Dr. Ovídio 1\leira diz que não tem enLhusiasmo pela
assistencia Official' aos abandonados, porque quaesqucr q,ue ·
sejam ns medidas P1lllprehendidas, essa assistencia sempre falha·, W o ,fruto do abandono das criancas, da educaciio das
classes pobres e das condições economicas gernes. ·PQnsa que
. a sociedade não deve P,nviar applausos ao autor do ·projecto
antes ·que o Congresso delle t.ome conhecimento, pois de· outro mOdo ó difficil saber-se o que será feito .de productivo em
lavor da itnfancia abandonada.. O pro,jecto mofará, por certo.
na .pasta da~ Commissõlls. u. exemplo do que tem acontecido
com outros. .
·
. .Nesso ·ponto de sua oracãú trava-:;e animat.lo debate .tmLr•l
o orador <' os Drs. Alvaro ReiA e Alfredo Neves. sendo ._quo·
este lr.,mbra que, em vez da diseussão sem .t•esu ltado a QUt'
SQ estava nssisf.im<lo. inelhor lhe parMÍit que· a sociedade· por
uma commissão estudasse 'o projecto, apresr.nt.ando tmJendas ·
contendo as bases em que poderá. ser fetta. a protecção á in:.
fanei a da primeira idade, lembrada pelo· Dr. Alvaro Rois.
Do resultado a q,uc ,!lhegnsse. n commissão submctleriu. a~
suas conclusões ·un voto dn soci!Jdade, qtw por sua voz as rr.metteria no Senado, Esta. pensa, será a melhor homenagem
que se pOderá prestar .ao illustre autor d·o projecto.
O D7•, Fernaudes Figueira, presidente, chama a attenção.
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pata a complexidade do problema da protecção á i1nfancin em
todos os paize.s eivilizados, complexidade talvez ainda maio1·
no Brasil. Antes de tudo se declara um tanto conhecedor do.~
a!sum Ja<io .pratico da ma teria. porque a .sua actividade vem,
g'Jrando l1a annos em tomo das omissões de nossa adminíst.rac~o ~mbliw. Dirige, ·~ o fundo, ·um centro de educação
medJrQ.-padaigog-ica. onde. recolhidos meninos deficientes ·OO
intellig;:mcia, são tratados com o ma;odmo recurso, alcançando-se algulmt exi·to. Qu:ando se consegue mel-horar um pouco
um i.dliota, .flu•c. se most.ra apto a exevcer profissões subalternas (limpeza d•r• ·casa, ·por exemplo) .os paos retiram do esta.belecimento os·n1enores t' l•evalml-n'os :1 . seus lares para au. xilio . ás rugr,ur:ls da pob1•eza. ~\h i, entre:gue a si mesmo. o in- .
'feliz regride .e chega a adulto inteiramente imprestav.el. OutrlliS vexe.s o pavilhão Borneviille educa, ensina a ler e a esllrever a <>..s~e ou aquelle <iebil que deixa as aulas e vem para
'o seio ·dia. soded:ad'c. Dentro de me2:es o OJ.Iador descobre nos
.iorno!lles o retrat.o do tJx-educando, como cUJm•pli<le de gatuno.
. Emquanto se p.erd~m assim· elementos aproV'eitaveis ou
-se intrometLem na communidade elem1entos prejl\dicia:es nãiJ
cogitamos . da primeira in.fanda. .Fundamos inspeccão medica
.escolar em. <IIma cidade on.dre não existe· i·nspoocão dos primeiros tempos da vida. A Municipalidade vigia cautelosa o peso
que possalJl acarretar os muares, mas não sabe si as Cl'ianças
recebem um trato razoavel, entr<lgues como são á industria
lethal das cham-adas criadeira..~.
. · Quem quizer se <l'e<llare organizador de uma c.reche .que.
niDi!;Ue!m fiS{Ializa -e procreará a maior somma de mal•Bficios:
malefícios ás ccriancirrh.as ..Que morrem :por alimentação impropria e accumulo de indivíduos, malefícios do exemplo ·dado :'t;:
mães de qu.e .lhes é permi.ttido abandonar os filhos:
. Hospit.aes de crianças, desprovidos <la$ modernas. condições hygieni.cas. t.razcm 1morti~inio infalliW!l da população in'
.
·1•an t'l
.1 •
. .
,•
: . ' ''!·~·
Tudo isso aiLda errado.
41
•
·
.
Quando se publicain estatistivas de ..Jmot•talidade ·infanLil.
, de1ictos de menores. mi.serias do proletariado, para logo, em
uma verdadeira ~.v,olução re:grcssiva · aos tempos da Manarchia (como dizia um· soc.iologo', gri~almos! povo .. e imprensa,
que ao Estado cumpria tomar prov1denctas. Vtvemos desta.
maneira· a procla.mm· um •Estado mã!l dA_...falm!ilia, um Estadil'
ama de leite.
. .
Não é pO'.ssivel: os poUticos delimitem um pouco n maheria e dividrum. como é úrgente .. as rt>Spansabilidades.
.
'
A idéa de uma caridad~. do uma~t~mis'Crieordlia. .t~steJ!den
do-sCl ás dcsgrnl}as todas da con.e.ctividade. C!lid!ll vez mmore~ .
.~6 r• <iefcnsavel .1)m oiviliznrMs iii'ferim·e:s.
·Prec:isamo.s ela união. dn; defesa. ·da cooperação das ela~~
ses tutc.JMas, si tan·to, pelo Góverno e nada mais.
·
Niio havm•á ·um r.rario bast.nnte opulento, que cheg"Ue '\)ara
•wbrii· os .orl!:.centes infortunios ..•
.1
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A nacão .obrigue cada ·classe a premunir-.se com as caixas
beneficenteg, ·arranque dos hospitaes (pela• regulamentação)
o aspecto humilhante da .graLuidade, substiLuindo-o pelo de
quota minima; organize a inspecção da primeira infanoia
(·com os \Seus corollarios de uma creche modelo e fisC81lizacão
de todias as existentes), crie os tribunaes para ~m~enores; ·amplie ·na esphera judiciaria a _protecção aos abandonados: Só
a defes·a peculiar a ca.da .cl•asse -. repete o orador - ha de
ser effici~e.nte.
.
Espalhar ·creches á vontade redunda em diminuir a
amammentacão materna, em tirar a mulher. de sua casa e
pol-a nas industrias.
. .
.
·Regulamentar almas de Ieite ao mesmo ,precipicio. As
medidas hão de ser tomadas Ienta e Clautelosamente ou então
. . .
produzirão o fracasso da asiSistencia. ·
O orador propõe que a Sociedade Brasileira de p.edia.tria
. nomeie. uma commissão para estudar o projecto Alcindo Guanabara. H-a nelle por certo muitas idéas dignas de applauso.
'A. Commissão apresentallá o seu juizo; .sujeito á .di•scussão.
Ousaríamos, então enct!lminhar Ialgumas prQpos,tas ao !Congresso Nacional.
!
.•
;Approvado o requerimento, o Sr. Presidente nomeou p·ara
essa tGommissã'o os Drs. A1vm·o · Reis, Ov!dio .Melra, Santos
Moreira. e Alfredo Neves.
·

·
.

·

··

-

· i:U" .SEssÁ.O, EM 211 DE SETEMBRO DE
19i7.
.
PUSIDBIIClA DO SR, A, AZEREDO, .VICE•PR!SIDEI'ITE

''

'

' '

A' :l hora dn: tarde abre-se a. sesslto, ~~ ··que concorrem os
· Srs. A. Azarado, Pedro,p;Borges, Metello, Lopes Gonçalves, Rego
Monteiro, lndio do Brasil, Mendes ele Ahn~ida, .José Ensebio,
Abdlas Neves, Ribeiro .Gonçalves, Francisco S!t., 'flioma.1. Accioly, Joilo ·
J,yra.; Eloy de Souza, Epitaclo Pessoa, Walf1•edo Leal, Dantas Barreto,·
ltaymundo do ~liranda., Gomes Ribeiro, Seabra, .folio J,uiz. Alvos,
tlliguel de .Carvalho, Erlco Coelho, Borna.rdo Monteit•o, Aclolphó GoJ•do,
Alfredo Ellls, Eugenio Jat·dim, Gonzaga. Ja)'lnc, 'Leopoldo de BulhOes,
'.José Murtinho, Alencar Guimarilos, Vidal !lamas, FUvarlavia .Crit•rêa,
Soares dos Santos e Victol'ino Monteiro (3ti).
·.
.
Deixam de comparecer cot~ causa justificada. OR Srs. Het;cilio
L11z, · Pereira. Lobo, Silyprio Net•y, Arthur Lemos, Costa Rodi·i·
J;tues,- Pires Ferreira, Antonio de Souza, Cunb<~ Podrosa, Ros11 q
Silva, Ribeiro de Britto, Arau.io Góes, Gomes Ribeiro, Siqueii·•~
de Menezes, Guilherme Campos, Ruy Barbosa, Luiz Viannà, Lourenç<>'
Baptlsta,lrineo Machado, Alcindo Guaoabar11, Paulo ele ,Frontiu, Francisco SaUes,. Bueno da Paiva·; Rodl'igues Alyes, X11viet• da Silva u
Genel'O!O Marques (24).
· · · .
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E' lida., .POsta em discussiio o, swn debata, &pprovada a acta.· da.

!elido anterior.

· .

·

..-...

·

'·.' ·'/

O Sr. · t• Secretario ·dli conta do segulata

....

EXPEDIENTE
Telegramma do Sr.. Murillo Lemos. i • secretario da Assembléa Legislativa da Parahyba. participando a imtallação
dos ~espectivos trabalhos, - Inteirado.
·
O Sr. 2". Secretario procede á leitura doe seguiatcl!
I

I

•

PABBtliiRBII

.

N.• 207, -

~

•,,,
''

t9t7

R.KdDcR6.0 /int~l do tJrojecto do Senado "·· 11, de I!J/7, qve declara de utiliiiade publica a ABIIociaç6.o Commercial do.
Piauhy, com stde em Tkereli'lla.
·
·
·
:

.

O COJ181'esao Nacional decre,ta:
Art. t.• Fica col18iderada de' utilidade publica a A.8aoeia..,

.

ollo Commercial do Piauby, com séde em Therezlna. ··
Art. 2.• Revogam-se
as. disposieões em contrario...
'
.
Sala das Commissões, 2' de setembro de t9t7 •. - Wal..,
fredo
Leál. - Thomaz Acoioly.
. · '. .
'
.
Fica sobre a mesa para ser discutida, na sesaio seeufnta .
. depois de :publicada no «Diario do: Coll81'e~~~~» •
. ''·
N. 208 - :l9t7
I

Redacç4o fiool do projecto do Stmado n. 17, de / 91'7, que, .
· mandiz contar, pelo dobro, ao& ·(unccionarios diz Directoria Géral de Saude Publica; · o tempo decorrido de 5
de janeiro de 190.4 a 13 de de:embro de. 1908. , ·
. O COngresso Nàcional decreJ.a:
Art , 1.• Aos funccionarios da Directoria Geral de Sauda
Publica no Districto Federal será contado em dobro o tempo
em q;ue serviram entre 5 ·de janeiro d~ :1.904, data do decreto
legislativo que organizou o servico da Saude Publica. e 3:1. de
.... dezembro de 1908. data em que foi declarada oxtincta a febre
· amnrella na Capital Federal. . . . · .
.
Art. 2.• Os empregados subalternos da Directorm Gernl
d~ Saude Publica e agentes d~. deslnfeccões domiciliarias du-:
ru.nte a camp'anha .dirigida pOr Qawnldo Cruz contra a febr4l!,.
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:unarolla (•. peste hubOnica nesta Capital. contarão no dobro

o tf)mpo daqúel117 perigoso sel'viço swnitario.
\

I

.

.

Art. 3.' Revogam-se
ns disposições
em eontmrio.
.
.
St~:ln das Commissões, 2·1 de se,ternbl'o de 10l7 .-Wal'frodo

.Loal. - Eugenio .Tardim. - Thoma7. Accioly.
l•'icu sobre .a mesa para ser discutida na sessão <>eguinte
depoiR dr. publicada ,no ccDiario do Congresso:~>. '
; .
O Sr• .Aiiolpho GÓ~do diz que quando, 'em fins de 1912, 26
sociedades annrchistas· pxistentes então em S. Paul,o, depois
de haverem provocado alli varias gréve.s, sendo que· em uma
dellas estiveram envolvidos. cerca de 10.000: operarias. c
durou mais de 30 dias, começaram uma propaganda muito •
intensa · no interior do Estado,. junto aos colonos, · com
oJ intuito de' provocarem uma gréve geral durante a· colheita
e de . desorganizarem completamente o serviço agrícola, teve
a horira de submetter á · consideração da Camara dos· Depultados um projecto modificando a lei em vigor. relativa á' ex·
'pulsão dOa estrangeiros.
·
Depois de um largo debate em uma e outra Casa do
tongre·sso, esse ):lrDjecio foi aptlrov:ado, isanccionado pelo
Poder Executivo e convertido em lei. E' a lei n. 2. 741, de
.8 de janeiro de 1913.
·
. Como, porém, tem-se agitado,· perante o Supremo Tri'bunal Federal, em julgamentos de uhabeas-corpus:t, a que.;tlio
da inconstituci.:Jnalidadc desta lei,· invocando-se as palavras
do preambulo do art. 72 da ConS,titúição politica, e como .o Supremo Tribunal, · com -este fundamento, tem ultimamentf.<
considerado inconstitucional a mesma : lei, pede licença J!ara
·fazer algumas considerações com' o. intuito de tornar man1fes.:.
to: 1•, que a referida decisão ,judiciaria. não tem apoio na lei e
no direito, 'e 2•, que permilte que seja convertido o nosso
paiz em um refugio dos anarchistas e bandidos profissionaes
expulsos de todos os paizes do mundo, expondo-nos a perigos muito graves e prejudicand.:J ímmensamenté' ··o nosso
futuro.
·
. · ·.Tão notavel é o ::;aber jurídico ~ tão .'intenso é o sentimento de patriotismo dos illustres membros do mais elevado
tribunal do justiça deste. paiz que está plenamente .convencido de que aquelle tribunal modific)rá. ·completamente a
sua deci;;ão.
.
, •
. . .
Eis a questão: O decreto n. L 6U, de 7 de janeiro rle
':1907, 'di'i;põe nó seu ·art .. 1" que· «O estrangeiro que .por quHlquer motivo comprometter a se,guranca nacional ou a tran·
quillidade publica pód!) ser expulso . de par~. ou de todo •:
territorio naci.onab, e 'hO art. 3• que cnii.o póde ser expulsu
o estrangeiro que residir no tei'ritorio do. Republica «por ·
dous annos contínuos:., ou por menos' tempo .quando - a)
ucasado com brasileira:., ou b l «Viuvo com filho brasileiru,.
O decreto n. 2.741, de 8 de janeiro 'de 19~3 .revogou essa.
disposicllo permittindo, · portanto; a expub!ío. do estrange-iro
que comprometter a segural)ça nacional ou a tranquiUiüadlt
.
.
~
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publica, «embora resida em' nosso p'aiz por mais d~ dous
annos, ou s~a ca;>ado. llOm. brasileira, ou Be.ia vluvo com
!ilho brasileirol>.
·
. O Supremo 'l'ribunal I•'ederal considerou inconstitucional
l:lSLa dispo8ição em vista dos termos do preambulo do art.. 7:!
da Constituição politica: «A Constituição assegura· a brasileiro-9 e a estrangeiros residentes no .paiz a inviolabilidade dos direitos concE:rnentes á liberdade, á segurança in:..
dividual ~ ~ _propri,e~ade:~>. Equípara!ldo, pqrtanto, o art. ·.12
da •Constituicao politica, o «estrangeiro residente no ·Brasil».
ao brasileiro, não· póde aquelle ·ser .expulso do terrHorio nacional.
.
.
"'Esta. éq;uiparacão dEi· estrangeiro eresideilte,,' ao 'J:u>asi- .
.Ieiro • é. absoluta e sem restricções de qualquer natureza,' 1para
. todos O-' effeitos de ordem civil e politica'!
Expor a questão é resolvei-a, pois que o simple~ borri
senso não · permitte uma resposta .affirinativa.
· ·De resto, o proprio · Supremo 'rribunal :F.e.deral. ante,; .oo,
lt:i d~ 7 de janeiro dr, 1907. ante~. portando, de •haver .no cot"J)o
da ·nóssa legislação uma tlisposir;ão qualqum: referente [1, expulsão de estrangeiros, quando o Podet• I.ogislat.ivo ordinario
ainda não cogitám .d:e regular esse a•ssumpto, deu, em vista
do citado· art .. 72 da Constituição, u1ma resposta :i questão,
resposta notavel qüe constitue uma. grande ~> preciosa liçãp ·
de direito.
·
. .
·
.
Com efi'eitll, om'l892 t.• cm 1893, o Supremo Tribunal :Federal affirmou, · em dou~ nccórdã.os que ·proferiu, ne.gando
« l!ab~as'-corpus :t.
·
· (O orador• !ti a:; decisõ(.'.') ..)

·

'

Deci.diu, ·.portanto. o: Supr:emo 'l'ribunal J!'ederal que o
Governo não prec.isa de lei alguma para poder expulsar o
estrangeiro c.uja pnrm1anencia no paiz é PJ•ejudicial ou inconveniente, porque a «faculdade de expulsar docort·e immcdiatamente do. direito .da soberania nacional ».
!~oram relatores desses accó!ldãos ·Piza t.• Almeida •3
Aquino. e Castro, dous b"l'Undes ., gloriosos nomes da magi~t.ratura brasileira.
.
.
·
Effectívamente, não. é a l·ei. qu~ cr(•a o direito dc expulsão:· tal direito ó anterior •a quaesqum· ·leis, se.iam constitucionaes ou. ordinat•ia.s. ~\· ln i, apenas. regula o exercício det'lSt1
direito.
·
O direito do expulsão é· u1m~t manifestacão .do direito de
soberania. é ínherentc á soberania· nacional, é uma medida.
de segurança, é um instrumento absolutamente ·necessario
para a defesa das nações. · ·
Supponha-~e que ·no .Codigo Criminal não~ houvesse disposir;ão algumn. jusbi.rica.ndo os .c.rimes commottidos em de~
fesa. propria: que juiz, mas verdad!eiro juiz, d'isno d~sse n·ome.
conclemnaria o qU'll matasse ou fer1sse cm sua propr1a defesa 't
Nenhum, porqúe o dir~ito. de, . defesn. funda-sP na pt•oprill. natur.eza humana.
·

.. ·.
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Pois bem: o direito de expulsão e LamlJeru um instru,.
mento d~ defesa social, inherente á soberania, que está acima
d!l.ConsLttu.ic~o e das leis. e a le! •.só póde regular o seu exerctc;o. O direito de expulsão, disse um notavel accórdão do
.Supremo Tribunal l!"'ederal, relatado pelo rundnente Sr. Epi- /
.tacio Pessoa, é q: um direito precxist.ente á admissão do es.trangeiro uo só lo nacionab.
·
·Porventura a Nação Brasileira, quando fez a sua lei fundamental. renunciou e:sse dirtlito, que constitue ·uma mariifestaoão de sua soberania, renunciou esse .seu· direito de defesa 1
~ . renuncia de ·um tal direito deve s•er.. «expressa.?, diz
Jlradlel' l!,oderé, porque nenhum Estado poderá r·enun01ar o
direito .de expulsão de que está sempre· a11mado, sem comprometter, por osse abandono, .os interesses que lbe são coni:iados.
. :•._, >r.i ,,,:r.~l$.'.ull •
Ora, não ba, na nossa Constituição politica, palàvra alguma da qual se possa inferir que a Nação Brasileira renunciou o direito de expulsar do l.erriLório .nacional os estrangeiros cuja permanencia ·aqui .consLitue um grande perigo.
A Constituinte Brasileira., ·tendo em vilsta as .praticas da
civilização, os ·Principios de dil•e'i Lo 1moderno, o desenvolvi~
merito do 'coltnmcreio, estreitando, cada vez mais, as relaQ5es
entre os povos e especialmente· a situação- da nossa Patria,que tem. necessidade dos estran•B'eiros wa povoarem o· aeu
sólo c promoverem O seu desenvolvimentO economico, reconhece ·cOiOlO um dever acolhel.:.os no territorio nacional, as-segurando-lhes, emquanto aqui residirem ou estiverem, á
inviolabilidade dos ·direitos conoernentes á' liberdade, á se-.
guranca individual e á propriedade, mas não renunciou o divelito que telll a Nacão Brasileira de éx.pulsal-os !lo· territorio '
nacional desde. que .sejam nocivos á. ordem e tranquillidade
publicas.
·
· ·
:,. ·, 1<~~~1
·· O Brasil tem o' devé· de dar hospitalidade aos àstrangei"
ros que quizerem i•esidir em nosso territorio, mas os estran~eiros teem, por seu -lado, tf dever de conform&·-se com as
:nossas leis, com as nossas instituicões ·e com a nossa vida
sociál, não constituhído já.mais um perigo para a nossa vida;
para a nossa prosperidàde, · para a nossa propriedade, para a
nossa seguranca e .para a nossa ·honra. .
.
·· ·
Quaesquer, pois, que s•ejam as disposleões da nossa Con"
.stituição politica. c das. nossas leis .ordinari!IIS, .facilitando a
entrada e a permancncia de estrangeiros no nosso terrif.orio
e. assegurando-lhes a ipviolnbilidade· dos direitos concernente!!
á liberdade, á segurança individual e â propriedade, temos o.
direito. de eJ>:pulsal-os, quando se ·tornarem perigosos â ordem ·
social ou ·.politica, ou causarem outros· ma~es.
·· ·
Port.anto, o preambulo dtl. art. 72 da Conatituioão politica
.não. justifica o accórdão d'o Supremo [l'ribunal ill1ederal eon"
siderando inconstiLucion{l.l a lei de 1913. ,
o alludido prealmibulo n!ío equipara aos brasileiros, para
llrlo poder ser expulsos do territorio nacional, ·o estranplrq
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«ll,Clui l'esidente.,, E si o esl.rangeiro ccom residenciv' no noàso
equipar-c~do ao brasileir.o, paro todos os
effeitos de oi'dem politica e civil. não podendo ser eXI.Pulso,
então a propria lei de 1907 seria inconstitucional, porQue esta
lei permitte no seu art. a• a expulsão do estrangeiro .residente em nosso territorio·.por menos do dous annos.
Si ·o facto cde residencia" no paiz, imped~. cex·vi» du um
disposiLivo coustuuctonal, a expulsão de ·estrangeiros, como
decidiu o l:iúprmnl.l 'l'ribunal Federal, eutão, co que residir pot'
menos de c!ous annos" Lambem não. podel'á ser e;q~ulso, e, entretanto, •aquelle trihunal, ~em, mais de uma vez, considel'ado
pet'fóil.amonte constitucional a lei de :1907, e negado cbabeascorpus~ u estraugoiros expulsos com residencia no paiz por
menos de dous.-annos I
A Constituição política não se refere .tao tempo" da r;esidencla, e a restrictjâO el:istente uo art. a• da lei âe 1907 Hão
tem fundamento jurídico e é mesmo <1bsurda.
·
. O estra'llgeiro que estivei· residindo em ·nosso paiz l!a 23
ruezes e 20 dias póde ser expulso; 1nas o que estiver residindo
l1a 24. wezes já ,não póde ! Por que ? !
Pois,· entwo, o tempo de. residencia, tem tão grande ini'luonoia sobr·e ·o caracter, honorabilidade e -sentimentos de
estrangeü•o, de modo a transformai-o, sL 'era· um. bandido Pl'O·
í'issional .ou um anarchista perigoso, em um homem bom; paI cificu, honesto, z·espeitador· da lei e da autoridade; desde o
· dia tliD que completa o período de residencia ?I
Quem .6 que ignora que o estl•angeiro 1.1ue se acl.ta entre
nós hn mais de dous annos póde ser. muito mais pei'igoso do
que o ·recemchegado ?!
.
' ·
·.• · Quem é que ignora que a. acção do estrangeiro que vem
ao nosso paiz com planos sinistros póde ser. muito m:a:is nei'asLa c perigosa, depois de estudar :elle e conhecer a nossa
.língua, o nosso ·paiz, os nossos costumes e de formar relacõcs '! 1
Como se e'xpllc~ pois, a disposição da lei de 19(}7, pet•mititldo a expulsão, emquanto o estrangeiro não tiver .dous ann:os
de residencia e pt'o:blibindo~a desde ~ue tenha 'dOus. annos ?I
Em · l!"ranoa, a lei autoriza o Mmistro do Interior, :por
simples medida d.e pólicia, a-expulsar do territorfo qualquer
· estt•angeiro ,que alli reside, sem restriccão alguma e tenha ou
não permissão pat•a nesse paiz estabelecer o seu domicilio; ·
na Italia, a !e{ tambeln autoriza o Ministro do Interior a or·
denar, por motivos do ordem publica e sem restricoões, a expulsão de quaesquer estrangeiros residentes no Reino; na
Suissa todos- os estrangeiros· podem ser expulsos, mesmo
quando são. estabelecidos no terrítorio da Republica, ou pro·prietarios; a lei ingleza oolloca sob ·O mesmo pé de igualdade
todos os estrangeiros para poderem ser expulsos; por medida
de ,sesuranoa publicn; na Austrfa, mesmo :os estrangeiros que
·teom a!ll domicílio legal podem ser'c:tpulsos, por motivos de
ordem publica; n Russla permitte ·a explllsl'lo de estt•angciros,
sem quáesquex· ~estl·~ccll~; a Republica Arpntina, cuja Conpaiz .devesse ser
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· ~tituiciiJ ·pOlitica <cassegur11 os benefícios da liberdade ·;1 todos
os homens do mundo, que queiram habitar 0 s6lo argentino
e g_arante-lhe8 o direito de entrar·, permanecer lr;a.nsitaL' e
.~alur !ivremente do territorio",. fez varias expulsões de es,
Lrange1ros, antes de ter decretado qualquer lei sobre o a~
~umpto e. em 19Q2, depois dos attentados que tiveram togar
em ~ma igreja da. Capital, no ~'heatro ColOLJ e depois do assassmato do Chefe de Polícia. decretou ·'Jrna lei que tem n
·denominação de ulei de· resideneiau com as disposições seguintes: (0 orador Jê.)
'
.
·
Como vê V. Ex .• Sr. .Presideate, a lei argentinu. permitte
a expulsão de qualquer estrangeiro que oomprometta a se·
guran.;;a nacio~al ou perturbe a ordem publica, reSida ()~
não no tcrritorio argentino.
_
. O . projecto de regulamento sob1·e a expulsão de estraD.geJros, elaborado pelo Instituto de Direito I»terDacionaJ em
1892 em Gmwbra, reconhecendo o direito que tem o Estado
de fazer expulsCies de estrangeiros, por·. motivo de interesse
publico. não estabelece· em .relação ao exercício desse direito'
q~aesquor restriccões com· fundamcnl<~ Íila residencia ou domicílio.
'
· .
."
.
E nesse regulameato collaboraraw os mais nutaveiH. jn'
lernacio:~~alistas do mundo 1,
•
Portanto:
·- Si o direito de expulsão é inherente á soberania na- ' ·
cional e não constitue uma creacão da lei; - si a renuncia
de um tal direito não se póde presumir e deve ser expressa
e o Estado·· que o renunciasse, sacrificaria os interesses q'.le '
lhe são confiados; - si a uossa Constituição. politica não
·contém uma unioa di!)posição, ·pela qual .a Nação brasileira
tivesse renunciado o. seu direito de expulsar do territorio
nacional os estrangeiros que oompromeltom ·a seg~rançn ·ou
a ·tranquillidade publicas; - si uo preambulo do art. 72 t1 •
Constituição politica se limita a · asseg·'lrar aos estrangeivos, ·
cmquanto morarem, residirem ou. estiverem em nosso · paiz,
a. inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á. segurança individual e á .propriedade. sem desistenoia do direito de eXp'.l)SãD; - Si em face da doutrina, das legislações dos povos civilizados e do · projecto de regulamento
sobre a expulsão de estrangeiro~. elabora~o pelo Instituto
de Direito Internacional. e no qual collaboraram . mais no·
taveis internacionalistas do mundo, toda a Nação tem o
direito, por motivos de ordem publica, de expJllsar os . estrangeiros. que estão ·em seu territorio, sem restriccões fun•
dados em· residerioia: O'.l domicilio - ·a lei brasileira de 1:1
de janeiro de 1913 é perfeitamente constit.1,1cionaJ e .Vlliu sn·,
t.isfazer uma necessidade publioa.
.· ·
Deoidir que o Brasil nfio tem a · faculdade de expultlãt'
estrangeiros, quando todos os paizes do mundo ostlio expul•
saudo do seu territorio os ban.didos profissionaee. os una~

os

•

,•
.'

,.

...

.•:'··,

l

'

..

•

...... . .,,
'

'

~

: ·, :('"'.;.··· ·,, ··"·····.:,"'
I

'_','

'

SESSÃO EM 25 DE SETEMBRO DE 1917

I

3~3

.cMstas perigosos, os ucaftens», vagabundos e mendigos, é tornar o Brasil um asylo de todos esses elementos detestaveis.
E. .nesta hora em que perigosos anarchistas procuram
agitar, mais uma vez as classes operarias de S. Paulo, pro·
vocando novas gréves e fazendo viva ;propaganda das idéas
extremadas do seu programma~ como «abolição da proprie·
darle particular da terra», «abolição das Republicas dos Par·
lamentos, e:Xercitos,. policias e magistratura»; uguerra ao patriotismo, gucrr·a ás religiões e a todas as mentiras, ainda
que se eseondam sob o manto da sciencia», etc., etc., e que
intimam o Governo a satisfazer seus pedidos, sob pena de
promoverem "a revolução e o massacren, como se vê de pu·
blicações feito.s na "Guerra Socio.len, jornal que existe em São
Paulo e que o orador w. dizer que a Nação brasílerra não
tem o dir~ito de expulsar estrangeir~ algum, q~alquer que
seja o motrvo, ó expôr. a nossa Patrta aos ma1s graves pe·
rigos. (1\Iuito bem; muito bem. O orador é muito cumpri·
mentado.)

o Sr. João Luiz Alves - Sr. Presidente, tive opportu·
.nidade de dar algtms apartes ao honrado Senador por SãO
Paulo. como é pos~ivel que esses apartes não tenham sido
bem apprE:hendidos na sua significação, senti-me no dever
de pedir a ;palavra, .para, eJ..'p!icando-os, collocar-me no m-esmo ponto de vista do S. Ex., com as restriccões que, estou
certo, estavam tam1em no espirita do honrado Senador por
S. Paulo.
.
,
Pert~o que1 em theOJ·ia pura, o direito de expulsão repu.
gna aos prinmpios philosophicos do Díre.ito...
.
O Sit·. MENDES DE .o\LMEIOA - Apoiado;
O Sn. JoÃo LUJz A:r.vEs - ••• porque estes consideram
,~ humanidade comr; uma só sociecllide, uma unica commuuhã'o dfJ hC'mens, que nY.o tem o direito de retirar, de um de.
terminádo territorfo pnm outro, 'o elemento pernicioso, ·que
vae contaminar essr) outro territorio. O sentimento de solidariedad(• humana, em t.heoria pura, não póde e não deve
:.<cceitar· 0 ·direito. do expulsão, sinão o direito de repressão
penal; de a·cc/lrdo. com as leis de cada paiz.
0 Sll. MENPBS DI,' ALMEIDA --Isto sim,
O Sr.. Jo.:;;:o I.m.~ AbiES ..:.. Os princípios de direito inter.
naoionnl philosophico, hoje prégactos, são contrarias ao di:reito Lle c!Àpulsiio, pc.rtJUe entende-se que o direito de repr-essão basta pura sati~J'a~er ás necessidades dn defesa social, e
porque a solidnri-:Jdade mtre as sociedades humurias não per-.
mitle qne uma tire ~o seu seio os elementos máos, para ati.
1•al-os no ~eio do outras.
·
. ·
·
Si n~sim é, pornrn, om theoriá pura, assim 'não é no d>ireito r•ositivo dos povos, assim não é no direito internacional;
bojo acceito pelos Ilflvos; e é' deante desta situação ·que nós
s .. - :V:ol.; '!1.•1
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estamo:> collocados, (:Omc Na~ão, que- vive entre outras nacões, Mn.. as necessidacle8 de sua propria defesa •
O Sn. EPITACio I•J;Sii'OA - Agora chegou a minha vez de
dizer: Apoiado.
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O Sn. J o.~o J.UI~ ill.vEs - Si em theoria pura assim deve
ser, pat•a oue, na D''arira, assim fosse, nccessario seria que
todas as micões do glo!)(· vdàptassem o mesmo principio, o que
nã:o a!lrmt.C>ce.
~
Em materia economica, por exemplo, Sr. Presidente, tenho
sido proteccionista.
.Por que? Porque, -em theoria, o proteccionismo é uma
verdade economica?
.
_
Nãoi mas porque, na pratica, outros povos são proteccio- ·
nistas, Isto é, defendem as suas fruteiras, contra a invasão
da prodí.ICcão estrangeira.,
Em materia .ec·onomica,sere·i livre cambista, em douJ.
trina, sou, porém, -proteccionista, cmquanto outros povos o

'

'

~rem.

/

Em lheoria, sou contra o deiros de expulsão; mas deante
do direito constituiuo dos povos, e do nosso, sou pela/ E:X·
pulsão.
.
.
.
.
. .
·
Explicado o meu ponto de vista, acredito, pelo que' disse
o honrado Senador por· S. Paulo, deante dos argumentos que
expendeu brilhant~;mrmte e pelos que foram expostos no accórdão de que foi relator, no Supremo Tribunal, o honrado
Senador pela Parahtyba, accórdão que constitue, para mim,
o (Canon~ da verdadeira interpretação dü Direito Constitucional Brasil~iro sobre o direito de expulsão, que não preciso;· nem dava, produzir novos argumento5 em defesa desta
.these: «A Nação brasileira, dentro da sua Constituição, póde
expulsar o estrangeiro nocivo á sociedade.. bwasi!eira, á3
nossas instituic;ões e á nossa organizacão,. .
No- exerci ciO, porém, do direito de expulsão, expressão
de um estado de nectssidade, digo eu - est modus in !'ebus•.
Assim, a expulsão só póde ser exercida contra a "strnngeiro que não tenha por si o preceito constitucional da
grtande naturalização, .que disperu;a a ccnaturalizacão individual». Desl'arte, u e5trnngeiro que tiver adquirido immoveis no Brasil, .sendo casado com brasileira ou, tendo filhos
· ,brasileiros, não póde ser expulso, qualquer que seja o prazo
. de sua r~;sidencia no paiz ...

~:;i.'','
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O Sn. ADOLPI'Io Gonoo - Apoiado~
O Sn. .ToKo Lmz Ar.vr:s - ... porquo c! cante da Constitui cão é cidndiío brnsileh·o.
.
• Porlnnto, as reslriccõcs da lei de 1907, incompletas embora, prccistlm ser mnnticlns nesse sentido; ou antes, com es~e
cspirilo de interpretncão da ConsLiluicão.
Digo en Lambem que é preciso acceitar o direil-o de expulsão ...
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O Sn. Aoor.PHo Gonoo - Mas D lei de 1913 não Dcabou
com assas restricções.
O Sn. J oi\o Lurz Ar,vEs - Nem podia a<:abar .
. 9 Sn. AooLrno Gonoo - Não podia revogar. a ConstitUicao.
"""'- O Sn••Tol,o. LU17. ALvEs. - Evidentemente. A questão ·
nu o es! á no maJor ou menor toJT.opo de estada no Brasil. Mas
é preciso dj:wr que o direi to de expulsão, sendo, como é, in~
COJ?f.estavelmentc, uma mnnifestacil.o da soberania naciónal,
pots, só como tal, ~c just.Uica, não póde ser exercido sinãu
por decreto do Poder Executivo Federal. Não é qualquer
autoridade fNlernl, e muHo n1enos estadual, que póde exercer
o direito do rxpulsão, por(]UC esse dire.ito inhere á sobrranin
nnelonal o osla é nn esprcje representada pelo Poder Executivo da União ..Fóra dista· il o urbitrio, ó n violcncia ...
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O Sn. l.H"NDEs
os responsaveis?

llE Ar.i.\If:rDA -

Mas, não ha meio de v.unir

O Sa. Jol.o Lurz ALvEs
... é suJeitar õ- est,rangeiro
aos maiores ve:xarr-os, sem os recursos da v.ublicidade que
exige o der.relo, sem os rec.ursos ·que esse decret0 lhe póde
assegurar, perante o I•ocler Judiciaria, porque, 'Sr-. Presidente, o direitn dr, expulsão não é um direi l.o t.úo absoluto,
que ni'io encontre limitações na lei. A lei declara os casos
em que elle póde ser exercido: si o Poder Executivo exorlJita,
do seu decreto cabe recurso '}':Íara o Poder Judiciario. E' preciso, portanto, um acto publico que determine a expulsão,
para que' o e.xpu!sn possa delle recorrer para a ,iustica federal, demonstrando a illega!idade do decreto, Não é um
acto arbit!'arlo ...
O Sn.
Licado.

MEl'I'DllS DF.

At.MEIDA -

Que o Governo tem prn-

O SR ..ToM r.mz ALVES - ... con:.o não é um acto arbi, t.rario o diroilo de t!óncedcr u e:~tradicção, que hoje, rell.r.- .
mente, no nosso pn ir., e pnrn isso concorri, só é .iuclicial.
· :E:ston dr. nccOrclo com o 'honrado Senador por S. Paulo;
em que o dil'eito do expu !são de estrangeiros não encontro
embaraços .na nossa Constituioüo; estou de . a~côrde com _o
nobre Senador por S. .Paulo, em que a restrwciio de reside_ncia, .por maior on menor prnr.o, é arbitraria; mas, enicndO
que o diroito do expulsão ~ó pó<! e ser exercido; ,por um decro'l.n do PndC'r F.xrPntivo Federal, fnndlido em um dos mof.iyns, mr.- vil•tude dns 11uaes a Í('Í lhe concede 3 fncu!dnde
de expulsar o estrangeir:o, prejudicial á or,dem publica ou aos
bons costumt~s. Fórn disso será
e\ a violencin .
., o nrbiLrio
Era o qne queria dizer. (Mu!to bem; muito bem.)
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O Sr. Alencar Guimarães ( ') - Sr. Presidente, Iamemto
muito, depois de um r.lobate tão interessante, ·sobre uma
questão de tanta transeenrleneia, qual a que occupou as ora"
ções do~ honrados Elcnadores por S. Paulo e.. Espirilo Santo,
ter de oceupar n aU.enciio do V. Ex. e do Senado para uma
simples questão do ordem regimental.
.
,
Faço-o, porém, porqur me parece caso urgente, afim de
que se firme a ,iurisprudencia parlame,ntar n. respeito deli e.·
Y. Ex'., Iwntem, a proposito de um pat·ecer da Commissão
de Constituição I) Diplomacia, ele que tenho a honra de fazer
parte, resolveu, de uonformidade com a intel!igencia da ultirr..a. reforma regimentnl, o seguinte, que vou ler. para não ·
rLdultorar o pensamento de V. :Ex. :
···
"Foi apresentado {t Mesa o parecer da Commissã.o de ConsLituição e Diplomnr.ia, a respeito do proje.cto: que declara de ·
utilidade publica a Universidade de jV!anáos, ao qual a Com~
missão entendeu dever oi"ferecer um substituUvo. ·
De accôrdo com o Regimento, a Mesa não póde acceital-o,
porquanto, antes da primeira discussãO>, a Comn:.issão terá
sómente de dar parr.cer sobre a constitucionalidade do projr.,cto submettido á cÇinsicleração do •eenado.
·
.
Essa delibera cão foi tomada pelo Senado em· uma das ultimas sessõr.s da semana passada, approvando a reforma
feita ao Regimento, r.n:. virtude rle indicação apresentada pelo
Senador Bueno de Paiva.
·
•
o Regimento dete.rmina que, mesmo em primeira discussão, não pódc ser apresentada emtmda sobre qualquer pro·.iect.n.
Assim, a !Ilesa rf>solve não acceitar o parecer da Commi~são rh: Constituição e Diplomacia, t.al como está, esperando
que t'llfl apresente o seu substitutivo, quando o projecto en- ·
trar em sogundll ou terceira discussão;"'
·
Pela ligr.ira referencia que V. Ex. fez á deliberação do
Senado, modificando o !legimc:mlo, não ha du~ida que a Mesa
tem inteira razão, tem n sua decisão perfeitamente justii'icacla.
· Parece-me, porém, Sr. Presidente, si prevalece.r a jurisprudencin firmada por V. Ex., que a Commissão. de Consti·
tuição c· Diplomacia !,'icn orn ·uma situaçãO>. singular nesta
Casa .. ~lel':í a hnicn das Com missões permanentes do Senado
da flepublien rpw não terá ·direito de nprc•scnlnr emendas ao~
projectos snhrnrl.tklo~ {t sna apreciação.
Não J'ói este, parece-me, o pensan:ento do homado Senador por Minus, quando modifipou o processo parlamentar
pura a diseussiío dos projectos submoL1.idos 11 consideração do
Senado.
C•)

Este discurso não foi revist9 pelo orador.
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Segundo se \'~, da 11xposicfio de S. Ex., parece que a
int.onr,ão que dilnu a reforma do R.egimento do Sen:JJdo foi a
mesma que inspirou, no Regimento da Camara dos Deputados, disposição identica.
Na Camara, a 1• di~cuss11o, como no Senado, versa unicamente sobre a utilidade· e constitucionalidade em geral do
projecto, sem se entrar no exame de cada um dos seus artigos, e por isso nãQ· são ndmittidas emendas de ~specie alguma, nessa discussão. E' a disposição do art. 163 do Regimento.
.
'
. Na Gamara dos D'eputados. as Commissões incumbidas do·
estudo dos projectos, !:mil tindo parecer, podem fazer as indicações e emendas que ,julgar ·necessarws, mas a Camara
sómente tomará conhecimento dessas emendas no segundo
turno regimental do projecto.
O SR; Joslf EtrzEB~o ·- Foi exactamente' o que declareí
honlem.
.
o SR. ALENCAR Gtl!MARAES - Note bem o Senado: a ca.
mara. como O· Senado, na primeira discussão de um projecto,
r s6 discute a sua constitucionalidade e utilidade. N~ssa discussão não :se admittem emendas. Enviado o proiecto ás Com·
missões, ellas emittem c seu parecer e propõem emendas,.
que são consideradas pela Camara, no segundo turno regimental.
O Sn. METELr.o - A indicnQão do nosso collega por 1\Iinns
GeraPs, rostringindo a disposição anterior, s6 pcrmitf.e em
1• discussão a indagação da constitucionalidade do projecto.
.O SR. ALENCAR GurM.~nAEs - Na Camara a primeira. discussão versa sobre a utilidade e constitucionalidade do projecto. mas as Cnmmissões, incumbidas de dar parecer, podem
offerecer emendas que são tomadas em consideração, em segundo turno.
,
ó SR. METELT.O . - Isso quando o proJe-cto está em discussão, mas a Commissão de Constituicão agora é ouvida
antes de se abrir qualquer debate.
O SR. ALENCAR GUJMARA:lls - A situaçlio é a mesma.
Pelo antigo Regimento dO Senado, os projectos apresentados,
da iniciativa de qualquer Senador, ficavam sobre -a mesa
durante tres dias, depois dos quaes eram submettidos á
1• discussão independent.e de parecer de qualquer Commissão
e, approvndos em primeiro turno, iam ás Commi.;sõe~ para
interposição de parecer.
.
O honrado Senador por Minas Geraes, Sr. Bueno de
Pnivn, propoz a modificação dessa disposição {regimenta~,
porque· della resultava, mnitm< vezes (Á um dos fundamentos
dessa indioac11o) . . . .
UM SR. SENADOH -E' o unko fundamento.
0 SR. ALENCAR GUIMARÃllS - , . , tomar O Senado CO•
nlieoimento de UJ!!ll projecto que. depois do approvado, em pri-
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meira discussão; era rejeitado em sasunda, sob o fundamento
d·o inconstitucionalidade.
O SR. ME'rEu.o - Foi esse o unico fund'amento da indic.ação proposlia pelo Sr~ Senador Bueno de Paiva.
O SR. Ar.J;NCAR GUIMARÃEs - Teria, porventura, o honrado Senador, autor dessa indicacão, propondo a !modificação
regimental, querido limitar exclusivamente a funcção da Collllmissão de Constituição e Diplomacia ao julgamento dá constitucionalidade dos projectos ?
O SR . .!HETllLLO - Tanto foi assim que supprimiu a disposição sobre a utilidade.
O SR. ,Af,ENCAR GUIMARÃES- Dado, porém, o caso de um
projecto conter diversas disposições, umas constitucionaes e
outras incon~tituciona:es, a:s primeiras de tgTande opportunidade, de grande utilidade !publica, dle grande urgencia, de
votaoão immediata para attender. a necessidade d'a Republica, a CDiillmissão, conhecendo· do proJecto, declara: taes e
taes disposiçõe.~ são convenientes, são opportunas, são cons~i
tucionaes, o Senado deve approval~as, mas taes e taes dispotsições são inconstitucionaes. o Stenado deve rejeitai-as.
Qual seria a aLtitude do Senado num caso desses ? Si ·a Commissão propuzess'e a · eliminação dos artigos ínconst~tucionaes...
·
·
·
o .SR. M!!TELLO - A Mesa não acc~itaria o projecto ..
0 SR. ALENCAR GUIMARÃES - , .. O Senado teria de rejeitar todo o projecto. e na mesma sessão legislativa não po~
deria mais conhecer do assUJmrpto, ·por disposioão expressa da
Constituicão.
·
O Sn. 1\!ETEr.r.o - A •Commissão é ouvida para dizer se
· lla disposições inconstitucionaes ou não. Si a Commissão diz
qno -h a e indica quaes são, a Mesa· não acceita o pro) ecto.
O SR. ALENC,\R GUIMARÃES - Fica assim· re,jeitado todo
o projecto?
O SR. l\lérELLO- Não 6 rejeitar, 6 não admittir. A Moesa ·
não submet.Le á considte_ração do Senado. .
·
O SR. Ar.ENCAR GUIMARÃEs - "\, Mesa não p6de, « ex propria auctorilatem ~. rejeitar t~mt projecto que foi recebido por
e1la e enviado a uma· Commissão para dar pareeer. Vindo o
parecer, o projecto entra, como todos os outros projectos, na '
ordem do dia c sobre elle só quem póde 'deliberar é o Senado.
·
. O SR. GoNzAaA JAYME - Essa ó a vé~d!!id•eira doutrina.
10 SR. ALENC,\R GUIMARÃES - E essa é a hypothese que
.figura: -. 'havendo no projecto disposições jnconslitucionaes,
mas la-mbem d'isposi()ões consf.ituoionaes do 1grnndc ut,iJi.do.de,
utilidad('l e urgcncia, terá, entretanto, dle ser rej.eita:do todo
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o pr.oject?•. com sac.~i:ficio das medidas de uLilidade e de urgencJa. VeJa bem V. Ex: a que resultados nos póde levar a
Mesa com a sua doutrina, sabido, como é, que a Constituição
prohibe que uma ma teria rejeitada· seja renovada na mesma
legislatura.
• O Sn.· METEI.Lo - Perdão; a .situação não é esta. ~ão se
trata então de materia rejeitada e sim de projecto não aclim,ittido á discussão.
·O Sn. ALENC:IR GuiMARÃEs - Sr. Presidente, a reforma
rigimental, proposta pelo honrado Senador por Minas Geraes,
teve por fim instaurar no Sena.do da Republica· o mesmo processo de trabalho que os tá vigorando na ··camara dos Deputados e, nestas condicões, o que é razoavel e logieo, de aapôr.do ·com ·esta indica.ção, é que as emendas da Commissão
de Constituição e Diplomacia - quando essa Commissiio deva
fallar sobre pro.ieeto dessa natul'eza :_ seja tomada em consideração .pelo Senado em segilndo turno regimental, de accôrdo com o pensa1m.ento que determinoq a indicação. ·
Sr. IPrelsiden Le, fazendo estas cons1deracões e submettendo. o caso á deliberação de V. Ex., devo declarar que não
me revollo contra clla.; apenas lamento muito que a Mesa
a mantenha, deixando o Senado numa situação difficil, nas
hypotheses com'o aquella que figurei, da existencia de um .
·projecto COillJJ disposições i!onstituciona.es e inconstitucionaes,
sendo as constitucionaes, embora de grande utiHdade e urgencia, sacrificadas pela neces.sidade de se rejeitar todo o
projecto e pela impossibilidade de .se renovar a materia na
mesma legislatura. (Muito bem; muito be.m. Apoiados.)
O Sr. Presidente -. A cleliberacão da Mesa do Senado,
hontem foi toJmada ele aceõrclo com o pensamento da ultima.
indicação approvada e do Regimento do Senado. Não tem
razão o honrado Senàdor, quando affírma que será uma inutilidade a audiencia da Commissão de Corustituioão e Diplomacia, si porventura não pudor .ena apresentar imlm,edi.ata.mente as emendas que ,iulgar colivi:mientes a qualquer projecto que seja submettido ao seu estudo. 1\Ias essa faculdade é vedada pelo art. 160 do Regimento, terminantemente
vedada.
0 SR. ALENCAR GUIMARÃEs•- Isso era·no Regimento anterior; mas, modificado o Regimento de accôrdo com o da ·.
Camara ...
o SI\. PnESIDENTE - Permitta-me V. E:P. O Regimento
do Senado niio é o da,Camara.
Diz o art. 160 do Regimento:
·- c Na primeira cliscu~siío elos pro,iectos, que será em globo,
só se trntará dn Rua. u t.ilidade e constitucionalidade, não sendo
permittidos adiamentos nem cmrndns. Nesta. discussão, cadn
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Senador poderá :fallar uma vez, ·não devendo exceder de uma
hora. O autor do projecto terá preferencia.~
.
Nesta parte mesmo a indicação eliminou a palavra utilidade,· deixando· simplesmente a constitucionalidade. Quer
diz'er, é sobre a oonstitucionaliàade unicamente que a 'Commissão terá qu_e se pronunciar antes de ser submettido o
proj eelo á primeira discussão.

'
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'
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'

o SR; ALENCAR GUIMARÃES- Limitou a funccão da Commissão a .isto ? E' uma Commissão que não póde apresentar
emendas?
· ü SR., PRESIDENTE - Essa foi a indicação apre.sentada ao
Senado e por elle approvada.
·
o' SR. PRESIDENTE - A differenca que existe entre o Regimento do Senado e o da Ca;mara é gue naquella Casa do
Congresso os projectos ·em primeira discussão são logo enviados a todas as Commissões a que incumbir o estudo da
. ma teria.
'
·
V. Ex. sabe que o Senado deliberou não enviar logo ás Commissões os proj'éctos que pela natureza do assumpto a
ella ,incumbam naturalmente.
Todos os projectos antes da primeira discussão são . enviados ·á Commissão de Constituição e Diplomacia, que terá
de dizer unicamente sobre a constitucionalidade ou não constitucionalidade delles.
· 10 SR. \JosÉ EuzEBro - Então o pateoer da Commissão é
só para a Mesa ,? ·
. .
.
o SR. PRES!DEN'rE- Mesmo porque v. Ex. sabe que nem
todos os projectos subme'ttidos •á consideração do Senaào são
enviados á Commissão de Constituição; e a indicação do nobre
Senador pelo !Estado de Minas Geraes, fazendo enviai-os todos
a essa Commissão teve por fim julgar sómente da sua constitucionalidade, outra cousa não cabendo á tal Commissão sinão
dizer sobre o· objecto a que é .chamada.
· A Commissão de Constituição continúa· a ter sob a sua incumbencia o eqame de todàs as materias que antes da indi..;
oacão ·lhe estnvnm at'fectas, e mais agora todos os projectos
antes da primeira discussão, para dizer da sua. constitucio.
·
nalidade.
· Foi isto ''Jue · a Mesa deliberou hontem, com ·o apoio natural do Senado, porquanto esse devia ser o pensamento· do,
honrado Senador por Minas e é a disposição expressa da sua
indicação.
.
Quanto u rpoder haver no mesmo· projecto duas partes,
uma ·constitucional e outra não, vindo :da Commissão com as
·apreciações devidas, à Mesa do Senado cumprirá o seu dever,
submettendo preliminarmente á consideração da Casa si d'eve
ser separada a parLe constHucionabda outra que o não é.
O Sn. JosÉ EuzEaro ,.....,Equivale, portanto a uma emenda •
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.O SR. ·PRESIDENTÉ - Tenho respondido ao honrado Senador, como a qualquer das Commissões1 que poder~o apre-'
sentar as emendas .que quizercm na 2" d1scuss~o.

ORDEM DO DIA
MEMBHOS JULGADORES iDO TRIBUNAL DE CONTAS
Discussão unica da emenda do Senado, rejeitada pela Camara dos Deputados, á proposição n. 5, d'e 1916, que determina que os membros julgadores do Tribunal de Contas
tenham o tratamento de 'ministros, e dá outras providencias.
Mantida, por unanimidade de votos.
VENCIMOOTOS DOS INSPECTORES ESCOLARES
Discussão unica do véto do Prefeito do Districto Federal
~· 1, de 1917, que manda incorporar aos vencimentos dos
mspectores escolares a diaria que lhes é abonada de conformidade com o § :f.O - Material - do art. 201, da lei orcameutaria municipal.
Rejeitado por unanimidade do votos~
CREDITOS PARA PAGAM!ElN'l'o DE AJUDA DE CUSTO
3" disrmssão do projecto do Senado n. :19, de 1917, auto·
rizando o Presidente da Republica a pagar ajudas de custo,
flOr exerciciM findos, ao consul Gervnsio Pires Ferre'ra e
ao ·',diplomata Cyro do Azevedo e a quantos se acharem com
direito ao. emholso devido, abrindo os creditas precisos.
A:pprovado; vae ú Commissão de Redacção.
O Sr. Thomaz .Aiccio!y ~ Sr. Presidente, achando-se sobre
a Mesa a rednccão final do projecto. que acaba de ser appro·
vado, peço <i V. Ex. que consulte o Senado sobre si · con·
cede urgencia pam que seja immediatamente discutida e votada.
.Concedida a urgencia.
O Sr. 2• Secretario lê -c é, sem debate, approvado o seguinte
PARECER
N. 2.09- :1.917
Redacção ('inal do pro,iecto elo Senado n. 19, de 1907, autori:ando o P1•esidente da RepUIJlica a partar aj-udas de custo, .
po1• exercicios 1indos, abrindo os creditas precisos

O ·congresso Nacional decreta:
Artigo unico. Fica nut.orizado o Poder Executivo a· pagar
a;iudns de custo, por excrcicios findos, ao oonsul Gervasio
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Pires .Ferreira e ao diplomata Cyro de Azevedo. é a quantos
se ncharem com direito a,o embolso c!evido1 abrindo para esse
fim os creàitos precisos; revogadas as d!Sposicões em contrario.
Sala dns Commissões, 25 de setembro de 19J7. - Walrredo Leal. - 'l'h'omnz Acciolv. ·- Eugenio Jardim.
O, Sr. Abdias Neves (pela ordem) - Sr. Presidente,
achandO-se sobre á mesa a redacção final do projecto relativo
á A~sociacão Commercial do Piauhy, peço a V. Ex. que consulte .o Sennc!o, sobre si concede nrgencia ;para que a mesma
seja discutida· e votada immediatamente.
Consultado, o Senado concede a urgencia solicitada.
•Entra f'm díscussão unica ·e é approvada sem debate a
redacção final do proJecto do Senado n. f6, de 19f7, que declara de utilidade publica a Associação Commercial do Piauby,
. com séde em Therezina .
O Sr. Presidente - O projecto vae ser remettic!o â Camara
dos· Deput:J.dos.
Nada mais havendo n tratar, vou levantar a sess!lo.
Designo para ,ordem do dia, da seguinte: ·
Trabalhos de Commissões.
Levanta-se a sessão ás 3 horas e fO minutos.

H21 SESSÃO, EM 26 DE SETEMBRO DE illi7
PRESIDEIICIA DO SR, . A,

AZEOED0 1

.

VICE-PRESIDENTE

A• i hora · da tarde abre-se a sossl!.o a que concot·rem os
Srs. A. Azereclo, Pedt·o Borges, 1\Ietello, Lopes Gonçalves, lndio
rlo Brasil, Arthnr .Lemos, Costa . Rorlrigues, Mendes de Almeida,
José Enzebio, Abdias Neves, Pires Ferreira, Ribeiro Gonçalves,
Francisco Sá, João Lyt•a, Eloy de Souza, Dan tas Barreto, Raymunrlo de MiL·anda, Gome~ Ribeiro, .Tono Lui1. Alves, Erico Coelho,
Bernardo Monteiro, Adolpho Gorrlo, Alfrerlo Ell!s. Eugenio .Tn.rrtim,
Gonzaga Jayme, Leopoldo de Bn!IJMs, José ~!m•tinho, Xnviet• da
Silva, Alencar (;uimal'iles, Virlal Ramos, Hivadavia Cor1·éa, Soares
dos Santos e Vic:orino Montoit•o (3'3).
·
•
Deixam de'compnrocor com causa Justificarl:t os Srs. Hercilio
Luz, Pereira Lobo, Rego ~!onteit•o, Silveri.o Nery, Thomaz Accioly,
Antonio do Souza, Cunha Pedrosa, ERitacio Pessoa, Walfredo Leal, Rosa
o Silva, Hiboiro de Brito, Araujo Gôes, Siqueira de Menezes, Gililher-
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me Campos, Ruy Barbosa, Luiz Vianna, 'Seabra, Miguel de Carvalho,
Lo~ronço Baptista,· Idneu Machado; Alcindo Guanabara, Paulo
de Frootin, Francisco Sa!las, Bueno de Paiva, Rodrigues Alves
c Generoso Marques (26).
E' lida, p~sta cm discusslío c, sem debate, a.pprova.da. a acta da
sessão anterior.
.
O Sr. t• Secretario dá cdnta do seguinte

EXPEDmNTE
Officios:
Do Sr, 1o Ser.retarlo da Cama!·a dos Deputados, remettcndo a seguinte
PROPOSIÇÃO

N. 96 -

•

t917

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1. o E' o Presidente da .Rep~blica autorizado a
adeantar, pcl' cmprestJmo, a D. V1rgtma Fernandes Montniro, viuva do contador da Delegacia Fiscal do Thesouro
· Nacional em Minas Geraes, a quantia de :10:000$ para a construcção de uma casa, observadas as garantias e' c.ondic!les de
-pagamento estipuladas no art. 35, n. XII, da lei n. 1.617, d~
30 de dezembro de 1906.
,
. . ·
Art. 2. o Rovogam-se as disposições em contrario.
·
'.
··-.
Camara dos Doputàdos, 2'4 de setembro de 1917. - João
Vespucio de AlJreu e Silva. Presidente em exercici~. - An~
lonio José da Costa Ri!Jeiro, 1" Seoretarid. - Juvenal Lamart.ine. de Faria, 2° Secretario. - A' commissão de Finanças,
'

Do: Sr. Minie.tro da Fazenda, transmittindo a mensagem
cr'm que o Sr. Presidente da Republica restitue dous dos ·
autogrnpho~ da rosn!ução do Congresso Nacional, sanocionada,
que nbrc, pelo mesmo ministerio, o creditei necessaJ•io pa~a
.· rest.it.uir a Joaqt1im Silverio de .4.zevedo Pimental, depositaria
publico aposentado, a quantia por élle depositada em duplicata. - Archive-se um d~ nutographos e remetta-se o outro
á C.amara\dos Deputados.
Do Sr~ Bernardino Milntelro, Presidente do Estadd d,o
F..~pirito Sr.nto, Pnvianclp urn e~emplar da mensageJ? que ~1l'if!'iU no Congresso .Lealslativo do EstadCI, por orcas1ão da mstallac!lo da segundo. s'cseão ordlnaria. ·- Inteirado:.
RNruerimcnto do Sr. Dr, Aristides Guaraná Filho,· ~·e
nic:o, cncarregadô do serviço ophtalino~oto•rhino-Iacyngologlsta.
ria (]asa de Detencão, So)!ir.ltando que,. sem nusm,nto de des(H)UI, st"jll desta1:adn do. verba «Curativos de presos,, ou de

'

.......
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' uma quantia para o fim de serem
onde fôr mais conveniente,
0nsteados os sous serviços profiFsionaes naquelle estabeleci.·
.
mento. -A' Commissão de Finanças.
. . Telegramma ~o Sr. Henrique Nelto Vasconcellos Lessa,
.Jt!lz federal, presidente da Junta Apuradora da eleição realizada no ·Estado de Santa Catharina, no dia 26 de agosto
findo, para precnchimP.nto da vaga aberta na repl,'esentação
desst~ E~ lado, pela renuncia dcr Sr. Abdon Baptista, communicando terem sido ultimados os respectivos trabalhos, sendo
expedido dpiloma ao Sr. Dr. Lauro Sev·eriano Müller. - A'
Commissão de Poderes.
1
O Sr. ·2· Secretario declara qtte não ha

parecere~.

E' .novamP.nte· lida, posta em discussão, qu.e se encerra
sem debate, fir.ando adiada a votação, a reda,cçã0 final do
pru,ienf.o do Sr>nado n. 17, de 1917, que manda contar, pelo
dobro, nl:'s funcrionarios dn Directoria Geral de. Saude Publica o tempo dr.corrdo de 5 de janeiro de 1904 a 31 de dezembro de 1908.
ORDEM DO DIA
O Sr. Presidente -

Constando a ordem do dia de fll'abaCcimmissões, vou levantar n sessão, designando para
ordem do dia da seguinte:
.·
.
Votacão. om dist'ussão unica, çla rednccã 0 final do proieof.o do Srmado n. f7, de 1917, que manda cont.ar, pel~ dobro,
aos funecionarios da Directoria Geral de $aude . Publica o
tAmpo decúJ•rido de 5 de janeiro de 190/i a 31 de dezembro
de 1908;
2• disr:ussiío da proposição da · Gamara dos Deputadoa
n. 4, de 1917, que manda tirar uma edicão de 5. 000 exemplares, numerados, do Codigo Civ.iJ Brasileiro. c2m as oor~e
cções que ·enumera (com emendas da Comm1ssao de .Justiça
A r~egislação e parecer favoravel da de Finanças) .
Levanta-se a séssão a i hora e 45 minutos.
lho~ de

m•

SESSA:O EM 27 DE

SETE~ffiRO

DE 19!7

PRESIDENCIA DO SR. A. AZERI!D0 1 VICE-PRESIDE:'IT&

'

A' :1. hora da tardo abre-se a· sessão a que concorrem os Srs;
A. Azercrlo, Pedro Borges, Motello, Lopes Gonçalves, Rego 1\fontoir'o
Indio do Brasil, Arthur Lemos, Costa Rodt•igur.s, Mendes de Almeida,
José.Euzebio 1 Abdias Neves, Pires Ferreira, Ribeiro Gonçalves, Tho. maz Accioly, Joil.o Lyra, Eloy do Souza, Cunha Pedrosa, Epitacio
Pessoa, Walfredo Leal, Ra.ymunclo de 1\firanda,' Gomes Ribeiro, Ruy
-''

SESSÃO mM

27 OE SETEMBRO DE 1917

3811

Barbosa, Seabra, Joiío Lnir. Alves, Erico Coçlho, Aclolpho Got•do, Alti·edo Ellis, Leopoldo de Bnlhões, José Murtinbo, Alencar Guimarães,
Vidal Ramos, Rivadavia Corrê'a, Soat·es dos Santos e Victol'ino Monteiro (32).
·
·
Deixam de comparece!' com causa Justificada os Srs. Hel'ci!io
Luz, Pereira Lobo, Silverio Net·y; Francisco Sâ, Antonio de Souza,
Rosa e Silva, Ribcit·o de Brito, Dantas Barr•eto, Araujo Góes, Siquoira
de Menezes, Guilherme ·Campos, Luiz Viaona, Miguel de Carvalho,
Lourenço Bapthta, lrinou Machado, Alcindo Guanabara, Paulo de
Fr~ntin, Fmncisco Salles, · Bueno de Paiva,. Bernardo Monteiro, Rodrlgnes A! vos, Eugenio Jardim, Gonzaga Jaymo e Generoso 1\lal'ques (26), .
.
.
E' lida, posta em discussli.o e, sem debate, a!(provada a act:~. da
sessão anterior.
·
.
O Sr. :t• Secretario. dá conta do seguinte
'

EXjPEDIENTE

Officios do Sr. i • Secretario da Càmara doa. Deputados,
remettendo as seguintes
PROPOSIÇÕES

N. 97 -

1917

O Congresso Nacional dEicreta:
Artigo unico; Fica novamente prorogada a actual sessão
legislativa até ao dia 3 de .novembro dO corrente anno.
·
· Camara dos Deputados, 26 d~ setembro de 1917. "'-- João
Ves_pucio de Abreu e Silva, Presidente em exercício. - An- .
tomo José da Costa Ribeiro,. 1• Secretario. - Juvenal La· ·
marline de Faria, 2• Secretario. "- Fica sobre a mesa ·para
ser discutida na .sessão seguinte por ser ma teria urgente.
N. 98 -

1917

O Congresso Nacional resolve:
Art.' 1.ó Fica o Sr. Prsidente da Republica autorizado a
abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras ·Publicas, o credito
especial de f. · 18.030-6-10, destinado ao pagam enio do resto.
da divida de que é credom a Amt>rican Bank Note Company,
(Pelo fornecimento de sellos, s,,bre-cartas~ carLões-bilhete.i, .
Dilhetes postaes e cintas á Directvria Geral dos Correío3 nos.
• annos de 1913 a 1915.
ArL. 2.• Revogam-se. as disposicões em contrario.
,
·Camara dos Dr;putndos, 25 dP. sétembro de 1917. - João
Vespucio de Abreu e Silva, Presidente em exercício. - Antonio José da Costa Ribeiro, i• Se~retado. - Juvenal. La\

....
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mart& de Fatia, 2• Secretario.. - A! Commissão de Fi'
. ., . ' .,, l',.l
nancas.
\
'

••• ~ • • ·~···~···

N. 99 '

O Congresso Nacional

.
resolve:

,jõ.

f9:l7

· Artigo unico. ó Po4er ExP.r.utivo fica autorizado a conceder ao 1• officiai da Adminíatracão dos Correios do Estado do Rio de'. Janeiro, João Alves de Souza Barrl'to Machado,• um anno de' licenoa, em "prorogação, para tratamento
de saude, com a. metade do ordenado; revogadas as disposi-.
çõr:s . em contrariO.
·
.
Camara dos Deputados, 25 de setembro de 1917. - Jol!.o
Vespucio de- Abreu e Silva, Presidente em exercício, - Antonio José da Costa Ribeiro, :t• Secretario. - Juvenal Lamartíne de Fnria, 2• Secretario. - A' Commissão ·de Finanoas.
·'
N. fOO -

i9i7 ·

O Congresso/ Nacional resolve:
Artigo unico. O Poder ExeaufiVü fica autorizado a con-

ceder ao praticante de 2' classe <la Administração doa Correios do Estado do Rio Grande do Sul, Carlos da Costa Pereira, seis mezes de Iicerica, ·em prorogaoão, e para tratamento de 3aude, com a metade dO ordenado; revogadas as
disposições em contrario.
. Camara dos Deputados, 25 de setembro de 19:17. - João
Vàs,Pucio d~ Abreu e Silva, Presidente em exercício. - An·
toDJo José da Costa Rlbeiro1 i• Secretario.'- Juvenal Lar:oartine de Faria, 2• Secretario.
- A' Commissllo de Finanças•

._,..-,
'

....

.'
.

.

\

' .
..,. '

N. 101 -

'

1917

O Congresso Nacional decreta.:.

Artigo unico. Fica considerada de utilidade QUblica a
·Associacão rCommercial do Paraná; revogadas ns dJsposlcl!e.s
em contrario.
•
Camarn dos Deputados, 25 ele setembro de 1917. - Jo!lo
Vespilcio de- Abreu .e Silva, Presidente em exercício. - Antonio José da Costa Ribeiro, i" Se·cretaritJ. - Juvenal Lamartine· ele Faria, 2• Secretario. - .A' Commissão de Justioa
e Leg,islação.
. "
N. 102 -

i917

. O Congresso Nacional de:creta:
Art. 1.• O ,áuditor ãa Brjgada Poli6tal. do ·Diatrlcto :JJ:ederàl concorrerá com os audttores de .Mar1nha e Guerra is

•'

'
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'

'
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vagas ·que .se derem no Supremo Tribunal 'Militar. ficando-lhe
extensiva, assim, a parte do art. zo do dficl'eto n. i49, de :lS
de julho de 1893.
Ar~. 2.o ªJlvoga.m-se as disposi,Ções em contrario.
·Camara dos Depútados, 25 do setembro de 1917. - João
Vespucio de Abreu. e Silva, Presidente em exercício. - Antonio ,José da Costa Ribeiro, 1• Secretario. - Juvenal Lamartin~ de l!'aria, 2• Secretario. - A' Commissão de Justioa
e LegislaQão.
N. 103 -

1.917.

O Congresso Nacional resolve:
. .Art. 1." Fica approvado o protocol!o celebrado com o

Governo da Bolívia, concluído e assignado no Rio de Janeiro
em 28 de dezembro de 1912, sobre o novo traoado do ramal
da Estrada de Fet•ro Madeira-MaUloré.
Art. 2.• ·Para a ~:oostrucção do nuvo ram,'lll, que será
fe'ito nas mesmas condições da linha tronco, e de accôrdo com
u contracto, ftca o Governo autot·Izado a fazer as necessaria.a
operações de credfto. ·
.
Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrario, sendo
declarado3 ínsubsistcntes os arts. 1• ~ 2° dü decreto n. 2.579,
de 7 de junho de 1912.
.
·
Gamara dos Deputados, 2.5 de setembro de 1917. - João
Ves_pucio· de Abreu e Silva, Presidente em exercício, - An. tomo José da Costa Rihfliro, 1• Secretario. - Juvenal Lamartins de Fària, 2• Secretario. -:- A' Commissão de Cons~i
tuição e Diplomacia.

o Sr.

2•

'
~ecretario

procede á leitura dos seguintes
PARECERES

N. 2i0- 19:l7

.Ao estudo da Commissão de Marinqa e Guerra foi sujeita
a proposição da Camara dos Deputados n. 3, àe 1917, dispondo
que aos officiaes do E:Nercj,to e da Armada, .que tiverem conc!uido o curso secundaria como alumnos do.s collegios militares,
.seria contado para todos os effeitos, menos para a baixa c
demissão, o período de dous annos, relativo ao tempo em que
cursaram as aulas dos referidos estabelecimentos.
Desde· logo impressionou á Commissão a falta de clareza
dpste dispositivo, ,'Jue nega toes vantagens para os effeitos das
bu ixas de eiervioo, tratando de ·Ofi'i~iaes, quando o que se deveria estabelecer era que as praças de pret, que tivessem
concluido o curso secundaria, naquelles collegios, não conta•
riam .os dous annos, de que trata a l)roposição, para o fim de
serem excluídas dns fileiras do Exercito por conclusão de
tempo.
·

.
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.
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Accresce uma 'CircumsLancia que precisa ser· notada e. é
que não existem actualmente no E.."l:ercito e na Marinha offi. ciaes que tenham sido alumnos dos Collegios Militares ·de
Porto Alegr.e ou de Barbacena; de sorte que, si o projecto tem
por fim regular a situação de futuros offtciaes, seria prefe·
t•ivel que- elle revigor.asse, neste ponto, o regulamento adoptado pelo decreto n. 6. ~65, de 29 de abril de 1.907, o qual dis·
punha que os alumnos que concluíssem o ·curso secundaria
nos collegios militares e se destinassem ao Exercito e á Marinha, contariam como tempo de praça, dous annos de fre:
quenria naquelles collegios, menos para os effeitos de baixa.
Convém, comtudo, assignalar que esta disposição não foi mantida peJ.o regulamento actual daquelles collegios e o não foi,
sem duvida, porque, generalizado o favor para todos os
-alurnnos, creava-se deste modo um privilegio para •Os candi·
datos ás matriculas ás escolas militares, sabidos daquelles colIEigios e quebrava-se, portanto, a característica do premio t:~ue
essa vantagem representava· para· os alumnos laureados, de
accôrdo com os regulamentos anteriores a.o de 1907.
Si a proposicão, entretanto, procura alcançar aos officiaes
presentes. que olltiveram os dous annos de antiguidade como
· premio de seus estudos secundarias realizados no Colleg~o Mi·
litar do Rio de Janeiro, neste caso, a lei. irá ferir os direitos
. ,adquiridos por esses officiaes, alterando a classificação dos
almanacks, sem nenhuma vantagem para a disciplina: militar.
Nada j ustifillaria, com~ effeito, a con~eniencia de ser alter·ada a situaoão de um official na: respectiva escala, annullando
desse modo os effeitos do regulamElnto pelo qual elle estudou,
ratificado por um direito reconhecido e incontestado, para
despil-o desse direito, mandando que um outro official, de
tgual patente, que não fôra como o outr.o um alumno laureado
do Collegio Militar, conte os mesmos dous annos de serviço,
ficando em igualdade de condições e estabelecendo para isso
· a t!csordom e a confusão no reconhecimento das antiguidadeR
de 'POstos.
Nãó 'ha, portanto, nenhum interesse de ordem publica que
determine a necessidade do projecto, interpretado pela sua
redacção, porque elle se· refere sómente aos officiaes do Exer. cito o da Armada, e sem nenhuma referencia ao actual resu·
lamento dos Collegios Militares, com o fim de augmentar a
· antiguidade de uns, prejudicando. os direitos de outros, crea. dos por forca de dispositivos regulamentares, os quaes não
poderão ;ser contrariados por uma lei de favor, de retroactividadr. evidente e. por conseguinte de .effeitos nullos, corno seria a
que resultasse da presente proposição.
•
.
Por estas razões, a Commissão· é de 'parecer que o Senado
não <leve approva r a mesma proposicão.
Sala das Commissões, 26 de setembro· de 1.917. - Pires
F.
Ferreira, P,residente. - Soares dos Santos, Relator.
Mendes de Almeida, - A' Commissão de Finanças.·-
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N. 2U ...:.. Ult7

Pedro Delphino. guarda-chaves de 2• classe da Estrada de
Ferro. Central do Brasil, solicitou do CongL·esso Nacional 49
. dias de Jicenca, em prorogacão, para tratamento de saude,
com dous terços da .respectiva d1aria, a começa;:- de 12 de novembro de 1915.
. .·
. '·.
·
De accôrdo com a certidão que exhibiu, o peticional'io
provou haver gosado o maximo das licenças que lhe podiam
ser cvncedidas .pelo :Poder EXecutivo, de accOrdo com o disposto no art .. 91, da lei n. 2.842, de 3 de. janeiro de 1915,
revigorado pelo 'art. 2', n. VII, da lei n. 3.070 A, de 31 de
dezembro de 1915.
'
,.
. A Camarà dos Deputados, tendo em vista não só a informacão da Directoria da Estrada de Feno . Central do Brasil,
.como tambem o estado ·de saude do peticionario, concedeu a
licença por via do presente 'projecto. com o qual concorda a
Commissão de.'Financas.
·
Sala daS' Commissões, 26 de setembro de 1917. - Victorino Monteiro, Presidente, vencido. - João Juiz Alves, Relator. -Joio Lyra. -Francisco Sá. -Leopoldo de Bulhões.
- Alfredo Ellis . -:-- Erico Coelho.
1

·-.....
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.

.

PROPOSIÇÃo DA CA:M.AJlA DOS DEPUTAno8 N, 12, .llll
.
.
· REFmiE O PAI\IIlCER SUPRA
••

I

'

i9i 7,

A QUE Sl!:

.

O Congresso Nacional resolve :
.A.rt. ·i. • Fica, ó Presidente da Republica autorizado a
.conceder ao guarda-chaves de 2• classe da Estrada de Ferro
Central do Brasil Pedro Delphino, 49 dias de licença, em prorogacllo, para tratamento de saude, com dous terços da respectiva diarla, a comeoar de :12 de novembro até 3i de dezembro
de :1~:15, .
'
·
'
Oamara dos. Deputados, 29 de maio de 1917. - Astolplm
Dutra Nicacio, Prelfdente. - Antonio José da Costa Ribeirl),
t• Secretario. - Juvenal, Lamartíne de Faria, 2' Secretario.
_,. A imprimir. .
\ ·

N• 212 __. :19:17
'·,

· A Commisslio de· FinaDtJas, tendo examinado. 1t ppoposr•
ção da Camara dos Deputados n. 14, de 1917, que nutol'Jza a
conce.sslio de um anno de licenca, cm prorogncão, com dOLiS
teraos dá dia ria, para tratamento· de snude, no officinl operar!o de -i• classe da Estrada de Forro Cenlml elo BI'asil Pnulino .. Canàido ·Meirellos, verificou que elle ·se nclla m1s condi!l6es de merecer o votÇ) do Senado.
. · '
O. operario em questão provou ,iá ter gosadtl o mnximo
.. das ·licenças que lhe podian:• ser concedidas de accôrdo COJII
. 8 •. -:-~ol.; Y,:.; .
ti
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,·

·
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_3'70.

•

ANNAl!:S DO SENADO

as leis ''Vigentes, juntando, para isso, attestado medico, legal-·
mente au1henticados, rpf)los qunes se vê que elle deixou de
comparecer á inspeccão de ·saude na. Directol'ia Ge·ral de
Saudc Publica por não permittir o seu estado de sauçle.
Pensa, pois, a Commissão que o Senudo deve appl'ovar o
projecto.
· ·
'
.
Sala das CommísAões, 26 de setembro de 1917. · - Vicwrino Monteiro, Presidente, vencido. -'- João Luiz Alves, Relator. - João Lyra.- Francisco Sá.- Leopoldo de Bulhões.
- Alfredo Ellis. --, Erico COelho.
·
·'
'

'

PI\OI>O!\It;'u\.0 DA CAMARA DO'Õ DEPUTADOS N. 14,. OE
Slt REFERE O PARECER SUPI\A

i9i7,

!t. QUE

1

O Congresso Naciooa) ·resolve: .

,,

,.._,

Al'tigo tmico. Fica o Poder ·Executi:.:o autorizado a conceder ao Sr. Paulinó Canditlo 1\leirelles, official operaria de
4• classe da Estrada de Ferro Central do Brasil, uír., · unno de . ·
licença, em prorogação, có!l.• dous t.erços da .diai'ia, para· tra- ·.
. tamento de suudó; revogá elas os disposições em contrario.
.

'

'

.

'

'·

Conmrtl dos Deputadós, ·~.m de maio de 1917. - Astolpl\o
.nutra :-lieudo, Presidente. - Antonio José da Costa Ribeiro,
~· SeereLario. -· .Tuveual Lamartine de Fària, 2" Secretario •

..... A imprimir.

.
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·
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Fot presen~e _'á Commissão de Finanças, para emittir parecer, a proposu;ao da Can:.ara dos Deputados n. ·16; de 1917;

quu autoriza a concedcl' a Anastacio de Miranda, operaria·
· ajudante rle 2" classe da 5• divisão da .Estrada de Ferro Cen!
tral do BraAil, quatro,· mezes de licença', com dous terços da
diaria, ~m prorogação e u eontar de 23 de fevereiro de 1S116.
'
. A outra cMn do Congr.essG verificou ·que o requerimento
daquelle funccionar·io. está devidamente instruido pelas in:tornwcõcs da dir·ectorin. da E. F. a. do' Brasil, assim comO'·
· J)Or uni exnme de invalidez passado pela . reparti~ão compe- ,
tente, rr.otivo parqué concedeu a licença· solicitada.
Esta Gommissão tamb1lm opina no· sentido de aconselhar
ao· Senado que adopt~ n proposição.
1
· . Snla das Commissões, 26 de setembro de t917. -

VicU>rino Monto iro, Presidente, vencido.· -:-- João Luiz Alves, ·R:elntor. - ,João. Lyrn.- .Francisco Sá.- Leopoldo de Bulhões,
- Alfredo 1 Ellis. - Erieo COelho •.
'
\

~

SESSÃO l'lM 27 DE SETEMBRO DE 1917
'

I

.

P.ROPOS!Ç.\.0 DA CAMARA DOS DEI?UTADOS N. iü, DE
SI~ RF.Fl;:RE O PARECF.R SUPRA

'v·
!

.

19'17,

A QUE

"\

.

O C~ngrc,sso Naciicmal\; reso}ve: ·
Arl.igo unü~o. Fica o Poder Execu~ivo autorizado a conceder a Anastacio de Miranda, operaria ajudante de 2• classe
. da 5' divisão· da Estmda de Ferro Central do Brasil, quatro
mezos de licença, com dous terços da diaria;, em. prorosacão;
·e a contar de 23 . de fevereiro do corrente anno, para tra·
t.!lmento de saude; revogadas as disposições em contrario.
Camara dos Deputados, 29 de maio de 1917. - Astolpho
Dutra N1cacio, Presidente. - Antonio José da Costa Ribeiro,
1• Secretario. - Juvenal Lamartine de Faria, 2• Secretario.
-.A: imprimir.
N. 214....;., 1917

A' Commissão de Finanças foi presente para err.ittir parecer, .a propósição da Carnara dos Deputados n. 28, deste
anno, ·úutoriímndo a concessão de seis mezes de licença, com
dous terços da· diaria a que tiver direito, a ,partir de 8 de
outubro do anno proximo passado, para tratamento de saude,
ao operário de 4'. classe da Estrada· de . Ferro Central do
Brasil Francisco Màrques da Silva Ferreir·a ..
Acompanham ao projectei o requerimento do operari~ devidamente inJor·n:.ado pela repartição competente, e instruido
por um laudo de exame de validez, pelo qual se verifica que
e!lo se achu enfermo e .em condi.ções de ser licenciado pelo
lapso de tempo que, solicitou para seu tratamento.
Esta ·commissão, de accôrdo com o voto da outra Casa do
Congresso, é de. pareper que seja a.pprovada ~ proposição.
Sa;la das Commissões. 26 de setembro de 1917. - VictorinÓ Monf.eh·o~ Presidente; .vencido .• - João Luiz Alves, Re' lator. - .João I.yrn .-: Francisco Sá.- Leopoldo de Bulhões.
- Alfredo T•Jllis. -: Erico Coelho.
,
.
PMI'OS!çÃÕ DA
,

.. ·

CAMARA DOS DEPUTADOS 1 N. 28, . DR
SE REFERE O PARECE!t SUPRA

1911, " OVI

O Congresso Nacional re110lve:
Artigo unico .. Fic.a. o Presid:ente da Republica ·autlt.'izado
a concr.del' no official o]lerario de 4• ...classe, em exet:cicio na.
I' residencin dn Linha . Au::dlinr. 5" divisãn da Estrada de
Feno Central do Br~sil, Francisco Marques da .Silya. Fer~
reira, seis me~cs de llcenca. com dous tercas da duma a. 9ue
tiver dil·eito, a partir de S de outubt:o do :umo prox1mo
'

,/

.

..
/

'

.
'•
\

·'

ANNAII:S llO Sl!lNADO

. passado, p.~ra tratamento de sande; rev(lgadas as disposições
, em contrario.
·· '
..

.

(

··-..~

.

Caz:nara dOs Depu~dos, 23 de ~unll'o de 1917. ' - João
V!!spucio de Abreu ~ Silva, Presidente em Bxet·cicio. ·- Anmo José da Costa. R~beir~?, 1• Secretat•io. - Joã0 David Pernetta, 2' Secretario mterwu. -A imprimir. · .

N. 2~5 ·- 1917 .
A'· Commissão. ~e Financas foi pre&ent~. para· intei·por .
parecer, a proposicao da Camara dos Deputados n. 41, de
1917, que concede a Julio Galvãó de Souza, aJudante de i'
· clas.c;e .da 4"· divisão da Estrada de Ferro Central do -Brasil,
90 dia~. de licença, e~ I?~orogacão, para. truLaruwuto de saude,
'com dous terces da d1ar1a que percebe e a coutar .da data em
que terminou a ultima licença que· 1lhe fui conJcedida.
·
· A Ca:mara dos Deputados, á vista dos documentos annexos
á petição, (9dos de accOrdo ·com 0 que d'i'spõe , a 1ui que rego
o ássurnpto, verificandu a procedencia do pedido, approvou. a
presente pzloposicão, dando-lhe a Ucenca solicitada. ·
Esta· Commissão, nada tendo que oppOr·· ao nue decidiu a
outt•a. Casa do Cougressc-, é de llarecer que se,jn apprúvada n·
.I . · ·•Proposicão
•'"' I\'
Sala das Commis~ões, 26 de setembro de 1917. - Victor~no Monteiro, Presidente, vencido. - Joãu Luiz Alves. Relatc.lr. -João Lyra. -Francisco Sá. ,.... Leopoldo de Bulhões,
- Alfredo Ellis. - Erico Coelho.
•

\

'

•r

4i,. nÉ: i9i7, A QUll

PROPOSIÇÃO DA C.AMAM llOEI DEPU'l'ÀDOS N,
.
-~·

BE REFERE O PARECER SUPRA

'

O Congresso Nacional resolve :

J

~

•

.

. .b,rÜgo unjco. Fica o Poder Executivo uutori~ado a conceder a .Tulio Gaivão de Souza, ajudante de 1' cla~se da ~·
·divisão da Estrada de Ferro Central do Brnsil, 00 d•as; de hcenca, erri rprorogacão, para tratamento· clf; saudo, cmn do).ls .' terços da diaria que .perceb~ e a cuntar da da La em. que. t~r,
minon a uHirna licença que obteve; revogadas as dlspos•coes
em contrario. ·
'
, .
..
Camara dos Deputados, 13 de julho de 19~7.. ·- Jaão
Vespucio d6 Abreu e: Silva, Presidente·. em exercicJO. - An':' .
tonio José da. Costa· Ribeiro, i • Secretario. - Juvenal Lamar, .tine de Faria, 2• 'Secretario.- A imprimir.
'

•N. 2i6-t9t7
;

.

~

.

'

.

\

A Comffiisslio de Finanças, tendo examinado a. :proposJoâo
da Camara dos·,Deputados n .. 42, de i917, que autoriza a.cop.~sslio de tres mezes de licenca, corri dous te.rços da d1ar1R, .
.L

'J '

•

•

I
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para .t.l'al.amenlo de saude, e a contar de 2 de .inneiro ultimo;
ao ft;rtor·. de 2" .c~asse da Estrada de l•'et·ro. Ceutrul do Bras!~
.fosé Mal'!a; verlfl.cou que ·ella está nas condições de. merecer
o voto do Senado, .pelo que é de parecer que sej~ approvada .
.. Sala das Commi~sões, 26 ·de setembro 'de 1917'. _ Vlctol'lJ!,O Mon te1ro, Presidente,. - João I:u i~ Alve~. Relator. _
Jou.o !•Yl'a. ~ 4-lfredo ElllS. - Francrseó ~ú. - Leopoldo de
B~hoes, - Errco Coelho,
.
·
PROPOSIÇÃO DA
.

'

OAllfARA
SE

DOS DEPU'rADOS N.

RE~'ERE

42,

DE

1917,

A

0'0'1

O PARECER SUPRA

O Congress? Nacional resolye: ·

\
Artigo uriicu. Fica o Presidente da Republica autorizado .
o eonce.der· ao feitor de 2' classe da Estrado de Ferro Central
do Br:asil. JQsé Ma!'ia, t'i'es mezes de Iicenoa. com dous tercos
da drnrfa, para tt·atamentP de saude e a .éontar de 22 de·
janeiro. do anno corrente; revogadnR as disposições em
contrario.
Gamarn dos Deputados, 13 de julho ele 1917. - Jdão
Vespucio. do Ahreu e Silva; Presidente em exN'Cicio . ..,.. An·
tonio .Tosé da Co:sta Ribeiro, i • Secretario. - Juvenal Lamar~
tine de Faria, 2° Secretario .. - A lmpr.imir. .
,

I.

··:.·.

'·(,

.

N. 217 :._ t9i7
.. '
.
'.
A Commissão de Finanças é de parecer que se,ia adoptado
pelo Senado a proposição .da. Camar.a dos DeputndDs n. · 43,
'de 19l7, que autoriza a concessão de seis mezes de licença,
com mef,ndc do ordenado, ao· conductcir de trem de 3• classe da
E~trnda de Ferro Central do Brnsil; · I.uiz Míguel Baronto,
porque YeTifiCOU ter O, Supplicante Rllegndo e fli'OVUdO as suas
affirmações.
'
Sala. das CommiÍ;sões, '26 d~ setemht•o_dq 19p.- Victo- ·
ri no Monteiro, Presidente, venmdo .. -:-·. Joao Lutz. Alves, Relatar. - .Toão Lyra. - Alfredo· 'Eihs. - Frnnl\lSC~ S:i. LMpo!do de BuJhões. - Erico Coelho.·
'

PROPOSIÇÃO OA

c.~:MARA

DOS.DEPUTADOS.N. '43, DE i9i'i',·A (!UE.
SE REFERE O PARESER SUPRA

N. U - t9t7
\ I

o cóngress0 Nacional resolve:

,

Art, i . • Fica o Poder Executivo .autorizado 'a iloniledér
Luiz ~liguól Bnrouto, conducto,r de trem de 3' cl~sse da ~~
trada de Ferro Central do ]3rastl; seis me~:es de llcenoa, com
11

,.

''

- '· ~

.

.

·~-~~

.

\

metade do ordenado, contados a partir de 11 · de Julho da
anno passado.
.
Art. 2. o Revogam-se as ·disposições em contrario.
. Gamara dos Deputados, 13 de jUlho de 1917. - Joi!O
Vespucio de Abreu e Silva, Presidente em ex~r,cicio .. - An"':
tonio José da costa Ribeiro, 1• Secretario. - JuVenal Lamartine de Faria, 2* Secretario. -A j.mprimír .

.

N. 218- 1917

O conservador de linhas da Estrada de Ferro Centra! do
Brasil, .1\fanoei José de Oliveirà. 1 tendo esgotado o maxim0 das
licenças ttue lhe podiam ser dadas administrativamente, soli·
eiton um ann1J de Iicenéa. com dous ·terços da diaria, para
tratamento de saude. visto continuar enfermo.. . ,
A Gamara dos Deputados, verificando a procedencia .do
seu pedi-do, concede a licença solicitada: por via Qa :presente
proposição com ·a qual. estando de ac.côrdo a Commissão de
Financas ~~ df! parecer que seja adoptada pelo Senado .
. Sala das Commissões, 26 de se.tembro de 19Í7 ." - .Victorino Monteiro, Presidente; vencido. - João Luiz Alves7 Relator. - João Lyra. - Alfredo Ellis. - Francisco Sá. - L.
de Bulbões. - F.riao Coelho.
PROPOSIÇÃO DA CAMAR..o\ DOS DEPUTADOS N. 44, !>E 19:17 • A QUE
SE REFERE o PARECER SUPRA

O Congresso Nacional resolve:
'
Art. ~i." Fica o Poder Executivo autor-izado a conceder

ao conservador de linhas da Estrada de Ferro Central dO
Brasil, Manoel José de Oliveira, para tratamento 1 de saude,
um anno dP licença. Mm dous terços da diaria que lhe
competir.
·
Art. 2. o Revogam-se as diSposições em contrario ..
Gamara <los Deputados, 13 de julho de 1917. - João
Vespucio de Abreu e Silva.. Presidente em excrcicio .. - Ãit"
tomo José da Costa Ribeiro, 1• Secretario. - Juvenal Lamartine de Faria, 2" Secretario. - A imprimir.
N. 219 -

1917

Foi presente a commissão de Financas para etnitÜr pa."
· recer ~ proposição da Gamara dos Deputados n. 45, de 1917,
que autnriza a concessão de um anno de licença, com dons
terços da diaria para tratamento de saude7 a Antonio Pereira
Teixeira, trabalhador da Estrada de Ferro Central do Brasil.
A Commissão de Finanças do Senado, considerando que
o peticionaria provou a alle(l"acão de sua molestia. com<> laudo
7
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~aude.

de inspeeção de

1

annexo ao seu requerimento, devida-

mente encaminhado e informado, é de parecer que seja approvada a proposição.
Sala das_ Commissões, 26 de setembro de 1917. - Victo- ·
rino Monteiro, Presidente, vencido. - João Luiz AlVes. Relator. '-- João Lyra. -· Francisco Sã. - Leopoldo de Bu·
lbões. - Alfreilo Ellis. - Erieo _'Coelba.

PROPOSIÇÃO DA GAMAM DOS DEPUTADOS· N.

SE REFERE O PARECER SUP~

''i<~

•

'

''

45t DÊ i917, A QUE

O Congressa Nacional resolve:
Art. l. o Fica o Poder Eoi:ecutivQ. autorizado • conceder
ao trabalhador. da Estrada de . Ferro Central do Brasil, Antonio Pereira Teixeira,- um anno de licenca, para tratamento
de saude. eom dous te~os da diaria que lhe competir .
. Art. 2.. o ~evogam-.:se as disposições em contrario.
Gamara <los Deputados, 13 de Julho de 19!7. - Joã<>
Vespucio de Abreu e Silva, PreSidente em exercício. - -Antonio José da Costa Ribeiro,· i o Secretario. - Juvenal Lamartine -de Faría, 2•, Secretario. - A imprímir.
·~
I

N. 220 -

f9f7

O guarda-cancella de 1• _classe da Estrada de Fel'!'<> Central do Brasil Bernardo Dias solicitou ao Congres'o Nac!on~l
bm anno de licença, para tratamento de saude, allegandoachar-se gr::rvemeritc enfermo e ser empregado naquel1a ferrovia ha mais de 30'" annos.
-Estando todoõ ios documentos (iu:ntos ao ~eu !'equerimento de accôrdo com o allega:iv, a Camara dos_ Deputados
deferiu b~nignarnente a sua petição por via da presente prll'posicão sob n. 46, de 1917, e com a qual estando de accôrdo
0 a Commissão de Finanças de_ parecer que seja apprtlvada.
Sala das Co.mmissõos, 26 de setembro de !9i7. - Vict<>rino Mvnteiro, Presidente, vencido. - João Luiz Alves, Relator. - João Lyra. --Alfreds Ellis. -- Francis.co Sá. - L.
de Bulhões. .- Erico Coelbo.
PROPOSlCÁO DA CA.."'IJARA DOS DEPUI'ADOS N. 46, DE 19171 A QUB SB
REFERE O PARECER SUPRA

q Congresso_ Nacional

.r:e~o}v(';':.

Mtigo unico. Fiça o Poder Executivo autorizado a conceder a Bernardo Dias, guarda-eancella de 1• classe da Es·
trada de Ferro Central do Brasil, um anno de licença, em

.l

..
.

.

374'

ANNAES DO SENADO
"·

. pro~ogaçiío, para trfa.taJ:Dento de sa_udE!, . com a metad~ .d:a
diar1a que percebe; revogadas as disposlQões em contrario.
Camara dos Deputados, 13 de julho de 1917. - João
:Vespucio de Abr~ e Silva, Presidente em exercício. - An·
tonio José da Costa Ribeiro, 1• Secretario. - Juvenal Lu.martine de Ft~ria, 2• S5ÇI'etl'orio, "'"" A i mpr!mil',
,.;N. 221 -

..

-:·

1917

· .A Commissão de Finanças é de par_!)cer que seja adoptada
pelo Senado a proposição da Ca.mara· dos Deputados n. 47.
de 1917; autorizando a concessão de um anno de licença, com ·
ordenado, a José Luiz da Costa Carletto~-. conductor de 2• classe da. Inspectoria de· Obras contra as ;:;ecoas, porque o peticionaria 11ão só compr.>vou a nllegação de .;~ua enfermidade,
como tambem provou ter gosado o ma:x:imo dàs licenças ,que
.podiam ser dadas
administrativamente.
· . .I .
.
.
Sala das Commissões, 26""de setembro de. 1917. - Victorino Monteiro, Presidente,· vencido; - João Luiz · Alvesi Rlelator. - Jo§.o Lyra, - Francisco, Sá. - Leopoldo d~ Bu bões.
·
·
- ALh'edo Ellis, - Erico Coelho.

'

PROPOBI~O DA CA."\\ARA DOS ~EPUTADoS 1'1· 11{, DB f917; A~ SE
REFERE O P.\REf.ER SUPRA

O Congresso Nacional resolvfl: ·
. Artigo unico. Fica o· Presidente 'da Republica autorizado
a conceder um anno de licença,. com ordenado, ao conduotor
de 2• classe da InspE>I1toria· de Obras oontra as Seccas ·,José
Lui~ da Gosta Carletto; revogs,das as disposiç!!es em ciln-: ·
trar1o.
'
· . , . . ~,, .J ii.:
··.
Ca.mara' dos Deputados, 13 'de ,iulhode .1917. 1 - João·
· Vespuclo de Abreu e 'Silva, Presidente em exeroicio. - Antonio José da Costa Ribei1;S), t• ·secretario. - Juvenal Lamart.ine · de Faria, 2• Seoretari.:>. - A .imprimiJ•.

..

N1. 222 -· 1'9t~ '

' A Commissão de. Finanoas, examinando B'·proposiclo ·da
(:amara dos Deputados n. 48, de 1917, qu·e autor1za a concessão rle õeis mezes de licenoa.. com metade do ordenado,. ao·
carteiro de 2• classe; da nirectoria Geral dos Correios Euolydes · HP.Ilriqtle da• Costn, verificou a procedencia das allegações do peticionaria, cu,io requerimento, dt;vidamente · informado, vem acompanhado de um laudo de inspecçlo de saudCI' .
nomprovando o allcgadn afim de obf.t:,r n licença solicitada.
. 'A' vista do exposto é n Commissão de Finanoas de pareoer
que se,ia approvnda a prop·osição.
.
Saln das Commiss!!es, 26 de setembro de 1917. - Victorinó )'.lonteiro, Presidente1 vencido, - João Luiz A.JVeà,· R~
\

. ·r' . ..'
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BlllTRMJIRO DE tDi7

.

latDr. :.... .Joio LYTB. - :Alfredo F.llis. - Franciooo Sá.
de Bu!Mee. - Erico COelho. ·

-.~L ..

PROP091ÇÃO DA OAM.\il.A< DOS DEPUTADOS .N. 48, T>E
fiE RRFJmE
o .P.~RECER SUPM
.

A Qt!!l

1917,

.

· O Con~resso Na~ional resolve:
Artigo unico. Fica (I Poder Executivo autoríz~do a coneeder ·seis mezes 'de lit~enoa. com a metade do crrdenado. ao
carteiro de 2• clas~e f!R Directoria Geral nos Correios Euc1ydes He,.,riqne da r:o~ta, para trntament.o d~ saude; revogadas as dlfsposiçõe8 em contrario.
.
.
Camarn · dos nllpntados. 13 de julho de 1917. - .To§o
Vespuoío de Abreu· e Silva, PresideRte em ,exr.rcicio. - Antonio .íost> da Costa Riheiro, t• SccretaT•io.~Tuvenal Lnmnrtine d~ faria, 2• Set'"efarlo • ....:... -~~ imprimir.
·
~.

,

223

iDi7 .

.

Te!lldo esgOtado o mnximo da~ !icen~as que lbe podiam·
ser dadas admfnlstra4 ivamente, . o carteiro · de 2• classe dos
Correlu~ de ~- Paulo R'ayrnmtdo dn Conceicão Montrmegro
so1ioltou ma1s cte:>: mr·~es. em prorogac!lo, pnra tratamento
de ssude.
·
,
O Jnudo de exame medico a11nexo ao requP-rimento ju~
tffiea a licença pedi•ln ·com todos os vencimento~. de co.,'for~
midade rom 0 art. 47~ tlo regulamento do~ Correios qur. J1.1f~
xou"'eom 0 decreto n. 9;080, de 19ft visto continuar o peticionilrio omfermo, ·em consequenoill do accident.e de qw~ foi
vict!mft em servfoo.
,
, A Camnra dos D~putados ostudandn o nssumpt.o votou a
proposit;lltJ ·n·. 65, destr: nnno,, conced·ondo no rrfezidn carteiro
a hcén(la ROlicita.da .com as vantnge!ls do art. 473 do rei!U~
lamento postal v1gente.
.
·. .
.
· !A! Comrnfssll(, de Fi'l'l:Jnoas.• de accOrdo ~om n deliberaoão
da outra Casa do Congresso, é de parecer que se.in ad;optada
a propo6i<:llo..
'
·
,
.Sala das Cominis~õ~~. 26 dVl setembro dP- i 9'17. - VictoriPJO MoJIIt,>iro, Presit1Ante, .vencido. - .Toli!o r..uiz Alves. .Relat.or. - Joio J.yra .. - Alfi'edo Ellis. - F·~nciscô Sâ. I,. de Bulblles. -:- Et•wo Coelho.
· ·

..

\

'

..

P110P<l!'IIÇ.~O DA C~MAM llOS Dl!lPtl'I'ADO!! N .,·115, · Pll
·8~ lliWJI'FtF; O PARECER SUPRA

: (

.'
.. i

19{ 7. A QUI!

. .

O CongJ·e~sn Nar:innn7 decreta:.
~'t'f.l~'O nriif!ó. Slln .rilJ1rl!dfdos no cnrf(liro de 2• cln.s~r, d8,
:o\dmi,nl~trao!to' do~ C•meios ® Est.ndo dn S. Pnu lo Ravmml.do'

da ·COtt!·ofc!lo ~font':lnegro, dez mezes de liee•on. em prorogtt-

,

I

. •,. t'

\.

"
...
.

:.\NNAIB DO SENADo

•
ção; para tnatamento de saude, com os vencimentos de Bé1i
cargo; revogadas as disposições em contrario .

.

Camara dos Deputa·dos, 9 de agosto d'e i917. <-.!.João Vespucio de Abreu e Si.lva, Presidente em exercicio. - Waldomiro J~ Magalhães. ·I' Se·cretario interino. - Ephigenio àe.
Salles, 2' SecretariiJ inl.ertino. - A imprimir. ·
,..: 22-i -

1917

·· ' So!> a emXJção• ·ae um desastre do qual foi ·. victhna
grande numero de ene.•.·nrios, e . procurando suppr'ir a falta
· de J)l'Oviclcneins r.le or•ci(;m geral para casos dessa na.tureza,
das (jiHWS ainda cnJ•r.r'e a nossa legislação, approvou a Ca.,
mara dr.•s i:f'~. Deputados um proJecto de lei mandando admitt.ir ás officinns !lo Estado os filhos de opernrios ·mortos,
ou invnlidado~ pelo fl'':'~a!Jamonto do predi 0 do York-Hotel.
Adhr.r·indo nos •nolh•os que aconselharam o. medida proposta. a Comii1•issãio dt! .Finança;; pcnsn deve el1n ser approvada. salvn a rnodli l'i!:n(:ão que vmil suggerir.
As unicas r.trndiÇ\Õt!~ que alli se est,nbeleeem para· a adrnissãJ drt.r.J·minnda siin · o pedido dos interessados n o preen- ·
chimento pol' estes dn.s eqndições regulromentares. Mas os
quad1r•os dos opera rio; dos serviços publicas são limitados pela
necessidade e pelos rPcm~os orçamentarias que· lhes são destimi.do~. Não poden., pois, ser a.usmentados discricfonariamente.
C•tmpre tornar clarr,_que a pJ·ovidencia consignada na lei

,•

ficat·á. snbordlnai:la áqtwlla 'restricçã'o.

Pr,to qoe
n
. '

Colllmi;;~ã()

.

·

propõe
a seguinte
.

.

Dr.ror•is d'n pu lavra ,,;,dmittirá", dign~se: «aOs Jogares vagos», ficn.ndo o mais. enmo está na proposição·.
Sal:Í dns Commi~sõe~ 26 de setembro de 1917; - Victorino !\Ioritroir•o, Pr·e;;itlenfe .· - Francisco Sá, Relator .. - João
Lyt•a, ..,.. Leopoldo . de Rulhõr.s. --. Alfredo El'Iis ..- Erdco
Coelho .. ~ João T.uii: Alves. ·

\

PROPOSIÇÃO DA CAM,\ nA COS DEPUTADOS N, 69, DE 1917, A QUE
SE RRFER'EM O PARACEI\. E A El!I1RNDA SUPRA

.

.

O· f:•'lngro~so· Nacional t•esolve:
.
Ar;;, 1. •. O GoWJ'll•.-' adnrittir:.'i nas officinas do Estado,
!og0 quP. '' $Oiicitem e preencham as cond!içõcs regulamenta~
l'es, cola u diat'in n llll~ fizerem jús, pelas suas habilitncões,
lt

:

''

:
'

.

.

'
·> -SJ!SSÃÔ

.J1;M
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,

i 9!1:

'

. J7t
.

os. filhos dos op·era,·io~ mortos 0 u .inva'lidados em oonsequeneia do de~nbamonlo do predio destmado ao York-Hotel.
A1•t. 2. • nevognm-s~e .as d!isposições em contrario.
Carnarn doR Deputados H de agosto de 1917. - Sabino
BarroRü .Junior, Pre~~ccnte'. - Marcello Silva; 1• Secreto.rio
interiiH;, -· Jorro i•o:·netta, 2" Secretario interino •. - A impri-

mir.

N. 225 •- 1917

O·-

. A' Commissão de- Finanças foí presente, para emittlr
pâr.ecer, a proposição da. Cnmnra dos Deputados n. 72, ·de
1917, autorizando a. concessão de srjis mezes de licen()a, com
. metade da diaria, ao trabalhador _de 2" classe da 2.• divisão
da. Estrada de Ferro Central do Brasil, Ans•elmo Silva.
A Cnmara dos Deputados, tendo estudado e achado r.-n•
termos todos os ·documentos que o peticionaria juntou para
comprovar as suas allegações, concedeu-lhe ·a ·Jicenr;a consub~tanciadu. na preserite proposição.
Est!~ Commissão, á vista do que decidiu aquel!a Camara,
tendo em cbnsideracão o al!egado e provado pelo requer-ente,
•í de parecer que seja upprovada a propo&ição. : '
__
Sala das Commissões, 26 de setembro de· 1917'. - 'vict4>.rino Monteiro, Presidente. - João Luiz . Alves, Relator. .Toão Lyra. - Alfredo Ellis. - Francisco. Sã. - Erico
Coelho. - J_,eopoldo de Bulhões.
72,
. SE REFERE o·PARECER SUPRA

PROPOSIÇÃO DA aAliL\RA DOS DEPUTADOS N.

..

'·

DE. l9i7. A QUK

O Congresso· Nacional resolve:

· .~rtigo ·unicÓ. Fica .o Poder .Executivo autorizado a conceder a Anselmo Silva. trabalhador de 2' classe da 2• divisão
da ESJlrada de. Ferro Central do. Brasil, do quadro da estacil o
de Bello_ Horizonte. seis mezes ,de · licença, com metade da·
diaria, para, tratam~nto de saude; revogadas as disposições
em contrario.
·
_
.
·_
' Cumar·a dos Deputados. 11 de agosto de 1917. - Sabino
Barroso Junior, Presidente. - Marcello Silva, 1• Secretario
interino. ....: ·João Pernetta, 2~ Secretario .interino.
- A imprimir.
·
\

.

N.- 226 -

{917
'

A Comrnissão de Fiitancas, examinando a proposição da

Camara dos Deputados n. 81, <le :l917, que auflmza ·a con-ceder a D. Maria .Carolina de Souza Ribeiro, encarregada da
sala das ~enbOrns do estação central da Estrada de Ferro
. Central do Brasil, dez mezes de licenca, em prorogncão, e com
meto.de da diari.a, verificou que a pe'tici?narfa comprovou·

/
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as sua,~ ali egações 1coro · dccument.os, entre os qua:es o laudo de
exame de validez feito p~la reparl.icíio competente.
.
E á vista do exposto tl de parecei· que se,ia approvada-a
proposição.
'
Sala das Commissões, 26 de setembro de i9i7. - Victo~
rino Monteiro, Presidente, vencido.·- João r"uiz Alves. Re ..
lator. - Jpão Lyra. :_ Francisco Sá. - Leopoldo .de Bulhões. -- Alfredo Ellis, - Erico ·coelho.
PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N.' Si, DE
SE REFERE ·o PARECER SUPRA

i9i7,

A QGE

-

' O CongresSó Nacional" resolve:
Artigo unico . Fica o Poder Executivo autorizado a con-..
ceder a Maria Carol ina de. Souza Ribeiro, encarregada da sala
das senhoras da' Estação Central da Estrada de Ferro Central
elo Brasil, dez mezes de licenca, em prorogaoão, com metadf)
·da diaria, para tratamento de saude; revogadas as disposiÇÕ!'.ll
em contrario.
..
..
Gamara dos Deputados, 23 de agosto de i917. - Jol!.o .
Vespucio de Abreu e Silva Presidente em ·exe·rcicio. - Ju- 1
venal Lnmartine de Faria, 't• Secretario interino. _. Alfredo ·
Octavio cte· Mavisnier, .2" secretario inte·rino,
- A imprimir.
N. 227 -

•

19i7

..A Commissão de Financns, nada tendo que opinar contl•u
'

a. ,deliberacão da outra Casn do Congr.esso, ., concedendo, por
via dn presente proposição, um anno de. !icc'!u;a, · com a me~
tade do ordenado, para .tratamento de 'saude, no carteiro· de
3' classe da Directoria Geral dos Correios; Paulo de Sou~a
Carvalho, é de parecer que ·ena soja adoptada. pelo Se·
nado.
.'
Sala das Commissões, 26 de· setembro de 1917. - Victorino Monteiro, Presidente, vencido. - Joíto Luiz Alves, Relator. - João Lyra. - Francisco Sá .. - Leopoldo de Bulbõe&. - Alfredo EIJis. - Erico Coelho.
·
'
'

PROPOSIQÃO DA. CAMARA DOS DEPUTADOS N, 82. DE
, SE REFERE O PARECER SUPRA

'

i9i7,

A QUE

\

O Congresso Nacional resolve:. · · .
Artigo unico. · Ficn 11 Presidénte da. Republica autorizado
a concoder um· nnno de licença ao carteiro de 3' classe da
Dire~toria Gerlil dos Cpneios, Paulo de So1.1za Carvalho, em
1

,!>
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.[lrorogacão, com a metade !lo ordenado, para tratamento de
saude; revogadas as.disposicões em contrario,
'
Camara dos Depu Lados, 23 /de agosto
de 19i7. - Joio
Vespueio de .\b(•eu u Silvt1. Prcsldento em exercício. - Ju·
vena! Lamartine de l<,aria, 1• Secretario interino. - AlfredO
Ootavio de Mavignier. 2• Secretario interino. - A impl'imir.

N: 228- i9i7.
·- A Ôut.r·a Casa do Congresso .approvou o presente projecto

de lei, sob 11, 83 .. de 1917, concedendo ao operar~ ajudante
das officinas . fita .!' divisão da Estrada de Fer11o . central do
J3I•asil. Cnrlos 'Militã 0 da Costa Nunes, um anno de licenoa.
oom a metade dn diaria, ·para tratamento de sande,. depois de
examinar a informação. da. directoria daquella ferro-via, e o
laudo 'íle ínspeccão de. saude, fazendo certa· allegacão do pe"'
ticionario.
...
__
·
.
A Commiss~o de .Finanças de accOrdo com o que decidiu
á Camara dos Deputados, é de parecer que seja approvada á
proposição.
'
Sala das CoÍnmissqes, 26 de setembro de i!H7. - Victo. rino Monteiro, Presidente. vencido. - João Luiz í\.lves, Relator. - JoãQ.. Lyra. - Francisco Sá. - Leopoldo de BulbGes.,
- Alfredo Ellis. -. Erico Cvelbo~
. ·
_
.

'

I

€:AMAllA rios DEPUTADOS ti. 83, DE !917, :A QVJil

PROPOSIÇÃO .l>A
'

SE REFERE O PARECER BlJPRA,

O Congresso Nacional resolve:
Art.. i. • E' a Poder Executivo autorizado a conceder &11

..
opel'nrio a.iudante ·das o:ffieinas da 4• divisão da Estrada de.l'
Forro Central do Brnsil. Carlos Militãó da Costa Nunes, para
tratamento de saude, e ~m prorogaç!I0 á em cujo BOBo · se
acha, um nnno ile licença-. com. metade da diaria.
·
ArL 2. • Revogam::se ns disposições em contrario.
Camara dos Deputados, 23 dé agosto d,e f9t7.• -.JoiO
Vespucio de Abreu e Silva. Presidente em exercício. - Ju·
vena I Lamm•line de Faria, 1• Secretario interino. - AltredQ
Octavio
ile Mavignier, 2• Secretario
interino. - A imprimir.
\.
'
.
'

N. ·229- t8t7

..t'

· · Poí · pre8flritE' á Commissão de F'lnánoil8. para emitiir pá•
reoet', a ·proposi(1ãO da Camara dos Deputados n. 87. de i9t7,
que autoriza a concessão de seis mezes de licenoa. em prorogação, com , ordenado, a D. Maria Ignacia dos Reis.· aJudante
da agencia dos ·Correios de· Todos os Santot...
.
·,:
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.A aommissão vitrificando á procedoncia do vote> da outra
ansa do Congresso em relacão a peticionaria é de parecer que
seja approvadu a proposição.
··
Sala das Commissões, 26 de setembro (ie 1917. - :Victo·
rino Monteiro, Presidente, vencido. - .João Luiz :Alves, Relator. ·- João._ Lyra. - Francisco Sá. - Leopoldo ele Bulhões.
. .
- Alfredo ElliR. -· :ITII·ico Coelho.
PIIOPOSIÓÃO DA CAMAitA DOS·. DÉPUTADOS N, 87, DE
BE REFERE O PARECER SUPRA

1917,

A QUE

O Congresso Nacional resolve: ..
Artigo unico. Fica o Presidente da Republicà autorizado
· a· conceder. em pr~rognção, a J;>. Maria Ignac_ia dos Reis,
. ajudante da agencm dos Correios de 'l'odos os Santos nest.a
Capital, seis mezes de licença,. com 0 respectivo ordenado,
.
.revogadas as disposições em contrario.
Camara dos Deputados, 27 de agosto··· de 1917. - João
Yespucio de Abl'eu e Silva, Presidente em exercício. - Ju·
, venal Lama,·Lihe de .Faria, 1• Secretario interino . ....: João
David Pcrnct.ta, 2• Secretario interino. - A imprimir.
'

E' igualmente lido, posto em discussão, que se. encerra
sem debate. ficando adiada a votação, o seguinte
PARECER

N. 230

"

...c

1917

A CDmmissão de Financas antes de dar 'parecer acerca
da proposição da Camara dos Deputadosvn. 15i de 1905, aui,orizando o Poder :Exect1Liv0 a conceder privilegio para a
eonskuccão uso e goso ·de pontes ou portos com serviço de
transporte a marg:em, por meio de barcos movidos a· vapor
·ou .a electricidade, nos rios de que trata ·O art. 34 § '6• da
ConsLituicão, opina que se,ia ouvida a Commissão de Justiça
e Legislação. •
Snln das Com missões, 26 de setembro de 1917. -. Victo~
rino Monteiro, Presidente. - João Luiz Alves, Relator. João Lyra. -· Francisco Sá. - L. de Bulhlres. - Erico
Coelho.
·
. ·
· '
.. .
'

.

..

''1

..

O Sr. Ru~ ~arb~sa (movimento-de attencão)'- Srs.-.Se·
nndOI'üs. <1 noi,ICin. co~ que fomos su.rprebendido~ lla algumas
hrt~•as. rl11 ilil\'t)I' fnlloo1do esta mach•ugada, na Bahla n Dr. Se-

vel'ino Vieirll, nãu poderá deixar de impressiLmar' o. Senado
Brasileiro, onde elle ckcupou com lustre uma destas cadeiras,
nem de ser· rec~bida no paiz todo· com tristw.a e pezar •

..

'

.

- ~-- __-._,_ --~-

'
'

•

.

I

.

-·
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·-=. '"'.Jiiiia:
ilomem publico desde 0 .outi•o reginien, logo- que· eD.trou
a rc\·e_lar os seus talentoo e qualidades, comeco-u _a chamar a
~ttencao dos nossos ant.igos pa_rtidos poliLicos, abraçando as
Içfé'as ~onsm·vaduras, a que serviu cum o brilbo. de uma intelllg-encHl ndtavel e o_ vigor de qualidades moraes qu6 entre
o~ . ~eus cvr1·elig~onarios lhe _asseguraram· sempré um logar
diSdncto, annunmando-lhe para logo uma '"cancil·a não -vulgar
entre vs homens da sua geração.
·
. A prudencia do seu temperamento e a _mctderacão da8
suas convicc.ões, porém, lião o incompatibilizaram com o systema de· gov·erno que se constituiu sobre êfs ruinas da Monarchía, debai.>:O d~ ascendente de cujos estadistas e "chefes · poh~w_os hM"I~ militado. Pelo contrario, com·prehendend0 sem
- difficuidade, ao alvorecer das novas instituições, a influencia
reorganizadora~ que deviam ex-ercer nos destinos dt'l paiz~ si
fossem amparadas com energia e _guiadas com juizo peloS bons
elementos da opinião nacional, . adop•tdu com sinceridade a
fórnla republieana, e apressou-se em se alistar entre os que
acceitaram sem prevencões nem resentimentos a •revolução
de 15 de: novembro. pondo·- ao seu serviçd uma cooperação
activa e esclarecida.
'
Desde então, dada a sua capacidade politica, os seuS dotes in!ellectuaes de jurista e parlamentar, os seus prearcados
pessnaes de conselheiro avisado e atilada organizador, ·a sua
habllidade no trato dos homens, a sua sagacidade na jntui<:;ão 'das couSas, o seu tino na escolha das soluÇões, o seu genio
de .contempdrização e concilí_ãçã_o_ com os tempos, as occasiões
e as necessi-dades~ a :Pólitiea lhe abriu uma estrada. na qual
a sua consideração~ o seu valor e o seu prestigio cresceram
firm·e, assi~alada e rapidament-e, grangeando-Ihe, nats revcJ..
luções partldarias e nas asscmbléas deliberantes, onde figurou~ uma situação de preeminência semiJPe reconhecida e conservada sempt·e, através das vicissitudes pOI' que o nov 0 re~
gimcn tem passado.
Successivamente Deputado, Minist-ro, Senador, teve, em
todo!=! as. Camaras de que foi membro. uma situação consideravel. um Jogar respeitador uma acção influent€·, e, elevado
pelos seus a.rriigos ao· governo da Bahia, exerceu o poder com
as qu~lidades que 1o caracterizavam, m~e~cendo em força na
arena polítba, augmentando as adhesões que 0 cercavam, ~
oonsolidanào, entre ~:.'s chefes do regimen, o .sm;t antigo renome d6 tacto e habilidade, penetracão e energia .
A su"a rnaior felicidade, pOrém, si me não engano, foi
a de lhe ter reservado a sua sorte a mais elevada expressã.o
do seu valor moral para a derradeira phase. da sua vida,
quando. c::'.:clu"ido pelos suecessos politicos das situações par13.mentáres, a que IJareeeria ligada a sua autoridade, e dos
conselhos do poder ond~ tanto havia preponderado, não quebrou_ dos_ seus comPromissos, não desanimou das suas força~
não abandonou os seus amigos-, e, arrostando .com espir1tcr in@ebrapt.ado a adversidade, soube, por entre os seus emba-

•

\
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ra~os e cdntratempos, durante dez anÍlo~ e~labelecer manter
desenvolver uma orgânizagão consLituciÓnal, um posto. libe~
ral de observacáo e defesa de físca!izucilo \l resísluncia uu1a
dessa~ opp0si!;ões, que, beneficiando os go,·ul'lll.IS a ·que' combat~;•J;tl, cünstltuem 0 melhOL· preservativo da administracão
publtca uàs verdad!liras democr•acias
Nã() morreu, pllis, declinando. ·Não acabou,. decahindo.
Ultimou a vida, ensinando a lutar, a. püL'sisLh·, a vencer; e,
em uma época de egoísmo e subservlencia de cortezania e
.:oJ·rupcão, o exemplo, que deixou, de fidelidade aos seus
arntgos, tenacidade nas ·suas idéas, irreductibilidade · clus seus
pruposlLos, consola e reanima os sobreviventes com o espectacuJo de alguma cousa. menos triste do que as st:enas habituaes
de abastat·damento mm•ai e fraqueza pulitJ.cn, a que wvemos
condemnado.s.
·
.
,
EsLa homenagem .lhe posso eu render insuspeHamente,
uãc.t teudo servido nunca entr·e os seus <Jooperadures, havendome achado muitas vezes entre os seus an~as·•mistas, nãct tendo ·
privadu jámais entre os seus amigos; e 0 Senado, que o conheceu, e c, nrw .Lerá esquecidO, participará, estou certo, c<tnmigu no desejo de que não se limite a tradm:ir uma ceremonin ~rdinaria, uma purá convencionalirJado, _:L. expressão
dos seul!rnentos desta As8embléa, que cu lhe sol1c1to, requerendo, cm hOmenagem ao íllustre morto, um voto de' pezar
na acta e a suspensão dos nossos trabalhos. (MuHo bem; muito
"'
bem.)
'

--~

O Sr. Seabra - Sr. Presidente, pedi a palavra para •olicitai' d8 honrado Senador pela Bahia · a. fineza de consentir
que .subscreva quanto S .. Ex ..lll!aba de pl'oferir em relaoil.O
ao maHograd 0 Dr. Severtoo · Vte1ra.

' .
O Sr. Presidente -- Os senhot·es que approvam o reQueri·

' ·,

ment!J feito pelo Sr., Senador Ruy Barbosa ·e sub_scripto ·pelo
Sr. Senador .seabr;a, para· que na acta dos nossos ·traba!Jhios · /
seja. inserido um voto de pezar pelo fallecimento do Dr. Sil-o
verino Vieira e que, em segúída, se .suspenda a sessio, quei·
ram levantar-se. (Pausa •.l
·
'
Foi ap;provado;
() Sr. Presidente - Em virtude do voto do Senado, vou
levantar a sesslio.
, .;,
·
Designo para ordem do dia da seguinte :
Discussão unica aa proposição da Camara n. 97, de illt7.
prorogando novamente a actunl s.csslto .legislativa até o dia S ·
de novembro do corrente anno (incluído om •Ordem do dia,
pareoer «ex-vin do art. 124 ·do Regimento)·;
VotacUJo, em discussão unioa, do requerimento da Com~
miello .de FiDanoas, no aentido de eer ouvida a Commilaio de

·:. ,_,. ::;

·,-'

..

·.
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Jmil.ir:a c J,egblÍi~ün, sob1·e n J)Popusicuo ela Cnmará dos. J:?ep~
tndos, que nnl.ol'iza o Poder ExecuLivu n conceder prlvllegw
para c:))Jsirucf:üo, uso e goso, de· pontes ou por Los,· com serviço de transporte do margem a mm·gem, por. meio de barcos
movidos n v:npo 1· ou eloetrlcic!udc, nos 1·ios, de CJUe trata ó arligo 3i dn Constituiefw l<'cdoral (·parecer n. 230, ele 1917);
Vol.aeãn, cm diseussão un ica, da reclacoão final ·do pro.iecto do Senado u. 17, de 1!H7, que manda contar, pelo dobl'O,
aos funccionarios c.li Directoria Genil de Saude Publica. o
tempo decorrido ,;Jc G de jancir·o de 100>1 a 31 de dezembro
de '!fiOS; '
.
2• cliscussilo da JWOposif;ão da Gamara dos Depulaclos
n. ·"· de 1917, que manda ti1•ar uma ec;lif)ão de 5.000 exem·
piaras, mJmer.ados, do Codigo · Civil Bras i Jeiro. com as correcções que enumera (com emendas· da Co.mmissão de Jusllca
e Legislaçiio c ,pat·cccr favora ve! ela de 1Tinancas) • .

, Levantá-se á. sessão,

.

'

...

.

'

r-.

:lW SESS.~O, EM
28 DE SETE!\IBRO DE 1!H7
'
'

Pl\llSIDENCIA DO Sl\, A. AZERE00 1 VIC}:·l'l\ESinENTE

. A' :l. hDl'a da tlli'do abre-se a sos~r~o a que cO'ncorrcm os Srs. ·

A. Azereclo, Pedro Borges, l\letello, Lopes Gonçalves, Rego 11Ionteir o,
Judio cl'o B'r:asil, Ar-~!Jut· Lemos, José Euzcbio, Abdias Neves, Pires flerreira, Hibciro Gonçalvos,,Pranciscq Sá.•. 'l'homaz Accioly, Jofto Lyr·a,
Eloy de Souza, Clniha Pedrosa, Eprtacw Pessoa, \Valfredo Leal, Dantas Barreto, Haymundo de Miranda, Gomes Ríbeil·o, Scahru, João
I.uiz Alvos, Edco Coelho, Buerw.do Paiva, Bernardo ~ronteiro, Rodri~
gues Alves, Adolpllo Gordo,- Alfredo Ellis, Eugenio .lal'clim, Gonzaga.
· .Tayme, .Tosé 1\Iurtinllo, Xa.viCl' da Silva, Alenct~r .Guimarães, Vida!.
fiamos, Rivadavi.l Corrêa. c Soares dos Santôs (:n).
' ·
.

~

'

)

.

'

'

- Deixam do compai·ecor com ca1isa justificada os Srs; Horcilio Luz,
POl•eira Lobo, Silvol'io NcrJ:, Cost:í Hodriguos, Mondes do Almeida,.
Antonio de Souza, Hosa e Si!Ya, lUbeiro dó Brito, Araujo Góes, Siquoi·
.. ra de Mcnezàs, Guilho!'JlHl Campos, fluy llat•bosa, Lui?. Vianna, !\ligue!
do Cat;vn.lbo, I.om•onço 13nptista, lriocn i\làchaclo, Alcindo Gua11abara,.
Paulo elo Fl•onti11, Francisco Sallos, Leopoldo do llul!Jõcs, Generoso
Mttrques c Victo1•ino Montoil'O (2~).
• ·.
·.E' Ji·la, posta mr1 ct'iscus>li.o o; sem debate, approvar!a a acta da.
sessã.o an tel'ioL'.
-

-o

•

~

sr. 1° Secreta:do declnra que não ha expediente.

S. -:-:Vol.: :V•i

..
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.

\
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.
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O Sr. 2" Secretario procede ú leiLura .do seguiLlL0
PARECER

N. 231- 1917

JEx::tminundo os documentos relativos á eleicão realizada
aos 26 de agosto proximo findo, no Estado de Santa Catha~
rina, para preenchimento da vaga aberta pela renuncia· do
Sr. Abdon Baptista, verificou a Commissão de Poderes .que
o pleito cor!'eu com a maior regularidade, tendo sido suffragado 0 nome do genera-l Dr. Laura Severiáno Muller co'n1 3:171 votos.
·
Isto posto a CÔmmissão é de parecer:
. 1", que sejam approvadas as eleições realizadaS/ aos 26
de agosto de :19-17 no Estado de Santa Catharina par\! preen . .
chimento da vaga aberta' pela renuncia do Sr. Abdon Baptista; ,
.
·
·
:
2", .que seja -reconhecido e •proclamado senador da Republica pelei referido Estado o geneJ;"al Dr. Laura Severiano
Muller.
..
. ·
' '" ..
,
Sala das ·Commissões•, 28 de· setembro de 1917. - ·BerJiardo Monteiro, Presidente. - Arthur Lemos, Relator. -';roão Luiz Alves. - Lopes Gonçalves. - Walfredo beal. :roão· Lyra. - Raymundo de Miranda. - Alencar Guimarães.
Vem á Mesa, ó lido, apoüido, posto em ·discussão e: sem
debate approvado o seguinte
•
REQUERIME:oiTO',

N. 12 - i917 \

.

Na qualidade. de Relator da proposição da Cainttra dus
Deputados 11. 73, de f9i7, fixando às forcas de terra para ·o
exe·rc-icio de W'lS, precisando ori8ntar o parecer que terei 'de

ler· perante a. Commissão de Marinha c Guei'ra sobre a questão ele ordem constiLucio:nal. que envolvo o· art. 7" ela a!ltf•'clida proposição .. requeâro seja ouyida. p.reliminarmentc, a
Comrnissão de Con$tituicão e Diplomacia sobre o mesmo disJlOsiLivo. que est.á assim. redigido:
~<Art. 7." Serão applicados aos pro~essos dos sortoudos
insubmissos as disposições l'elativas , aos lH'Ocessos de de,soroão.:.>
I
Sala das sessões, ·2S de setembro de 1!li7. - soares dos
,Sunto.s.
•o
o Sr. Vida! Ramos - Sr. Presidente; peco a V. Ex:. que
oonsulte o Senado se co:11cedo urgencia para immediata ·dis•

•

•

i

•
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cussão do pareeer· da Commissilo de Poderes que conclue pelo
reconheeimento. do Senador eleito por Santa CaLhai·ina, Dr.
Lauro Severino o Muller.
CeM cedida a urge;ncia .

.

ELEIÇÃO DE UlVI SE!\ADOR POR SAN'l'A CA'l'J:IARIN,\

Discussão unica do parecer da Commissão de Poderes
n-: 23i. de 191'7, sobre as eleições realizadas no dia 26 de
agosto u!Limo pam })reenchimento de uma vaga de Senador·
na representaoüo do mesmo Estado, e oPinando CJUC seja r·econhecido e proclamado Senador da Jlepublica pelo Estado
dt;' Santn. Catharinn. o Sr. Dr. Laura Severiano Muller.
Encerrada.
.
.
·
'
São approvadas as seguintes conclusões do parecer:
. :! ", que sejam a.pprovadas .as elcicões realizadas no dia 26
de agosto de 1917, no ·:Estado do Santa Catharina, para preenchimento da 'vaga aberta pela renuncia do Sr. Abdon Baptista; .
·
2•, que seja recon!Jecido e proclamado S'enador da R~p·.1·
hlica. pelo E~tudo de Santa Co.tharinu, o general Dr. Lauro
Soverian 0 Müller.
.·
· . ·
. ·
O Sr. Presidente - J~m virtude do voto ·do Senado, pro·
clamo ·senador ,da Republica, pelo Estado de Santa Oatharina,
o· Sr. Dr: I. auro Scvei·iano .!Vlüller.
Não se achando S. Ex. presente, vae-se·ll!e fazer a devida
comfu~.micação.
·
ORDJD!If DO DIA
PRÇH10GA(l,\.O DAS SESSÕES DO co'NGR!lSSO NACIONAl~

Discussão unica da proposição da Gamara n. 97, de '191.7,
prorngando novamente a actual sessão legislativa até o dia 3
do novembro do corrente anuo.
.
Approvacla; vno ser· enviada ti pliblicação.
'votàção. em discussão· unica, do requerimento. da Com·
missão de l<innncas, no sentido de ser ouvida a Commissão ele
Justiça e Legislação, sobre a proposição da Gamara dos Depu- .
to.dos n. 105, de 1905, que .autoriza o Poder Executivo u con, ceder privilegio para. consLruccão, uso e goso. de pontes ou
portos, com serviço de tranllporte do margem a marg·em, por
meio de barcos movidos a vapor ou electricidade nos ll.'ios de
,Que t~ata o art. 34, da Oonstituioü•o FederaL
· Approvado ·: ·
·votn.oiio, om discussão unica, da redacção final <lo pro-·
jeotn do Senado n. 17, do 1917, Que .manda contar, pelo dobro.
aos 1'1Jnccion(lrio~ c!a Dir'ectoria G~ral de Saud!'l Publica,, o .
'

.
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tempo decodido de 5 de janeiro de i!J(M u 31 de dezembrQ
de . 1908•
Approvac(a; vae ser enviada ú Camara dos Deputados.
MODIF'ICAÇuES No CODIGO CIVIL

2• discussão da proposiçüo da Cnmnra dos . Deputados

h, do 1017, que mtinda tirar uma ·edicão .ctc 5·. OOQ ex em. pl~rcs, numerados, do. Codigo Civíi Bx:asileiro, com as corre11.

caocs que· enumera.
Vem á mesa e é lida ·a seguinte

.

EMEN'DA

Ao nrl. 1.• - Supprima·se.
Sala das. sessões, 28 de setembro de 1017.•1 .... JoAo Luiz
:Alves.:
·
O Sr. Presidente - Vou Rnbmctter ao apoiamento, do
Senado a· emenda que acaba de ser lida. Devo dizer, entretanto. que. approvnda a emenda, toda a proposição· ficará
·.
.
prejudicada.
O SR ••To:'\o Lu1z ALVES - Mas a emenda. não tem q'le ir·
.á Commissão? A discussão, portanto, dos outros artigos, coRtinunrá.
·
O Sa. PRESIDilNTE - Sim: mas cnmpro o dever..:..de dizer
que. de acct1rdo com o Regimento, feita a suppressão do artis-.o 1o, todo o projecto ficará prejudicado.
~.0 Sn. Jo.~o LUJz ALVES - Perfeitamente; caso. o Senado;
depois elo parecer ela. Commíssão. approve a emenda.
·
O Sll. PllESIDEN'l'.E -- Os senhores que apoi::im a emenda,
queiram levnn'lar~se. (Pausa.)
A'poiadn c cm clisc~1ssão.
\
O Sr. João Luíz Alves '(pela. ordem); - E•1 pergunto n. ·
V. Bx .• Sr. Presidente. si essa. miRhn. emenda vae .á commiss~o.
·
· ·
·
O Sn. PnF.SIDEN'rE - Sim, senhor. · ·
..
O Sn. Jp,\o I,UJz itWEs - Si pelo facto dessa emenda
· fica stlSJ1ensn a discussão dos outros artigos·
do projecto •. -:•1
•
o Sn. PnEsmEN'l'E - Só do nrt. 1~.
.
O Sr. Presidente'- Contimín. a discussão do art.- 1•, cuu. juntamente com· a.. emenda.
.
.
.
· Si ninguem qnizer usar da palavra; declararei suspenm
· n. diseussão. (Pausa.),.,
. ·
·'
ERM suspensa n. discussão.
Entra cm discussão o art. 2".

'
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apoiada e posta conjunclnmente cm di."'Cussão

lid~,

com o art1go a seguinte emenda: ·

~o art., 2• ,_ 1Supprima:-se. ...;. S. S. 28-9-917 .' -João,

:Z:,uiz .Alve8 •I

.

Ninguem ped,indo a pàlavra:, é suspensa 'a discussão.
Entra 'em discussilo o. art. 3•.
·
'
E' lida; apoiada, e posta conjuntamente em discu&S~()
com o artigo a seguinte emenda:
Ao art., s• - Substitua-se peJo seguinte:
«0 Governo, depois da publicação deSJta lei, :fará pubH·
car no «Diari~ Officiab e editar, em volume destinado á venda, o Codig!_> Civil, :fazendo, no seu ~exto primitivo as 'seguintes correcçoes ,(seguem-se as corrcccõcs que forem approvadas):
·
I
.
Sala das sessões, 28 de se~tembro de 1.91 '7. - João Lu i :r.
:Alves,,
.
·
.
·
.
·
O Sr. João Luiz •Aaves - Sr, Presidente, é com sincero
constrangimento que inicio o debate sobre a;. proposição da
Camara dos Deputados, relatada · e emendada pela illustrada
Cnmmissão de .Legislação e J'ustic::v desta Casa, relativa ·a divet•sas modificações no texto· do recentissimo Codigo Civil da
Republica. _
· .
·
.
·E' com verdadeiro constrangimento, digo, porque me sinto
rw. contingencia de collocar-me, preliminarmente, em anta.gonismo ce>m o par.·ecer da hOnrada Commissão de .Legislação
c .Tustiça, com o parecer do seu douto Presidente e neJator,
cu,ía autoJ•icht-de. nestt' •recinto, cu,ia competencia como jurisconsulto t~ cil.io cledica'do amor ao cultivo do direito collocam-me em situação emJJarruçosa e difi'icil, para coJi.bater <'
ponto de vista de .S. Ex.; co!locam-me em situação de· inferiOridade> evidente, da qual só poderei sahir, pela conviçrio com
que venho, preliminarmente, impugnar o projecto, e pela lealdade com que oxpendo as minhas humildes opiniões.
0 SR EPI'I'AC!O PESSOA -· V. Ex. é demasiadamente ge~
ncroso pa'ra commigo e sensivelmente injusto para com V. Ex.
mesmo.
·
-0 Sn. ,To.to LUIZ ALVES - Não. apoiado. E' bondade de
V. Ex. quanto n minha pessoa.
.
, . Tanto mAis sincero G, Sr. Presidente, o meu. constrangi- ·
mCinti:>, quanto, tendo de ·-collocar-me em .antagomsn:() com o
honr:tdo Hclulm• dn. Commissão de Legislaí:.ão e Justiça, vejO.
nPllc umn das pr.s.~oas 'rJ. quem o Brasil deve; :!'undnmentalmonl.o, ·a obra de sua cotlificucúo civil. (Apoiados.)
·
Nu. YOt•dado, Sr. Presidente, foi o honrado Sonndor. pela
Pnrnhybn1 quem, como Ministro. da Justiça do ~polviqo,yel e
hcmemerito
govçmo
Gnmpos
Snllos.
. •'
·
'
.. '
.. ,
.
'

'

'

'
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0 Sn, PIRES FEMEIR<\- Muito bem ..
O SR. ;roÃo Lmz ALVES - ••• resolveu levar por ~ante a
solução, a sat.isrfação dessa velha aspiração nacional. E o fez,

~=:
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, . ·.'
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Sr. Presidente, em um momento em que, paru: os· indif'f.erentr.s, poderia parecer .inopport.una a tenluLivn,. De i'acto, Ci
dissidío juriclir,o e - por que não .dizer? - pollitico, a respeito
elo pro,iectn organiZado pelo , saudoso ,jurisconsulto . Coelho
· Rocli~igues, proJecto cuja confecção havin sido autorizadn por
Campos Sallcs, quando Ministpo da Justiça do Governo Provisorio; o dissidio manifestado, nos debates parlamentares e
.nas discussões extra-parlamentares, sobre es·se projecto, como
que parcr:ia inrlicrir nos espíritos timidos e aos inclíl'ferentes
qne a obra da corlificnção civil do Brasil estava relegada para
o limbo das cogitacões indefinidamente . adiadas. Por outro
lado. parecia que, dada a · situ:V,lüo ·angustiosa do Thesouro
Nacional, naquella época, todas as energias do Governo terse-iam de concentrar em uma só obra: a restauracão .finnnech·a do Brasil. Nada, pnrém, ontibiou o animo elo i!lustro
Ministro d::~ ·.rnstiça, disposto a rc~olver, em clefinit.i.vn, o
ma·g110. pro hlema.. .
'
Não se lhe entibiou o animo. Sr. Presidente, digo:.o, não
para elogiar a S. F.x .. sinão para lhe fazer ·Justiça, porque
o:.-nObt•e ·Ministro do Interior do Governo Campos Salles é
daqúella raça. de juristas que teem hDnraqo a cultura juri·
· dica do Brasil. . .
·
o. Sn. ARTHUR ~E..'I-Ios - Muito bem.
O Sri. Jo.:\o Lurz ALvEs - ... como Nnbuco, Teixeira de
Freitas. Lnfayette, Carlos de Carvalho e tantos outrOs. parrr
só falia!' dos mortos. daquelles que fazem do cultivo do dirEiito uni verdadeiro sacerdocio de ·todas as horas de ·;ua
· vida. daquelles que amam o direito pelo' direito, dnquelles
que enr,ontram na solução dos problemas Jurídicos, postos. ao
seu espiril.o, as emoções vivas que encontra o eslatuario, re-·
vendo a obra prima da sua estatun, as mesmas emoções que
encontra o compositor, conseguindo pôr no papel as notas
. musicnes das harmonias que lhe passavam no espirita, as
mesmas emoções vibrante·~ quo · encontra o mathematico, resolven.do um grave problema de· astronomia.
Esses, Sr. Presidente, são os verdadeiros juristas de
· r~ca; ·esses não se entibiam na solução dOs problemas JuridlcDs do paiz, quaesquer que sejam as difficuldades que· se
lhes·· antol~1cm.
,
·
··
·
· . ·
· yenceu, portanto, o proposito, dô honrado Ministro da
Justiça.; que lo~o encommendava a um outro jurisconsulto
notavt>l, o Sr. Clovis· Bevilaqua, a confe.coão do projecto de
Código Civil. projecto.. que, dentro de poucos mezes. viu en·
·tregue, ..instificnndo-se, assim, a confiança que · depositara
na erudição e competr::ncia daquelle illustre patrício. LOgo em
seguida, organizava S. Ex. a commissn:o de jurisconsultos.
que .devia rBvet' p projecto, .oommissf.í.o . qu~- celebrando 51
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sessões, a· que S. Ex. presidiu, levando-lhe a collaboracão
moral da sua presença e a collaborncão doutrinaria do seu
saber· jurídico, apresentava .ao Governo, o projecto revist(l,
·que foi immediatumente enviado á Camara dos Deputados,
_ onde a Commissão dus Vinte e Um teve a :felicidade de ser
presidida por outro notavcl jurista do paiz, professor de direito, como o Ministro e o organizador \lo projecto, o Sr:,
Senador Seabra, cuja presença, ne:ste recinto, nos enche de
desvanecimeúto e satisfação (apoiado-s), o' qual, com a sua
conhecida dedicação e pertinacia no desempenho ·de todos os··
elevados encargos que recebe, conseguiu que a Commissão
concluísse, em poucos meze:s, o seu grande trabalho subre
a obra. da codificação civil. A acção do Ministro. da Justiça.
·c· ~o Governo, par_a que essa obra tivesse uma realização effectiva e prompta, !ez com que fosse convucado o Congressn
. em sessão extraordinaria.. tendo a Gamara votado o projecto
nos mezes de janeiro e fevereiro do anno de. 1902.
Si, dalli em deante, enviado o projecto ao ·Senado, inc~
dentes varias, que excusado e desnecessario é rememorar
determinaram a demoi'a na sulucão do grande problema dá
r·eforma integral da nossa legislação civil. problema pa.ra
cuja solução, pelo Senado, tive a felicidade de. concorrer, provocnndl) a sua deliberação sobre o ,projecto do Codigo Civil:
·si circumstancias pusteriores, repito, proLelarnm, por alguns
annos, a votacão definitiva da lei, não é menos certll. que•
uma das pessoas a quem, fundamentalmente, se deve a codificaçãd civil do Brasil é o Senador pela Parnhyba, Presidente
da Commissão de Legislação .e Justiça e Relator do parecer
om debate'.. ·
- · E'; -portanto, :fundado o meu constrangimento; ·e s6 recordei, em rnpidas palavras, essa phase de nossa legislação
_oeivil, nãd para fazer justiça· a S. Ex.; pois, piira isso, neocssario não era que a recordasse, desde que justiça lhe rend,,
todo 6 Brasil, mas para demonstrar a difficu.ldade ela minha
posição. de&nte da responsabi!icfade gloriosa. de S. Ex. na
obra que, ora, se ·quer retocar, quando venho combater a
-opportunidade de q\laesquer modificações e dmilonstrar. si .
me fôr possivel;a desnecessidadr; do projecto e das emenda:s da
Commissão ··de Justiça do Senado.
Relevem-me, portanto, ·a honrada. c,1mmissão -e •o seu
Re.lat.m- a oosarlia. com que entro no dr.bnte, collocandO-me,
preliminarmen~e. ~omo disse, om opp_osiçã0 .aõ projecto que
approva· modif1canoes no texto .do CodJgl) ClVII.
.
Não ha; nem" p6de haver, em mim: ii simples vaidade de
tomar parto cm um debate dessn mngTltude, de cC'iflln~orar em
um nssumpto dessa. elevação; mas só 1ento n. necessidade de
cumprir 0 quillo que sinto - cultor ob.curci do Direito - que .
6 o meu dever.
· '· · Em que, Sr. Presidente, se pretend<' · mÕdificnr o texto .
qo Codigo Civil?

/ ·
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nisse· a Camàra, votando o seu projecto; diz a ·llDnruda
de J U8Lir;a e Legliilucuo do .::icnada·, approvando-o,
htt .. o. :1 cw1 ln'làJficacões e emenda~. que ~úl!Je!He em maLer·ia ·
de redat:cãn, sem u!teru,~ão, porém, de subõ .ancia, de doul.rina
do IJ!esmo Codigo,
.
Mt~, Sr. Presidente, as emendas apresentadas .pela GaI!Jara dos JJeputactos e as da vommissão de .Justiça do Senado, ou. são. de· simples e· pura redacção e sob esse aspeéto
ain.:u. let'.?l dr. tmt:arar duas 1'aces· ela questão, uu procuram
evitar contradiccõcs c incoherencius ·do Codigo, ou, com o
iuLuito de melhorar a redacção, alteram a sua doutrina.
Nus. emendas que são exclustvarl!ente .de redacção, disse
ou. nuc ainda tinhnmos que distinguir f!S que vecm corrigir ·
simples erros evidentes de revisão typographic(l e as que
veem modificar a redaccüo, já acceHa pelo legislador, com o
pensamento de melheorn-l-a.
.
.
. Quanto ás primeiras, 'sr. Presidente, força é reconhecer
que é ridiculo o proposito, usando do adjectivo, .como o usou,
em livro que ainda' hontem li, o ,iurisconsulto Gog!'iOio, qua
lembrava o seu emprego por Celsus, em uma resposta a consulta de DomiLius. ·
Porque, manl'iol', · Cllm.n faz ·ij . ;proJecto· dii Gamara dos
Deputados, por um acto legislativo, por exemplo, no artigo
1.706, supprimir a virgula que existe ,depOis das palavras
«cudn um»; fazer uma lei para corrigir um erro de revisão
typographica, não merece·, no meu ·parecer, outro ;qualifl- .
cativo. . , · .
. · .
·
· , ·
Na verdade, o cn1e' o Codigo diz é que, «Sendo feita a dOa.cão por ambos O!! conjugas, no inventario do cada um se
conferir1\ por metade.»· - .
No original impresso huviu: cena inventario de cada um,
se conferirá ... )>
.
. .
'
..
A Gamara, no :l~u projecto de lei, manda suppr:imir esta
virgula que, evidentemente, ,é um erro do revisão typographica, tão evidell'le que, no modesto estudo que ilz do Godigo,
e!la nãei existe,
·
·· ·
·
E assim como essa, é n emenda no art. L 780, que diz:
· '(LG) : «0 herdeiro que sonegar bens da herança, não os
descrevendo no inventario, -ou com sciencia sua, ou de ·ou.
trem· .. ,,
·
·
·
· ·
Mnndn a Camura que· aqui· tombem se colloque uma virgula depois do ·primeiro «OU». Tambem um erro typographico,
dean•t(! da pontuação .adoptadrv, ltão evidente, ~TUO na 1mpressão do meu trabnihD tu!. virgula ,iá estava· co!locuda;
.
, Emendas, portanto, ,desta natureza, e como esta.;; ha
varias outras no projecto dn Camnra, nüÕ ;justificam a necessidade_ do uma loi, modificando a redncoão do Godígo Ch,il.
Basta, Sr. pre~i.d.el}te, 1'ormu,lnr .çs~a hypothese·: fnil'-se...ã
novn reclne,~ao oJfifllnl elo Cod1go CIVIl. com f.odos os cnracterisl.icns de nuthcnl.ic.idnrle. porque a .cnmar:i manda até. numernr os cxC!l'Jp!urcs da nova cdicito; nolln, pOrém, pôde aconConuniH~ií.)
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tocor ·que os revisores colÍ~quem uma virgula a mais, ou• dei~

·xem de collocar um pauto e virgula, onde devia· existir. ·

Si nr.cessiLasseú1os de nova lei para .modificar esses erros
dE> impressão, .ondl;! il'iumos parar?
'

I'

.

O Sa. J~PJ'!'ACIO PESSOA - A Camura aproveitou n occnsião
de fazrr emendas i:le maior importancia pnrn corL'igir esses
cmos. Si a !C i fosse destinada .só· a corrigir er·ros typographicos, V. J~x. teria razão.
o Sn. JoÃo rjurz .ALVES -.'Qg erros de mérn revisão typ·o' gr_nphica. não precisam de der.1aração expressa de' lei para sua
'correccão e, tanto não precisam, qu~ alguns. delles furam apontados prJ.a J;onl".tdn Gommi;;sãn de< Legisln(!ãO e Justiça, sem
, que, a seu rcspeHo, formulasse emendas. Outras emendas !la,
que pretendem modificar a redàcção, adoptando- um eslylo
novo; outras que a! toram, a pr;otexl.o de modifi·car a rednccão,
ou de ~upprimir incoherencias, a theoria, a doutrina, o sys,.. teina do Codigo Civil Brasileiro.'
No desenvolvimento systematíco da minha oração, hei de
pôr em fóco, Sr. Presidente, as emendas que, JOilge de sim.
ples modi:f.icaçuo, para melhorar a rr.dacção ·do texto do aodigo importnrp em nltornção do sua doutrina; no desenvolvi·
menlo do meú discurso, hei de apontar emendas cr11e modificam a'< redacção ·'P<tra pcior. Antes, porém. de fazcl·O, como .a
• · minha· preliminar é pela inop'pvrtunicladc ·de modificações no
· texto do Codigo ,Civil, si eu tivesse autoridade, si tivesse força
de 'nrgumimtação .capaz ele !ovar :1 Commissão de· J,egislacão e
Justica n convicção deo que me acho possui do,· pedir-lhe-ia o
adiumcmto, «sine die», deste projecto, que tem de voll ar ao
Reu. seio para receber parecer sobro .emendas que 1110 foram e
que···Jhe vão set' nprcsentndns;· afim do que, dado tempo .n:o
teinpo;· verificados outros erros, que não são só os apontados,
mas muitos outros, outr11s jncong~uencins, que não são sei n~
· apontadas, mas muitas ·outras, que a pratica pod&r:i revelar,
no espaco de 'quatro .ou ciricc nnnos de execuoão do Codigo,
llOm ·a sut1 inLerprr.tnçüo· pelos advogados e pela jurisprudencin, se. possa entã·o fazer obra do revisão. med.itada dnquillo
que o seu texto contém de inconveniente, pnra que· não demos no pai?. e no estrangeiro este. nttcstudo. - que o é dn nossa .incapacidade Jcgislntivn, pois, que, depois do discl,l.tirmos durante unnos a redacção, nrtii;o por artigo, do
Codigo Civil, U!,lles ele um anno de sua o~ecuoão, .iá vamos alterar a redncoao do cerca de 400; para não darmos, tam1Jem,
a impressiio. ele que erros de revisão· typogruphica, que o legislttdor niio precisava ·corrigir. não são erro~ de revisão typo·'
grapbif:ca, mas filhos de ignornncia do mesmo legislador ..•.
. Assim é, por exemplo, Sr. Pre.sidente, que no artigo rela-.
t.ivo ·a voncimento .antrcipnrlo de divictns com gnr:mtin real
(nrt. 762; n. I)' na impreossüo dO COdiga,· sahiu publicado que
·.a divida vencf:.'.se, diminuidn a garant'ia; «Se o· «Cr.edOr), in. t.imndC\, «n níio refarçn l')lo •.
•
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Quem não csL{L vondo que o erro foi do ·copista ou do
•·evisor, porque o cccredorl' não dâ garantias e quem é obrigado
. t1. r·erorcnr·. a sun gm,tmtia ú. pelo proprio. texto do artigo, o
•··.d·evt;dori> ? .
·
.
. ,. • :
. Fn7,er lei jJnra declarar esse ort·o, de simples revisão, é
IJat· :a Impressão. lú fórn, do que o legislador brasileiro sup·
~l(lii, algum clin, que· o credor era. obrigado ,, 'reforçar ga·
rantias ... · ,
.
r
•:\las, St•. P:residenle, si autoridade não tênho para obte~
o prazo sumcienl.e para uma. mais cl!'ll.ida. meclitnr,ão sobre os
loxtos do codigo, Sl.lsceptivcis .ele modificação. ,justo é que,
m·elimina.rmcnl.c, iilipugnc o p'rojccf.a e vote contra elle.
O Sr.. EPl'J'ACTo PEssoA - Es8o praz:o seria nocessario pa· ,
l'a emendas ele doutrina. Ahi Y. Ex. teria razão.
O Sn. Jo,\o Lurz Ar.vr.s ·-'As emendas, de ])arte aquellas
que. cm rnpicla annlysc, m0sLroi qué são emendas de simples
~IT'ros oo ·r ev isão typograph icu, diz·se, são de rnclaccão. Mas,
Sr. PT"csidcnló, antro ns emendas,· ha umas ele doutrina _.e/
outras da redacção deliberndnmente;~ propositalmente, (lOnscienciosamente, depois de discutida no Parlamento e fóra del!e,
approvndn. P9lo Senado, por ser a r~'daccão proposta ~elo Relnl.or de entao, o 81·. nuy ..Barbo~ a, e, como tal, aoce1ta pel~
Comm is~ão. pe,ln Senado o pela out.rn. Cnmara.
··
Sob que fundamcnlo. · portanto, contrariando 0 deliberado
proposito cm ·quo nos nchavn.mos ·de não modificar essa re·
dacr,.ão, clara e precisa, vamos agora alterai-a ~::m cerca de trc- ~
sentos artigos, c isto antes de um armo de execução do aodigo Civil ?
·
· ·
.·
O Sn. EPm.cro PEssoA· - V. Ex. está maL informado.;
I~imeirarhentc, os artigos não chegam a 160. V. ·Ex. já
fallou qnc oram quatrocentos; agora diz que são tresel)tos.
Não chegam a cento e sessenta os artitrns alterados. Em,·se·
·· gundo lognr, muito menos- do um tcrco~dessas alt.erações são
da. rcclacçi\o do· eminente, Senador Ruy Barbosa.
·
O Sn. Jo,\o Larz ArNEs - Acredito que não e,stou mal ..-.
informado. Desde o principio elo meu discurso, nz sentir a-'
. difficuldadc dn rninba sifuncão, par[l defender a minha atti·
tudo. pornnt(J n atitoridaclo do V. Ex. Entretant.o,. nddicionan·
do as. Rmcnrlns apresentadas pcl[l Cnmnra dos Srs. Deputados
ás de V. Ex. devem ellas orcár por cerca de trcsentas.
· O Sn. F.PITM:ro PÍlssoA -: V. Ex. está equivoeado ., .
O Sn .•To,i.o I.urz Ar.vm:i - Duzentas que sejam, qu'atro
que sc.inm as emendas, · modificnnc!o ::i redacção que o Ser
nndo ncccitou. o que ncceifou pcrr serem ele Ruy Barbosa,
por. que, antes de um nnno di'! execucüo do Codigo, modificar
essa rcclnccão ? r~sn não é d:lt'mós razão áquellcs que corp·
bateram a. codificação do. direito civil? ·
O Sn, 'EPTTACTO PESSOA - Attenda V~· Ex. Ha no Codigo
· ~otun.J vnrios .artigos er;~dnmcnte redigidos, com llrros que·_
I'
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O Sn. JoXo Í,UJz :ALvEs·_ Estou de accôrdo, com S. Ex.,
o Relator, quanto á. em6nda ao art. 178, § 9•, n. 5, Jettra d;,
em que se. estabelece a prescripção quinquennul para certos
actos da mulher casada.
·
.
A IJommissão · de Just.ica, pelo seu Rela,tor, não. acha
proced~::nte a emenda suppressiva da Gamara, porque (lendo)
~o § 7~, n. 7, trata da acção do «marido ou dos seus herdeiros
para annullar os actos <la mulher, praticados sem o consentimento daquelle) ou «sem o supprimento do juiz:.>, cmquanto
que o § 9•, n. 7, se occupa da acção de «terceiros, haja ou
não consentimento do marido; haja ou não supprimento do
juiz.~
.
. · , ·
Concordando com o honrado Presidente e Relatélr· da Com. missão de Justiça e Leg·islaçãQ, ·peço u uLtencão de S. ·Ex. o
do Senado, para salienta:· que essa emenda da Gamara não
era de rcdac~'ão, mas de doutrina e, por não ser ele. redacção,
e sim de doutrina, é que o hOnrado Relator dO. Commissão ·opina
pela sua rejeição. Já se vê que me· assistia razão em dizer
que 0 projecto da Gamara continha preceHos que alteravam,
:não a redacção, mas a doutrina do Codigo, ·como ainda demonstrarei.
·
. Acceíto tamhem a 0piniüo de S. Ex., contraria ú emenda
ao art. 1. 067, paragrapho unico, porque S. Ex. demonstra.,
e hem, que a exprQ&siio «cessíonario ele credito hypothecariol>
é a uníca possível na hypoLbese, porque não se trata de cre, dito dele·rminado 0 u certo, mas de cessão de um qualquer
credito hypothecario.
.
Vem isto demonstrar· que, . em materia de redacção.
quando se procura corrigir d.nfcitos do Codigo, o honrado
Relator encontra regularidade grammatical e de redacçilo
naquillo que a Gamara entendeu que era um erro.
Quanto á emenda ao art. 1. 719, tambcm estou de accôrdo
com o honrado Relator da Commissão de Justiça· em ·reJeita1-a, pelo que, com muita proceclencia, . expõe S. Ex.,
fazendo vêr a inapplicabilidade de umas remissões que a Gamara mandava :fazer a outros artigos do Codigt', ··no. artigo
que trata da incapacidade pal'a ser testemunha ·~esta-.
menturia.
·
·
Devo, porém, observnr que, S'8ndo 0 projecto oriundo da
Gamara, '·para que essas emendas, contra as quaes \se m::~~
nifostou a honrada Commissãb de Justiça, ,se considerem l'ejeitadas pelo Senado, necessario é que votemos ·emendas
.suppressivas do cada uma deli as.
·
o SR. EPITACÍO PESSOA . - Eu acceito humildemente a
liciTo. porque.confesso minha com]J'letO: ignorancia em materia
de R-egimento,
·
o SR. JOÃO Lurz 'Ar.VES - PCQo !ic~nca ú honrada com-·
missão pari:t apresentar as ·eme·ndas suppressi.vns que a Com··
missão propoz.
.
Estou ainda ele accôrdo com as modiflcac,ües propostas
pela· JJClm·acla Commis.süo, quanto no nrt. 1!0,' onde a redacção
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«0 rJl'eso, ou o dÓ·sterraclo, tem o domicilio no Jogar onda
cumpre sentença»,· .dizia o texto. O Relator propoz ·a emenda:
«cumpre a soentenctt 0:u o desterro», quando a ·emenda da Ca~artt dizia «cumpre sentença ou o desterrai.
.
Acceito igualmente ·n. modiflcaoão no art. 178, § 5', n. IV,
. 'Ql'Oposta pela Commissão de· Justiça do Senado, porque 'ahi j:í.
não foi o grammo.tico que cochilou, mas o jurista que,' ·emen. dando, para estender t1 todos os •contractos commutativos o
p~ínc.ipio d<: · preslll'ipcão da acção,. por · vicio redhibJI.ortu, re~tncta, pelo Lexto, á .compra e venda, num artigu
substituiu as ;palavras ·«cousa vendida» por. «cousa rece•hida» e, e-m outro, manteve a ·expressão «cousa vendida». Desse
modu, . como muito bem -notou o honrado Relator da Commissãc•. a emenda" fo,í para peior, .uugmenlando a confusão,
corrigindo em parte e, em parLe, deixando o erro.
, Concordo com a emenda de n1oclii'icac.ão, CJUe· o Relator
propoz ao arL. 178. § 9", n. 1, letLra B, porque a Gamara
ahi manda fazer r.emissão no art., 236, que não vem ao caso,.
No urt. '1'33, n. XIII, tamberri. a sub-emenda da Commissüo é conveniente, :porque o Codigo ref.ere-se só á obrigação
·, de fazer inventario, quando derve soér «fazer inventario ·e dar
partilha aos herdeirós~. A sub-emenda esclarece o pensar
mento do legislador. iE' pr.ecíso, porém, que a honrada Comrnissãú formule ns suas. emendas modificalivas;· no sentido
proposto.
1
Entro, agora. Sr. Presidente; na FJarte mais trabalhosa;
para mim, ·que é aquella ·Cm que vou me collocar em radí.· cal· divergencia con1 a Cnmara c· cÓn1 o hOnrado Relator da
Commissão do· Legislatlâo e Justiça.
·
.
A primeira divcrgenóia refere-se ao art; 287, paragraplio
.unico.
·
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O,,Sn, Jo;(b Lwz Ar.vEs - E'. 'da Camara e acceita por

V •1 E .... "
O ar.t. 287, paragrapbl) unico, do Codigo, estabelece:
«Em falta de expressa declarnaúo, quanto ao regímen dos
hens esf;t'o.-dotacs, prevalecerá o da communl)ãon. •
. .
· A Camnra c, d:J ::cc6r·ct:o com ella, a comm1ssão de Leglit- ·
'.lacúo r. J'LJslica en~endr.ram de snpprim.ir esse parog·rapho,
· sob o fuudumento de quo clle estú em contrndiccão com o
art.. :uo do Codi,zo, .fundamento este que .itl. tem por si a autoridlado, quo muito acato, do Sr. Clovis Bevilacqua, no commontaria que for. ao C'ocligo Civil embora encontrasse modo
à~ h:rrmnniznr 9s ~.ext os e mostrasse, nsêim, que, com~ p;enso,
nu 0 hiJ, ·contradicr;.a.n alguma.
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Não ha, de factn. conf.radicção .entr:e este art. 287, paragt'apho unira e o a('t. $10, unico fundamento da emenda sup)lressi·ra daquelle fJ:lra~ntpho.
O ar L. 31 O asserrura :i mulher casada a propriedade, .ad:ministrnc;ão e 'I ivre disposição dos bens ·«paraphernaes,, isto
(., dos bens. e:;tru-dotaes, que lhe são proprios.
.
E' clar!) que ta i direito só existe quando haja bens «:paraphermt<>s,. .Pó ele ~conte cor que nü:o haja taes b()DS:
a) porque não ri da o~sencia do regimen dotai a existencia de p:uaphernacs: ·
b) porque a·mulher incluiu no dote todos os seus bens
(airL. 280 :•:
c) porque, no pacto anti-nupcial. não reservou ·de modo
t•xpre'8so a propriotlade dos. particulares, não incluidos no
dote (art. 2.S7, parngraph 0 unicoL
.
.
Deve-se entender (e foi a interpretação Clovis) que os
<~paraph.t'J'naes, se) e~dstem por pacto expresso e que o direito
que· lhe d:í o art. 3:1 O presuppõe tal pacto.
N:í.o ha, pois, contradicção; haverá, si quizerem, uma
tlleoria menos acceitavel.
Admittamos, para melhor convencer de que · não ha
contradiccão, que foi supprimido ou nunca e;Kistiu. o .paragrapho ur!i~o. A regra será, salvo o que teremos de observar
sobre o ar L 259, em que ninguem tocou, a seguinte: .
«ÜS bens extra -clotaes não se comm\lnicam,: De onde .~
''a mulher. terá a livre disposicã.o dos. paraphernaes). 1\fas,
supprimido o paragra(llho unico, os ·con,juges podem, [«ex:,vi, do art. 287, n. II. cm que ninguem tocou, conjugar o re- <
gimon ciob1l com a· de communhão, total ou parcial, dos demais bens, não comprebendidos no deite, isto é, os proprios .do
marido e os proprios da mulhe-r, quer os que ··trazem por
occ:isião do casamento, quer os adquiri dos.
·.
·
··
Neste caso, !lOis, «POT' pacto expresso>>.- <~:não haverá pa'.
raphernaus,. Ne5lt3 caso. essa solução, autorizada· pelo ,,'
art. 2~·; TI - que .': mantido - não importa contradiccão: isto é - c art. 31.0 fica Jettrri nior:ta, porque 0 pacto expresso
suoprimin os paraphernaes.'
.
' .
Pois o que o paragrapho unico. faz é cousa igual, isto é.
com elle - só o pacto expresso inclue :i existencia dos pa-,
Tnphernans; sem elle - só o pactQ expresso exclue a exi~tencia dos .paraphernaes.
.
Em um c outro cMo, •fim1: sem objecto o direito dado .á 1
mulher opclo art.. 310.
.
.
Porque contradição em um caso e, em outro, não?· O qu.~
ha é a prefe!•encia, repel.imos, por um ou outro systcma. A
emt\!ldn, pois; mão elimina cbntrndicfi<>; pref~re uma théória
diversa da que o Codigo, boni on mal. adoptou. E ó .contra
qualquer a!Loraçiio «nc.tual), na theoria do Cocligo, que me
levanto Q qu~ exo~o o Senªdo ~ãq con~entir .: .·
•
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Qu.e esüt é urna questiío de theorja, não -ó difficil demonstrar. O rcgimen ~dotai:~> pôde ser apuro:~> ou «mixto». E'
-- «puro» aquellc cm que ccr·los bens constituem o «dote) e 0 s
demt~is, trazidos ou adquiridos pela mulher e pelo 1n'nrido~
contmuam «pm·ticulnres~ de cada um, consLítuindo os dn.
, m)llhcr os seus «paraphernaes:t>. ·
·
· . E' «rnixto:~> aquene em que, a Pnr· do~ «bens dot.aes», ha
OOU?munhão, .total O~ parcüil, do& demais bens trazidos pel(;S
coD;JIIS'cS e dos adquiridos por elles, ou sómente dos adquiridos, etc. .
. ·Pelo systema do .Codigo, o regímen «dotnb s6 é «puro:~>,
quando o fJ::tcto .expresso o institue; sem esse pacto. e «mixtol>.
l'olo que Jl!'Ctende ·o pro,iecto da Camara. o rcginien dota! ú.
r em regra, puro e,·s6 por pacto expresso·; será mixto. Eis a que
se reduz .a qu.estiio. Assim, no regímen do Codigo, o. direito
as.se.g-urudo :í mulJl,}r pelo nrt. 310 - precisa "constar~ do
cpaàto expresso" instituindo os paraphernaes»;. ·no proposto,
esse direito não depende de pacto e só póde ser negado por
o~pacto expresso» que estabeleça a comm.unhão dos bens
trazidos e adquiridos, isto é, abo~mtlo os parapl1ernaes, corno
.vermitte o n. II, do mesmo arttgo.
..... ·
Não ha, t~Ol'ém. choque entre ér art. 3i'D e o paragrãpho
unico do art'. 287. Se n mulher quer te1· o dir·eito que lhe
dú o art. 3'1'0, no pact.o dotai estabeleça-o éxpressamentn.
como perrnittc o citado pamgrapho unico. Se o não faz, f..
porque quiz· renunciar a esse direito, i.sto é, á existene.ia dos
p::wuphernaes. . ·
Não deve. pois, ser approvada a emenda, cu;io fundamento é a contradiccão; que não .existe.·
Os· que encontram .essa contradiccão precisam, então. ir
mais longe; prcdsam nttcnder ao disposto no art. 259. Com
.· el'feitv, este artigo estabeleece (IB) : .
4'Embora o régimen não seja o da «communbão de
bens,, prevalecerão os princípios della, quanto «á commnnioação dos adquiridos.,
Os adquiridos, que não façam parte· do dote (art. 1280);
si\ o ;extt'a-dotaes; se adquiridos pela mulher, segundo o ·que
desejam os meus antagonistas, :devem ser « parapbernaes ~. Independente de pacto e;o.."jlresso, para evitar contradicclio com o
1art. 31(), ••
. 101-'~ 'que diz,-·quanto ao que nos interessa, o art. 259 ?.
•
1
~=

«Embora o regímen não seja o .da ·oommunhüo
universal isto é, «embora o r~gimen soja dota!:.> ou de
separacão «prevalecerão), no silencio do contracto, isto
. .a, «em fnlLa de expressa declarao~o ,», os prinolpios della,
Wlanto 4 communic.acão dos .adqu~nd~s.>
\
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-' 0\.ss.im, pelo mt .• 2•50, os aclquil'idos, que forem extra-·
dotacs, em falt11 de expl'essa declaração, serão coTilmuns, isto é,
o art. 250 ostnbelcco - para uma classe de cxtraclotaes (os
adquiridos) - o mesmo preceito que o parugJ•apho. unico ·do
art., 287 eslalue para todos os oxtrn.-clotaes .(transidos e adquiridos) ...
J,ogo. o nrl. ·.250 devia .ser .considerado em contradicçãó .
com o art. 310.
.
· ·
Ninguem, 11orém, o .alterou e, para alterai-o; seria mister
retocar uma série de preceitos elo Codigo, quant:o ao relgimen
'do communhão parcial, de scparai;ão, ele.
· ·
Ainda mais: o art. 288 pros•e:reve. Lambem que, «no regímen dotai. app!ica-sc aos adquiridos o regimen da communhão parcial (arL. 27f)», so,lvo o «paclo expresso» cm'contrario, pcrmittido polQ. art. 287. n. Ffc. Portanto, ainda pelo'-,'
art; 288, os adquiridos poJa mullhcr, que forem ·extra-dotaes,
s6 •Serão parnphernaes. por pacto oxpres.so; fôra disto, serão
COI!Jmuns. E' o me~mo ponsamm!t9 do. art .. 287,' .para,grapho
tmwo, embora rcstrwto aos adqurrrdos.
.·
Logo, osl.aria o airt. 2~8 em e.ontradição eom o art.. 31 O•. .'
é if'inmos longe, si ainrla :ütondcssen:,os a que os adquiridos
pela mulher, a titulo gratuito, podem ser «dotaes,, por pacto·
mqJresso (art. 280, pnr:lgJ:nplw unico), isto é, podem não sei' .
pnraphermJns, ·nem communs, vorctue são dotaes.
Acl'eclil.amos ier demonstrado que não ha contradição,
mas, prefel'encia por um systema: Pelo · Codigo, o regímen
«dotai legal» é o mb:to; o «puro» dependete de pactol expresso.
E' a peior doutrina? Não ó diss()l que se trata. O art. 310
póclo oxisl:it·, sem antag-onismo, com os nrts. 250, '287, parng-l'llpho un ico, e 288. Deve, pois, ser .re,i eitn,da ai emenda.
DivirJo ainda da Commissão· de .Tnstiçn., quando acceita .
as emendas ao art. .816, § 2·', e ·no art'. 1. 784. Diz o proprio parecer da Commissão que a linguagem do Codigo, nesses
dous dispositivos, il rorrcct.n; que os verbos «nOtificar» e
(<arguir» são trnnsil.ivos: que diz-se, com ·acerto, ccnotiflcar,
arguir nJ~uem ele alguma cousa, .. etc.
'
- Si' a linguagem do Codigo é correcta e, Si qualquer ,iu~
rista ou rrualqucr cidadão, que saiba :::rammat.icn, entende·.
r.sses textos e os cntendll clara e prr.cisnmel).te, para que
razer essas duns emendas. quando deve Rct· pemsamento da
Commissão restrlngir o seu nuniero ao minimo ?
·
Discordo lambem da honrncln- coinmissão na emenda ao
art. 1.123. Esse artigo determina que. ·no contracto . de
wmpra e. vrnr.la, a fixarão do prcco p6de ser ·drbmdn ao
arbítrio de terce·iro ceou terccirosn, que oA cnntrnr.tautes Jogo
''· designarem ou promctl.f'rem r.lesignnr. A Gamara prop!le e
a Commissão do Senado concorda qbe se supprima, por e:x:(•nsndn, a e'-"]lrc~siio - "ou tr.rr-r.iros". ·Não mn parece er
cusadn a, expressão. A sua suppressão importa na alteração
·~;~a doutrina. .
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Tra~e, como dis&e, do caso em que o vendedor e o com. prado.r nao Jlxum directamente o preço· da cou~a vendida, e'
.o de1xa~ para se1· fixado por outrem. Dizendo o CodigJ
- «~cr·ceu·o ou terceiros» - determina claramente que as
partes podem appel!ar para o arbítrio de mais de um. Di·
r.~nd,o sómentc - terceiro - póde·se entrar em duvida, ma·
x1me deJ?ois da suppressão do plural, si' esse arbitrio póde.
ser conf1ado a mais de uma pessoa .
. Tenho razão para dizei-o, porque, por exemplo;· um dos
i:od1go~, cuja li!Jguagem é elas mais claras e mais precisas.
o Cod1go Austr1aco, .estabelece as duas hypotheses, considtJ-·
r~n~o.·as nos seus arts. 1. 056 e 1. 057, em que regula o ar·
bltr1o por um só e por mais de um. Quiz o nosso Codigo
dizer que o arbítrio· para a fixagüo do preço póde ser dei·
xado a um individuo ou a mais de um, .â escolha das parles.,
A emenda. portanto não deve ser acceita..
··
0 SR.' EPITACIO PESSOA - V. Ex. póde completar as suas
· eonsiderações, apresentando unm modiflcacão á emenda. Parecc~me .que, coherentemente, o hOnrado Senador deveria propôr que! na segunda parte do artigo. 'llO accrescentasse ceou
os terce1ros».
A primeira parLe· diz que a fixa cão do _preco póde .ser,
deixada a arbítrio . de terceiro ou terceiros. que os contra·'
nt.antes logo designarem ou pl'oinetter•em designar ..
O nobre Senador julga que .:.. ou terceiros - é neccssa·
t•io. porque a parte póde commelter a funcção de arbilro a
mais de um individuo. Mas,· a segunda parte ·do artigo diz
que ccsi o terceiro não ucceitar a incumbencia, ficará sem
!Jffeito o contracto». Parece-me que V. Ex .• coherentcmcnte,
devia maudar accrescentar aqui : «Si o terceiro ou terceiros
não acceitarem a incumbenciau. ·
·
O SR. JóXo Lurz ALVEs -· Vou dizer a V. Ex .• com toda
. a lealdade, que. ao ler o texto do Codigo, para formular estas
consMerac;.ões, verifiquei cmpregndas as .e."l:pressões, como
V. Ex:. acaba .de salientar, e confesso, muito sinceramente,
que tive o proposito de formular a emenda que V. Ex.
suggere. mas a julguei desnecessariu; na primeira parte do
artigo, é que se estabelece o principio - a arbitragem póde
ser exercida por terceiro ou terceiros. Quando se chega á
segunda parte, é desnecessario repetir a formula; si, porém,
V. Ex, julga·a necessaria, accei(Jirei uma emenda nesse sentido.
O que ine parece inconveniente é a suppressão da expressão ctez·ceiros,, por poder parecf:.I' uma injustificada modificação de doutrina.
·
Tambem divirjo da Commissão, quanto á acceitacão das
emendas aos arts. 1.752 e 1.768. Diz o illustrado Relator, em relacão a estes artigos, que, em rigor, são desneces~
sarias as remissUes que .a Gamara mauda fazer. Assim con~iderando, parecc·me ·preferível rejeitar as
emendas, para
não augmentarmos o numero das modificações.
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Eis ais-uns dos pontos em que estou cni aivergencia com
a honrada Commissão, quanto ao que sd refere ao projecto
da Camara.
Della divirjo, quando accei La as emendas a que venh_o
me referindo.
,·
.
· Apresento, por isso, emendas suppressivas das modificações pela Camara propostas aos arts. 287, paragrapho
tmico; 816, § 2•: L78ll, 1.123, 1. 752 e 1. 758, .pelas razões
que acabo· de oxpender. Divirjo, ainda, e apresento emendas
suppressivas, que .i{L se .acham sobre a mesa, referel!t~s aos
· arts. i" e 2• do projecto, além de uma. outra, modtfiCl!ndo
o at·t. 3". Como é• possível, porém, 'que houvesse de m~n~a.
parLe um erro de tech1üca regimental, mandando supprtmtr
os arts. 1• e 2• e ·modificar 0 3", devo explicar que o meu
intuito é este: caso o Senado approvê as emendas ao Codigo
Civil, deve fazel-o, rião de accórdo c01il ·o· systema mandado
adoptat· pela. Camara dos Deputados, que é o de publicar o
Governo uma edicão official de cinco mil exemplares numerodos. mas o de publicar o Governo no 4:Diario Officiab
o t.exto do Codigo, assim corrigüdo, JJOrque a publicação no
«Dinrio Official» é a que dá forca obrigatoria {Ls leis do paiz;
e mandar itnprimir, cm volume, 0 numero de exemplares, que
·forem n8cessarios, para queo todos os cidadãos brasileirus,
quantos .tenham necessidade de possuir o co.ctigo Civil em
volume, o possam adquirir na Imprensa Nacional. Não comprehendo em que os exemplares . publicados pela Imprensa
Nacional tenham superioridade sobre outroR tambem correctamente impressos. Não serão estes tambcm authenticos ?
Por que ?
Para que esl.e privilegio de cinco mil exemplares do Ccdigo Civil. «authenticos . fJ numerados» ? Não. Fique -o Go·
verno autorizado a fazer a revisão de accôrdo com as emen_das
· npiJrOvadas, publicando o Co.digo roviato, no (Diario Officral»
e faz.endo as edicões, na Imprensa Nacional, quando e como
julgar necessario.
·
0 Sn. EPI'l'AC!O PESSOA - Aliás, não SC tolheria a· qual·
quer industrial a publicaciio.
.
O SR. Jo.~o Lurz ALVBS - Perfeitamente, mas a publi-..
.cacão obrigntoria é a do «Diario Official.». A isto. n!Io se re·
feriu o projecto da. Camura.
Apresento, Sr. Presidente, uma emenda modificativa ou
additiva ti correcção feita .pela Gamara no art.. 789, que trata
da caução dus tituiUs de credito «inalienaveisl>. E' interessante acompanhar a wolucão do texto deste artigo. E'
trnbnlho que .iú fi:r. na minha obra de collaboração para a in·
terpret.ncão t: estudo fl.c) Cocli~n Civil Brasileiro.
No mou «COdigq CivÚ Annotado», €U disse: · ·
,;o DL'Oje:ctn Clovis u~a du expressão «Litulos de. credito
equirmrados n bens de rniz». Segundo esse proJecto, são ti tulos de credito cquiparnclos a bens qe I'niz: u) o de credito
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hypothecorin; V' o de penhor ngricola; c) as apoliccs nominativu's da Uniüo. Sc:;unclo •O CodJgo, são títulos de crccliLo con. siderados jmmoveis: a) o titulo de credito hypothecario;
b) o titulo de penhor agrícola; c) as apolices da divida pu·
b!icu, gmvndus com a clausula de ihUlienabi!ic!ade (arL 44).
Assim, se Jóra mnnt.ida a reducolio do projecto Clovis, ella
ü•L'iu a modificac:ão truzidn pelo Codigo na !ettru c, supra.
O Coclign, IPOl'l!m, substituiu a exprcssíill. do projecto Clovis por «títulos de credito ina!icnaveis~. ·
O projeeto revisto usou dos termos «ti!ulos de credito
irnmobilizados». Com esses termos, fOi feita a redacção final
do projecto revisto pela Commtssão da Gamara. Andrade Figueira aprc~entou emenda suppressiva do. palavra dmrnobilizar:!os,, que foi considerada approvada, em 18 de janeiro do
Hl02. l'l'las, na redacc.áo com que,· «na mesma daluu, o proj>'0lO, revi.~to P8la rcfrJrido. Commissão, foi apresuntado á Gamara dos Dep:utados, já u.pparece o artigo com a fórma supra lranscripta, do proJecto da Camo.ra, r~fuciudo-se a «l!Lulos
de r.rcdito inulienaveis», expressão que foi mo.nttda pelo uodigo.
.,
. ·
Em torno, pois. do termo <Einalienavcís, são estes os
. subsidi-:ls que se nos depuram.,
·
O que sr.. evidencia é .que o projecto Clovis precisava de- .
clarar, e.li."Pressamente, que as apoJices nominativas er·am susceptíveis de penhor, pO!'que, no seu syslcma, as apolices nomwativas eram bens immovcís e o peubor só póde. recahi.r
sobre os moveis, determinando-se assim a necessidade de uma 1
excepGão expressa para a ~cau~ão) de apo!rces «norrunal!vusu.
N1io SÓ por iSSO, como porque, nà caur;.iio dos l'i!UlOti' em germ'
S•.l mdge a tradicão effeetivo. do titulo, como se a ox·ii::P. ua
constituicã~) do penhor. No. caução das apolices ~u(Jminnlivnsu,
dispcnsavn-se n tradição, continuando os títulos em· fJOcP 1• uo
devedor. Dahi a nerJessil.lade de uma disposicã~ especial a
respeito 'd11s$eR títulos. AI do Codigo Civil estube'leceu. incuntPstaveimentt, um principo aber·rante, com.~ r.ec lnr·ei no~;.
meus modestos commentarios. mas, cmqunnto lei, preciso era
interpretai-o, evitando o absU!·do e, procurei J'uzcl-o, embora
incorresse, por isso, em censura.
.
A modificação, ora proposta, ó acccitavel c só tem um fim,
· f.IUC r. o de dispensar a tradição no penhor das apolices. nominativas, porque é, de facto, desnecessaria; e só tom. esse.
11m, pois que, no systemo. do Codigo, quando alicnavcis, as
apolices nominativas são bens moveis e. sob esse aspecto susceptive1s de penhor, sem necessidade de expressa declaração. Acceitando n emeuda, cujo fim 6 a dispensa da tr·n- ·.
dição, paru tornar claro o pensamento da lei, pr·oponho uma
emenda auditiva, isto é, declaro que a caucilo das apolicos ao
portador depende de tradiçã.o.
· · E' ap•mas um .esclarecimento, para evitar que o interpreto
menos pr·evnnid~, menos competentr, no lêr· que é susccJJlivel
de cuuciio ou penhor n apolice nominativa, conclua, Jogo, c:~
·~;··
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eontrario sensui>, que nii;~ é susceptive'J de p'enhor a apolice
;w portador.
As apo1ices nominativas constituem-se em caução, independentemente da tradição; as no portador só podem ser
dadas em caucão, mediante a. tradiçãc effectiva do titulo, o quu
dispensa ,justificação. E' essa a emenda modificativa que proponho.. .
Sinto estar tomando a attenção dü Seu ado. ~l'ii.o apoiados.)
0 Sn. EPITACIO PESSOA - E' excesso de modestia d~
V. Ex. Nó~ estam(j,; ouvindl> a V.. Ex. com muito prazer .
.O Sn. .ToÃo LVIz AJNES ~ Sinto-me, mais úma vez.
r:un~trangidó; mas o assumpto reclama que continue. afim
dr~ .que fiquem consignadas mos «rA:nnaes :.> as opiniões de cada
um de nós.
Expuz, Sr. Presidente, o meu pensamento, «de meritis ~ .
.~obre o projecto da ·Camara: emendas que não acceito, ·emcf!das (lUC modifiquei com a Commiss1io c emendas que modl-'
fiquui, apezar da Commissão haver com ellas concordado.
·Passo, agora, Sr. PresidcnLe, á sogunda parte da tare.fa
que me impuz, isto· ,é, ao ·estudo das emendas offerecidas '.lO
·projecto da. Gamara .pela. honrada 1Commissão de .Legislação e ·
,Justiça do Senado.
.
·Preliminarmente, ·declaro que acceito a maioria della~.
limitando-me, portanto, a dizer, quaes ·as que rejeito e quaes
as que modifico.
:
!Não ac~eito a relativa á substituição das palavras c diversos ~ ou «varias ~. pela expressão: « dous ou ·mais). ·
·
O proprio Relator da Commissão nos informa, no seu pa- ·
rooer, que o Codigo Civil Portuguez usa tambem de' c diversos,
varias, muitos :1>, em al1guns artigos e em outros ·emprega, a.
expressão ~ mais de um. :. .
Esse systema, S. Ex. reconhece ser ta:mbem seguido no
nosso Codigo, que ora emprega a expressão « diversos », ora
« mais de um"· ora «dois ou mais ».
Não vejo necessidade das emendas, desde que o pensu..niento da lei e~tá claro. desde que a expressão não se póde
oonsiderar incorrecta, pelo menos na technica jurídica, sempre ·empregada cm nossas lei~ e em codilgos, cu.ia redaccão,
nós sabemos, :foi corufiad[t a homens de alta competencia, ·em
materia de r;rammatica; empre~;ada. em outros codigos, dignos
Lambe-m· de aca.tamento, pelas regras que dictaram a sua rerJac~.ão, como o Codir;o Civil Francez, o Codi.go Clivil Italiano
e tantos outros, que usam das expressões equivalentes ás nossas
..: diverso~ li e ..: varias~. quando querem dizer «mais de um~.
ou « dous ou mais)).
. Cit.nrei, pclr exemplo, o Codigo Civil Franccz, art. i. 939,
1111e r:nrresponde a.> art. 1.274 do nosso Codigo, em que $C
diz: «plusieurs héritiers», isto é, «varias herdeiros».
.
O Codigo Civil Italiano, no art. 1. 855, por .exemplo, usa

•
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•···· €Nldi:t>, ~v,arios herdeil'OS», ;nas iffiesmas
tla · expressão ·«piu
condições do art.. 1. 27 4 do nosso Codigo. Poderia multiplicar
'Ã'i exemplos.
,
Portanto, si devemos restringir, o mais possível, us mo- ·•
dificações ao texto do Codigo, isto é, ao essencial á sua clareza. e á sua. comprehendãCI, não sendo erroneo, defeituoso ou .
obscuro o uso 'dos termos «diversos~ c 4:Varios:., penso que
devem ser rejeitadas as emendas que · os substituem e que são em numero de dezen,we, relativas aos artigos

1'8'8, 500, 757 (1') ' 381' 890' 950' 991' 1. 071' 1.1113, 1.15/t,
UiS, 1.274., 1.289, ~ 2•, 1.304, L3H (1•), L562, 1.580,
1.668, n. r, () 1.716 (i•).
.
Ao ar·L 41, se propõe uma emenda. Esse artigo diz qu•'

«o ministro ou agente diplomatico do Brasil, que; citado no
est.rnngeiro, allegai' exterritorialidade sem designa!' ONDE, No
PATZ, 0 seu dOII}icilio, poderá ser. _de~andai;fo. no Districto Federal ou no ultimo ponto do territOrJo bra5Jleiro, onde o teve.<>
Propõe a commissão que se. diga: «sem ctesiA'!lar onde dem>.
no paiz, etc.~ .
.Tulg-o · excusacto o 1aocrescimo du ''erbo . ~tem :~o, 'POL'ql"!o
me parece classica e clara a redaccão do Cod1go: «sem des:gnaJ• onde, no paiz, o _seu domicilio); porque sem a palavra-~
'«lC\m:to - não. se prejudica o sentidcl. A· emenda. deve s.er ::-rjeitnda, por me parecer que se deve restrinftll', repii,I)_. c.
mais possivel. o numero de modificações ao texto do Cod1go.
· Tambem não posso concordar com. a emenda ao at:t .. 168,
que diz que ~ a d!megação do consentimento, quando. lnJUS~. ·
.r.póde se~ supprida pelo juiz, com recurso para a mstan~!t
superior). (Lendo) : «Póde ser supprida, não; «serát-, d1z
a Commissiío. Desde que a allegação ?. injusta, co juiz é obrig-ado a suppril-u.
·
,
·
Logo, não se deve dizer - "PÓde ser,>.' :mas: '«será:t-.
p,~nso que eleve sr'r mantida a expressão - <>pódP ~er» - porf1UP. fllla ·indica que o acto do juiz depende- dO pedido da parte,
ao passo que «Se·rá~. pód~ indicar que, «ex-officio:>, o .iuiz
intervirá, dando a consentimento, ~mbora niio. ~e.in pedido o
~eu ·8Upprimento.
.
.
A· denegaoão, para ser supprida polo juiz. denende do
pedido da parte. e tanto o supprimento «P6d{l ser denegado~
por r.~~r. ·.iuiz, que se diz que. da Rua rlflr.is~o. en11e recur~n
para o tribunal superior.
·
.
Penso que a expressão «p.óde ser:> t?Xprime melhor n
pensament-o do le·gislador do que a expressão· «será:>.
No art. 255 que dfz: "A annullação do acto de t1m conjuge. pela falta de outorga indispensavel do outro, importa
em ficar obrigado aqueJle pelo. importancia ·da vantagem que
do acto ·annullado ha.ia advindo a esse coniuge, <~:aos dous»,
ou ao cnsnb, a Commissão julga conveniente supprimir a expressão «aos dous:>, por considerar excessiva, visto c-omo o
·
'
artigo já faz referencia cao casab,

, ...

_

{

\,

4.06

.
·~
...
Creio que não tem razão a hOnrada crommissão. A (;:X-'
pressão «aos dous~ não é supcrflua, porque a vantagem póde
advir 'aos dous conj ugcs c não ao casal, tal seja o rr::gimen do
,,,.ma lrirnonia, como o de scparar;ão completa de bens. Em taes
casos. as vantagens ,podem advir a cada um dos conjuges cu.
aos dous e alé em proporcõee diversas, mas n.ão ao casa.!,
porque o casal não tem bens communs e cqnstllue uma SItuação· jurídica differente, convindo ponderar que o art. 255
se refere a lodos os rcgimens de bons.
Não posso tnmbem dar o meu voto· ás modificações propoRtas ao art. 700, salvo _; desde lo~v declaro - si for diff~ren Le a redacção.
·
Diz o ort. 790: «T.ambem se equipara ao penhor, mas
com as modiJ'icacões dos artigos seguintes, «a caução de. uns
r.m garantia de outros tilulos:~~. Propõe a Commissão que· se
diga: «Tnmbem se equipara ao penhor, mas com as mOdiflcacr,es dos artigos seguintes, «a cnucão de tilulos de credil o pcs;:oal~.
·
. Salvo com morlilicação de rtrdaccão, niio posso concordar
com n emenda; Não me parece impropria a expressão empre!Pdn pelo coctigo, de «cnucão de títulos, em garantia de outros
tiiulosn. O (Jue o legislador. evidentemente, quiz dizer fOi
q11c o individuo p6de caucionar, por exemplo, em garanf ia de
uma let,·a, oulro titulo de que sc,ja, por ·sua vez, credor; póde,
se dar o cnso de, pni'a «garantia de um titulo de A a D, ser
dado <•um titulo d0/J-contra C), desde que B se preste a asscgur·nr o pngnmr:>nlo do Ululo de A. llortnnto, a expr·essão
"cuucão de um titulo em garantia de outro titulo~ não mr::
pnri!I'C cr!'ndn.
Observa a Commis~ão que nüo. se caucionn um titulo em
garantia d!! oui.J'O. Ululo; cnu.~iaua-se um titulo em garantill
·de uma ohrig~cão. Mas o til.úlo que se cauciona o que é?
.
E' uma obrigacão. Então cauciona-se. uma obrigação em
. garantiu dt> O,utra ·obrigação; é o que se deveria dizer ...
llf11H, r<•pil.o. só impugno a emenda, si ·a redacção for a
proposta, .porque me·. par·ece que não está o credor de um
credito pignornticio ugricola, por exemplo, impedido de caucionar o seu titulo de credito pignoraticio a· terceiro, em ga. ruul.ia rlc' umn divida que com este contraia.
·· ·
O f~~r·ndciro A .dnve, pqr penhor agricOla a E, a quem .
dá 11m lii!IIO de penhill' Uil'I'ICO!a,
B. niio vPnrirlo ainda e'se penhor. precisnnrlo de dinheiro,
não estú impedido de caucionar o titulo referido a C. ·
'•

O Sn. Anot!rHo Gonoo - Cauciona oa · dirc;,itos.
.

.

O Sn. JoÃo T.ut?. AT.VF.S - Mas, com,1 ess<.> titulo não é um
:titulo de «Crt'dito. J'll'sson!); mas um Li tu lo de «crodit.o real~,
a .e:xpres~ão ~credito pesson 1~. proposta pela· Commissão,. parect: excluir a possibilidade duquclln caucão. Não posso ac.
ceitar a redacção do honradJ Senaclor, porque parece excluir a po~slbilidade desta e .de outras llypotlloses conge·~

l
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neres. que se poderiam formulnr facilmente e que não se co·
gitou de r,:xcluir. .
.
.
Por exemplo, um individuo penhora determinado objécto
por um preco insignificante, - em uma casa de penhor, Re- .
cabe uma cautela. Está impedido de caucionar esta cautela
a ·outro crr>dor, para receber sobre ella ·um emprestimo?
Não é um titulo de credito «!)essoab esta cautela; é um
titulo de credito «:reab, e o credor caucionaria fica subrogado ·
no credito «real:t, no credito pignoraticio do seu devedor caucionante, para ser pago <lo que este lhe dever.
O SR. Aoor.PHO GaRuo - Mas o que elle cauciona slío os
· direitos, sempre ·o~ direitos.
O Sa, Jn;;;o r.urz Ar. VES - 1'\'iio estou, disse e repito, longe
de acr.eit.nr a emenda da honrada Commissão, parru supprimir
essa questão d~ cancão de titulo:s e r:aucão de direitos, deSde
. que St1 diga "eauoão de ti tu los de credito~.
O Sn. EPI'l'ACIO .Pn:ssoA - V. Ex. então propõe a suppressão da 11al:wra <cpessonb?
(I SR,

Jo,\o turz ALVEs - Sim, pelas.· razões

expostas.

Não posso .tambem dar o meu assentimento á emenda ao
art. L3Si. Acceito a emenda en:. relacíip ao art. 1.372;.não
acceiLo, porém, a relativa ao 11rt. i. 381, e peço licenca p·ara

dar as minhas razões.
·
Quando · tive de escrever o meu trabalho, con:.mentando
o art. 1. qQ!J, paragrapho unir,o, disse: ccParece contradictorio
essr. preceito com o -do art. 1.372. pa'ragrapho unico. Segundo
este paragJ•aoho, o s()()io de industria ~responde pelos prejuízo~. si clelles não foi isento por esl.ipulacão expressa ... ».
EntrFtanto, o paragrüp!'JO' unico do. texto supra! (arL. 1. 409) ,
diz que o socici de industria «não responde pelos prejuízos,
,qalvo si o contr'nrio se estipulou no contracto».
·
· .,
continuando ol meu comn:.entario, affirmei que o principio
dominante Ara o do art. -1. 40g1, pamg-rapho unico. Por isso,
estou de acrôrdo com a emenda que supprime o paragrapho
unicil <lo art. L 372.
A quest.fio é esta: qual o rlireit.o n lucros e qual a responsubilidad!'l rlo sacio rio indt1Strin, om uma sociedade. ciVil?
O pnragrapho unico do art. 1.372 exige a estipulncruo· do
conl.rncto p·ara eximir o socio d(l industria das pr.rdns socines.
O '{)nrngrapho unico c!o art. L 409 exige a estipulação para
.nbrig-nr n sor.io de industria ú~ perdas ~ocines. De modo que
eram dous princípios nntngonioos: por este, só responderia pelas. perdas soCJ~cs. rrunndo obrigado pelo contrn.cto; por.
nque!IQ, respnnder1a, desde que. o contracto não o 1sentnsse. ·
A Commissüo harmonizou bem c>s dous textos, mandando
supprimir o paragrapho unico do nrt. L372; mns p11opnz, no
mesmo .tempo, .n modificação do art. 1.381, fazendo ponto na
I!ala.vra ccentrarem» e substituindo o !inal pelo seguinte: c•Ern
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r.•elacão aos socios de industria, guardar-se·á o disposto no

ar L. ·L -í09, paragrapho unico.:r>.
Penso que não ha necess.idnde de emendar o art. 1.381, e
que, a haver necessidade, w proposta da Commissão seria

• I

::,.'
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dei'ficiente, como acaba, aliás, -de declarar, si não me engano,
o honrado Senador pela Parahyba.
·
0 SR~ EPTTACIO PESSdA Pretendo apresentar un:.a emen·
da, dE>fininclo a parte de lucro do socio de industria, o que me
havia escnnnflo.
·
O SR JOÃo .Lurz Ar.vEs - Não ha necessidade de supprimir o ârt.igo, porque. supprimido o parag-rapho unico do
art. 1. 372, os princípios que regulnm os direitos e responsabilidades dos socios de i-ndustria ficam claros.
O socio {]r industriá tem o· direito de participar nos lucros socines. Si a sua quota é estipulada, cctollitur quaestio».
~i não é. ser!t igual á do socio· de. menor entrada, nos termos
do a1·t. 1 . 38·1. O soCJo ele indllstrla só responde pelas perdas
soc.iaes, quando o estipule. expressamente, nos termos do
nrf.. i. 489, paragrnpho unico. Si n sua quota nas perdas está
1 n:.ar·cada, niio h a questão a resolver. Si não está, será igual á
do sociCl de menor Ptlf.rada, nos termos do art. 1. 381 ..
E' para fixar esta quota, não fixada nci contracto, que ·é
necessario o preceito do art. 1. 381, tal como se acha redigido.
.
JC ·defficiente a eme~da, porque por clla se não estipulou
a quota dos lucros ou perdas, não se sabe qual será ella,
quando é certo que o art. 1.381, como está, resolve bem
todas as hypotheses.
Portanto, não me pare-ce conveniente a modificação do
, citado art. 1 . 381,
Tambem ni'lo acceit.arei a emendw ao art. 1. 471, pela sua
redacr;:i'lo. Nem no artigo, nem na epigraphe.
A Commissão propõe que, em vez de se dizer «Seguro
sobre a vid~"• diga-~e «Seguro de vida».
.
De.vo declarar no honrado Relator que não .acceilo a
emenda, emhorn. parn mim, individunlmenl.e, uma e outt~a
eJqJressão signifiquem bem o pensamento do instituto, em
primeiro log·ar, porque cssn emenda foi propugnada, como uma
questiio em que SA vo.t.ou delihe!'udamente por essa modificacão. Não é uma nessas emendas de redac~üo. que surgissem
sem proposito deliberndo. pela simples vontade de um mem·
bro da Oommissão. redigindo o projecto.
A redur.~ãt foi npresrntnda á Commissüo do Senado,·
quando se discutiu .o projecto -de Codigo Civil, pelo Sr. Se·
nndor i\1cndos de Almeida que, em torno della, para explicar o
seu pensnmento, borc!on longos considerações, lamentando eu
n nus,.mein ele R. Ji!x. neste momento.
·
·
O Senado, qunndo votou pela expressão - seguro sobre a
vida .- p fo?. com proposito deliberado, depois de . longo. d~
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bnf.c no seio de ~un Con ..missão. Portanto, não me parece quo
.n modificnoão, ugora, .seja opport.una.
Em segundo Jogar, si a m~)dificncão fosso essencial, si a
· expt•es~iío - ~cg11ro ~obre a vida - fosse defeituosa, forçoso
seria procumr um eircumloquio para emendar o art. 1. 472,
que logo sr segue, e no q1tal se dir. que ••uma pessoa póde
t'uzer o seguro ccsobre a pt·opria vida», expressão essa que a
honrada Gommis;;ão não modificou.
O Sn. EPI'l'AGIO Jlr,ssoA - :E não devia· n:.odi!'icar. Ahi
.está perrei!rmente correcta.
O &t. JoÃo Lmr. Ar.vEs - Tenho razão, dizendo ·que não
impug-naria essa emenda, si não conhecesse os antecedentes
do cnso no Reio da Commissão.
·
O SR. EPITAr.:TO PESSOA ..:.. Pela redacçã:o anterior do projecto;· o nobre Senador vt~rá que o Sr. Senador Ruy Barbosa,
acceitou, nn primeit·o artigo, a expressão - seguro de vida que é a n:-.pressã 0 c::insagrada. e no s'egundo, a expressão segur0 soh~e a vi.da. Explicarei as razões .
.ORil. .ToÃo T..1,: z Ar.vEs - Foi . porecisamenf.e a proposito
dessa redacção do Sr·. Senador Ruy, Barbosa. que se travou
discu ..:;sfic; no seio da Commissão. Penso que o Senado, acceitando-a. quiz fit•mar qu1: essa redacçã:O não foi a resultante
de um lnp~,o. de um ~imples caericho de um membro da Commissão; foi um prr.·posito deliberado.
·
S.r:. Pi'csidrmte eram estas · as . principaes considerações
oue tinba a far.er SO'bre as emencl!as da Commissão de Justiça
·do Semulo, que não acceitei. Si V.· Etx. entende que, dado o
estado de fadiga dos Srs. Senadores que se dignam ouvir-me ...
O Sn. EPI1'.\f.:IO PESBOA- Nosso não; V. Ex. é que deve
estar fatit:ndo. · ·
.
'
·
·
O SR..JoÃo Lmz ALvEs .....: ... e o meu proprio, é possível
discu~são, ficando eu ilOm a palavra, reservar. me-ei para entrar. amanhã. na ultima parte da se1unda parte·
do meu di~curso, isto é, 11ara tratar das modificacoes que proponho á~ emendas dn Commissãll de Justiça, terminando depois, ·com a terceira parte, em que offerecerei e justificarei
por minha vez, outr:~s modificações ao teXto do Codigo Civil,
que não foram prooostas.
·
Si, Y..Ex. ,iulgà acceitavel o meu pedido, reservo-me para
continuar amanhã; sinão, continuarei hoJe mesmo. (Pausa.)
O SR. PRESIDll'IN'!'F. - Pelo Regimento. quando se trata do
caso Je um Senndo·r querer fallar mais de uma vez, depende
do voto dfl Senado. No caso vertente, não; é uma praxe estabelecida. V. Ex. p6He fic:.ar com a palavra para amanhã:.
.
0 SH. ,To.~o LUT1. ALVES - Muito agradecido a V. Ex.,
(Muito bem: nmito bem. O orador é muito cumprimentado,)'
e; adiamt:nto da

..
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O Sr. Presidente declaz·a que, .pelo Regimento, qu~ndo
se trata do caso de um :Senador querer fallar em mais de· uma
sessão, depende do voto do Senado. No caso vertente, não; é
uma praxe estabelecida; assim o orador podia ficar com ~~
palaVl'a pnz·a a sessão seguinte e por isso a discussão ficava
adiada pela hora.
.
.
.
Nada mais havendo a if'atar, vae lcvani.ar ·a sessii?.
Designa paPa ordem do dia ela seguinte:
Continuacão da 2• discussão dn prilposioão da Camat·~
dos Deputados n. 4, de 1917, que mnnda tirar· uma edição
de 5.000 exemplares, numerados, do Codigo Civil Brasileiro;
com as correcçõeS" que enumera (com emenda& da Commis··
são de Justiça e Legislação e parecer :favoravel da de Finanças).
·
J..evanta·-se a sessão ás 3 horas e 45 minutos.

,,

115• SESSAO, EM 29 DE SETE.MBRO DE 19l7
!•llES!DENCIA DO SR. A. AZEREilO, VlCE-PRilSIDEiiTE

I

A' 1 hora da. tarde nbr·o-se a sossão a que concorrem os :S1·s. A.
Azcrcdo, Pedro Borges, Mc1tcllo, Lopes .Gonçalves, Bago 1\lonteiJ•o,
Costa Rodrigues, José Euzebio, Pires Ferreira, Ribeir•o Gonçalves,
Francisco Sá, Thomar. Accioly, João Lyra, Eioy de Souza, Cunha Pc·
drosa, Epi tacio Pessoa, Walli•edo Leal, Rosa Sill'il, Raymundo de
Miranda, Gomes Ribeiro, Seabra, ·João Luiz Alves, Miguel de Car~
valho, Erico Coelho, Bucno de Paiva, Bernarrlo.)\!outeiro, Rodrigues
Alves, Adolpho Gor·do, Alfredo Ellis, Eugenio Jardim, José Murlinho,
Xavier da Silva, Alencar Guimarães, Vida! Ramos, Hivadavia Corrêa -.
c Suares dos Santos (35).
·
'
.
·

e

·

·

Dclxam de compru•ecor com causa. ,iustÚlcada os Srs. HerciliiJ
Luz, Pereira Lobo, S.Ivo1'io Net•y, Indio rlo B!'asil, Arthur Lemos,
Mendes de Almeida, .Abclias Neves, Antonio de Souza, ItibeirP
de Brito. Dantas Ba1rreto, Araujo Gócs, Siqueira de Menezes,
Guilherme Campos, 1Ruy Barbosa, iLuiz Vianna, ILourenco
Baptista, Jrineu Machado, Alcindo Guanabara, Paulo de F1•ontin,
F1'ancisco Snilcs, Gonzaga .la~ mo, · T.eopoldo elo BulhOes, Generoso
Marques e ~ictorino J\!ontoiro (24).
.~E' iida, posta em discnss!lo e, sem debnte, appi'OV<~da a acto, díl

~essao·anterior,

.

.

..

SESSÃO EM '29 DE SETEMBRO DE

:1.9:1.7

4H.

O Sr. 1' Sec1•etario dá. .conta do seguinte

\

EXPEDIENTE

Officio do Sr. i" Secretario da Gamara dos De!mtados rea seguinte

mettend~

PROPOSIÇÃO

N. 104 -

1917

o ·Congresso Nacional resolve:
Art. 1 •'. Fica o Poder Executivo autorizado a prorogar,
até defiuifiva cCinclnsu 0 das obras aJustadas, o prazo para a
explor:açã;o do trecho do •cáes. elo Rerife ,iá construido, caso a
mesm;t exploração tenha de effectuar.se mediante contracto,
de :tccl•rdo com o ~.rt. 87, lettra A, da lei n. 3.232, de 8 de
janeiro de 191 ·7.
A.rt.. 2.• Revogan1-~e as disposil}ões em contrario.
Camnrtt dos Deputados, 26 de setembro de :1.9•:1.7. - João
Vespucio d•; Abreu e Silva·, Presidente em exercício. - Antonio .loso.' da Costa Ribeiro, i' Secretario. - Juvenal Lamartine rl~ Faria, 2' Secretario.. - A' Commissão de Financas.,
Rtlquerilnento do DD. Constança Backer Gomes da Silva
Chave~ c Luiza Bncker. íilhas do 2• tenente da Armada, 'Josias .Gcrr·gc Bncker, ~oli!>itando relevação da pl'escripção C!fl
que incoJ l'eu o seu d1 r~1to para C! fim de pocter~m se habilitar í. f;0rcepção df) IY!E-lo soldo de1xado por seu 'finado pae.A' Commis~ão de Fimncas. ·
·
O Sr. 2• .Secretario declara que. não ha pareceres.
O Sr. Vida! Ramos - Sr. Presidente. pedi a palavra para
comrrmnil'ar a. V. Ex. que se acha na ante sala o Sr. general L<:u J'n Müller, PI dto c reconhecido Senador. pelo Estado
de Santa Catharina. afim de que V. Ex. desisne a comm!ssão
que deve acompanhal~o a este recinto para prestar o compromi::~s•l constitucional ll tomar posse de sua cadeira.
!··

O Sr. Presidente ...:.. Nomeio os Srs. Vida! Ramos, Epitacío
Pessoa c· Bernardo 1\Jontt>iro.
·
(E' inlJ•oduzid\1 no .r·ecinto, presta junto ú Mesa o compromisso e toma a~sento o. S~. Lnuro Mi.rller.)
o Sr. Raymundo de Miranda (') - Sr. Presidente, as
assoolnciJes commerciam.: dos Estados. de Alagoas e de Sergip~
/

.(•) Este d'iscurso não foi revi:sto :pe!Ô or.ador;;
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hão reclama.do ~ontra a sup!)ressão da linha de navcgtu;ão do
Lloyd Bra~ileiro, no rio S. .Francisco. Esse act0 da directoria ou administrar.:iln do Lloyd, fundado om razões que desc.onhe•lO. iem causado grandes prejuízos á exportação ·~ aos .
producteres. princi:f.iialmente no Estado d'e Alagoas.
Antes ·do «Contr.;.leu a linha de navegação era de duas
vezes po,• mez. Depois. porém, nem mais isto, sendo preciso
notar que. ~6 a safra rlc assucar está calculada em mais de um
milhão dlo sarcas, alrm de gi·and'e quantidade de algodão e
:~rràt;.
.
Ora Sr. Presidente, posso inf9rmar ao Senado· que, mesmo
com a nave·gação d·) I.Ioyd duas vezes por mez, para o rio São
Francisco, o comm,~rcio tinha necessidade de fretar vapOres
para conduzir seus pi'(Iductos.
·
Nc,stas condições ·<.t suppressilb sem motivo justificado,
sem autori?.ação prévin, sem causa que determinasse prejuízo
para o J.!oyd Brasil~iru, ·não se explica, Sr, Presidente, e eu
me gu:~rdo para a informação que vou requerer afim de que.
detalhndament.e, posrn cuidar <le demonstrar a necessidtlde
àessa nnvci:!ação mais a miudo, que redunda, essencialmente,
em vantagP'm para 0 Governo, pois que ao Governo pertence
. o I.Ioyd Bt·&sileiro.
Portanto, l'nvio :í :Wlesn o meu >requerimento.
· Vem á mesa, é lido, apoiado, posto em discussão, ficando
adiada a votação -o seguinte
·

'

REQUERIMENTo

N. · J3- 1917

I

Requ~;irc que a i\Ie.qn do Senado, por intermedio do 1\fi.nisterio da Fazcnd'a, ~o!icite d'o ·Governo informações por que
t· direct.or ín ou admin i.ot,ração d'o IJoyd Brasil r iro supprimitl
t\ linha de navega.çilo nv rio S. Francisco, da cidade de P~nedo, no E>'tado di' Alagoas.
·
S~ln ri'ns sessões, 2f, de setembro de 1917, - Raymundo
de l'r(irancla,

·'

'

ORDEM DO DIA
MODll"lCAÇÕER NO CODWO CIVIl.

C:ontinunoüo da 2• diseussão da pi'dposiçüo dn auma!'n
dos Deputados n ..'f, de· ·1917, qno manda [.irar uma edição .r.Je
5. 000 exr.mplaros, numerados, do Cod iS'o Civil :arasileiro;
com as correcções que enumera.

._,

,.

.
.I

SESSii:O El\!

ew

20 DE

..

''

Sr:TEMBriO DE i 9i i

Veerr.. li l\Iesa. sã.o lidas; apoiadas c postas conjunLamenle
discu.s~ão eom a proposição as SeS'Uintes
F.ME'NDAS

Emendas ás correecúes proposta~ pe•Jo projecto da Gamara:
i'
Supprima-~(: a· que ~e refere

.,.

unico.

ao

arL. 287, paragraphu

~

Accrcscent.e-st~ f.t que se l'efere ao ar't. 789, o tieguinte:
c•A das apo!ic.fJS no portndor depende da tradição real c eff::r
cliva (art. 768) dos .titulos~ ..

Ao art. 816,

*2• -

· Ao art. 1.123 -

a•
Supprima-se.

4•
Supprima-se.

s·
Ao art. 1. 784 -

o

Supprima-se.

a•
Ao art. 1. 752 -

Supprima·se.

7'
Ao art. 1. 7G8 - Supprima-se.
Emendas !l'Ciditivas. :is da Comn:.issão de Justiça e Legislaqão:
1'

Ao a1·t. 3', ~ 2', da Tntroducç~o -:- Accrescente·-se, depois
da pulavra «recurso» o termo ~ord!narJO».

2'
Ao. al't. i 78, .~ 6' - Accrcscente-se ao n. IV:
«V. A accão rlo t.utellado ou curatel!ado parà desobrigar
ll reivindicar os bens de sua propriedade·, alienados ou .gra-.
vados, illrgalrnente, pelo tutor ou curaddr (arts. 427, ns. V
o V'T, 428, 420 e 453). contJ~do o prazo do dia em que o tutellado· chegar ft mnioridade 0\1 emancipar,se, ou em que cessar
u interdicciio.

414,
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VI. A nr.çiío dos herdeiros do tulellndo ou eurnlellado no

ea,;,, do numcl'o anterior, conta~lo ·o pl'nr.o elo dia do falÍeciJTiénlo, ;wb !utl'l/a ou ctll'nLolln, do rwphiio ou inLerrlicto,»

a·
Au :tl'l. 505 . .:.. Snpprima-so I.Odo u ulinca 2" ~ Caso 11
SPnmlo núo a pprovc esta emenda; rrJ(\i,il.l-sc assiJn o alinon ~:
uj'ião se eleve, eomludo, iulgal' a posse cm .favor uaquclle
:1 quem evic!cntcmcn te llãO pel'i cncc o domínio,. quando a
discussão vr.rsnr sobre a rnclhm· posse onlrc ns duas parLeB
c a uma drJllas purtenecr o clomiiJio. ~ . ·
~·

Ao arL. ~!B ·- AccrescenLe.se, no aliueu 2, dcpoi~ da pa·
lavra ~<!'eiuiS~ÕCSl>, as. seguintes; <•'J'aCÚltridas U() devedO!', i:i::t!VO
o disposto no m•l..• 81·1:!>,
·
·
5•
Ao al'L 8f!2 ~ Substitua-se pelo seguinte:'
«;lo éuso de J'allencia nu ínst,lvcncia, o .credor hypotheeario póde rt>CJUC''I't!l' a udjuclicação do immovcl «avaliado em
quanl.ia inferior .lt rltvida, desde que dC: quitac.ão ·pela tota·
Jidadc .,düsta.
~ ;o
' ·
,,
'
6•
Ao art. !:<1!7, ·~ 2" -· Onde se diz : «0 credor, no caso do
pal':tr;rapho anteer1jentc; ptídc ... », ·diga-se «0 «devedor,, no
caso do paru;.;rapho anleeedentc, póuo .... ~.

\

7•
Ao at•L. 1. 566 --

AecrRsccnte-~e:

VIII. Soht•o o proctuct.u da colhei la., para que houver concorrido, com o sr.u trabalho, embora 0 immovel esteja hypoLhocndo (art. 75fl, paragrapho unico), :o lrahalhaclor agricola,
nelo cretlilo dr. seus «Su!arios:~> por ngucllo trabalho,»
Sala elas r-cssõe~:, 27 de set8mbro de 1017. - .Toíio Luiz ·

~-\lve~.

Emendas addiLivas :ís· ela Commissão de .Tusliça e Legislação:
.i.
'

'

Ao at•t. ·12, III - Em vez d() ro.1 inlerdiccã.o dos loucos c
dos ·prodigos, di~;a-se 11a inLet•cliccão dos loucos. «dOs surdosmudos) e dos proclígOS», ·
Ao art. 183, Xl - SubsLilúit• pula remissão ao m·t. 212 a

i'oita ao urt, 211.•..

'

\
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3•
. Ao arl. 221 - Supprimnrn-se us pulnvr·a,; <•OÍJ annullavel»
-- ou, cnt:Io, rcdi.ia-.se assim: «Uuando anuullavel 0 u, quandu
embora nu !lo, tiO conLmhiu de bôu i'é ... » (V. a. emenda dn
Camara).
/.i.'

· Ao :11·L. 211i, parngt•aph•J unieo - Suppl'irlla-sr. u romissilu
aos arl.s. 235, 2.6\J e 275.
'
5'
Aos :ll'ts. i3 () 2G1 - Diga-se utranscriplü» u nãiJ ...<inoc!'i-

ptu» c «transcripLn.<» cm vez de «inscriptas» ., .
6'

Ao arL. 263 - A~.:crescentrtr: «XII - Os bens da herauca
:nccessaria, a que fôr imposta à clausula dr. incommunicabilidade (art. 1.723).
7'
;\.o art. 286 - Substituir «O dotado» por· uO marklo» ou,
<lnl.ão redig-i!· o artigo deste modo: <~Os i'ructos do dOte são ilevídos desde a celebração do casamento, se ouLt·n cousa não .se
cati pulou~.
·

s·
.\o al'L. :H o - Supprima-sc a rernis5úo ao urL. :J3!-!.
'

"\o art. i63
uuico».

9'
Supprímam-se as palavras «paragt·upl!O

..

Ao arl.. 802, n. VI ...:.. uin 1'ine» - SubsLiLua-se «autorizadtL pelo credor·~ - por «autorizada pelo devedor» (art. 77·1,
III).
ii•
Ao arL 84.-1 - · Em vez de: ..:cm se assignando termo do
Lutella» diga-se «em .so nssignando t~rmo de tuto!la ou ,lo
ouratella». ·

i2'
Ao art. 8~2 - '!L. I -· Diga-se «Se elle fór incapaz. ~o
seu rep-rosentnnl!! legal. .. ~ em vez dr «no seu tutor, ou·
cumdol'::<.
i3'
.
· ~\o livro III - 'f. I - Capitulo I - Em vez da epigrupiHl «das obrigacões~ diga-se udas obrigações ele dar,..
.
'-

...

,

14"
Ao arL 1. Ú'58 - Em vez de unos casos dos arts. 9!15,
!l56 e !J57», di;;a-se ·~no caso do nrt. !157.
.....

f5•

Ao art .. L ·í24 - Diga-se ".. . póde constituir-se por
tempo determinado' ou não .. ,, .
.'

16•
•:.'

'•.: :•

'
:

·.

Ao ar L I. 66!), paragrapho unico
Redi,ia-se: o~:Neates
casos, «ás~ ins~ituioões parti.culares preferirão sempre, «ás)
publicas».
_17"

'

,•·'

•....,,.~ .. .

:'i

c~

.<1.0 arL i. 725 - Accrescentem-se as palavras
antes de uos parentes collateraes:~> .

I ,'
.•,,

,'

..

«O

conjug':.l

' iS•

Ao art. 1. 728, ~ i' - Substitua-se pelo seguinte - «Se
não for possivP.l a divisão e o excesso do legado montar a
mais de um quarto do valor do predio, o legatario deixará inteiro, na herança o immovel legado. ficando com o direito de
pedir aos herdeiros o valor que couber na metade disponível.
80 o e-,xcesso não fOr de mais de quatro. repl-o-h a ·o lega tario, ficando com 0 predio~.
19"

::\·
·'

' . I,
·:·i
'

Ao art. i. 7 48, uin fine> - DepOis das palavras «SOiemmdades essenciae.sP, accrescente-ae «OU por vi cios intrínsecos:..
Sala das sessões. 2-7 de setembro de 1917. - João LuizAlves.
Sub-emendas ás emendàs da Commissão de ;rustica e Le-

gisla~;ão:

i•

Substitua-ao a relativa ao art. 2íl, paragrapho" unico da
Introd. - pela seguinte:
.
,
~epr.ndem de ·auLori•zação do Governo Federal os estaLutos, ccontractos~ e compromissos das pessoas jurid_icas estrangeiras de direito privado (art. 1G, n. I da Parte Geral),
para uque possam» funccionar no Brasil, por si, por filiaes ,·
agencias, ou estabeleciml?lntos que as representem. ficando
sujeitas ás leis e aos tribunaes brasileiros.»

. 2'
· SubstiLuu-SP pela seguinte a relativa ao m·t. 110':
por ao re.specth~o acervo aquillo que recebeu•.

.~···

cr •• , re-

I
..r:,

3'
Substitua-se a relativa ao art. 113 pela seguinte: "·,, da
massa fallida».
r
4"
Substitua-se a relativa .a·:> art. 139, pela seguinte: «Terão
a mesma :força .proban~e dos originaes, os traslados, e:nibora
n§o .concertados, e as certidõos ex~rahkiils de quaesquer i~Lru
mentos produzidos em juizo pa.ra prova .de algum acto».
'

5•

Substitua-se a relativa ao ~rt. 2-20, pela seguinte: c.Noe
easos do. artigo antecedent;e, a annullacão só poderá atw Pedida pelo conjuge enganado~.
..
6'

euja

Substitua-se ·a relativa ao art. 227, peJa sesuin~: c.. ·. ou
existen~ia, «devendo ser opposta de offic.io .. ,) ·

7"
Substitua-se pela seguinte, a· relativa ao 'art. 337: c São
l-egitimas os filhos <COncebidos na constancia do casamento,
ainda que annullado (art. 227), ou, quando nullo, si \fôr con:..
trabido·de boa fé (art. 2~1).

s·.
· · ~ubstitua-s.e a relativa,. ao art. 458, :pe)a seguinte: c,\ ·
autoridade do. curador estcnc'ie-s~ :í pessoa e bens dos filhos
do c.uratellado; nascidos ou: nas<aturos (art. 4c62, para:grapho
8n~o)•.
·
'
'I

I

~! -~

9'

Substitua-se péla. se,suinte,··a. relativa. ao art. 762, rv;
c EH pei·ecer a ~cousa~ da·da em gárantià. 'Si elia estiver
· 5egura, ·ou fUr devida· por terceiro. jndemnização pelo daJ.n,n'o
!IIUC lhe causar, a importan•cia ·dO seguro OU da indemnização;
pela perda «ou deterioração~. fiilal'á subrogada na cousa destruida ou deteriorada, em beneficio. à o credor, que .sobre eU&
&ará preferencia, «sem· .prejuízo .do vencimento da divida·,.
.
'
!l' A

'

Substitua-se pela seguinte; as relativas ao. art. 821, .que
fioará assim rec!,igido: «No caso de fallencia do devedor·hypo. thecario; .o direito· de ~emissão dowlvc.;.s.e á l'~pectiva massa
.om, prejuizo da qual nu.o. póde ·o cre.do1' 1mped1r o pa:gamentD ·
do preço iior' que foi « juiji.cialrn.ente ~. avaliiQo o ~movel•e~
I.... :

s...... :V!II.~ ,,

I

.

.

o

27

.

AN~.AEB I)() . 8EN ~Do

I'.:..•

...

9' B

Substitua-se pela seguinte, a rela ti.~ a ao á.rt. 823: • ::.'Lo
nulla!S·, em benefi.cio da· massa, as bypotliecas <:elebradas, ero
garantia de diebitos anteriores, nos qum·enta. dia.~ '<i preoedf!Dtes á declaração da fallencia ~.
. I
9~

"

c

· Substitua-se pela· sesuinte, a relativa. ao at·t. 827, rv:
·pessoas naturaes que não tenham a a.dminist.ração . de
seus bens e Úl~ pessoas jurídicas sob1·e os immoveis de seus
tutores, curadores e administradores,.
.
. ··
c A's

10'

l

·.

Sub&titua-se pela seguinte, a rélatl'-'a ao art'.. 1.. :'!!!6;. para~
gra.pbo unico: «A ratificação ha de ser· expressa,'.QU r.e.\lulLar
de acto inequiyoco; e reLJ'Oa.ge li data. do acto"'.
·
ii•
Substitua-se pela seguinte, a relativa ao a1·L. ·l . :.!90, prin.1
· «Si-as cousas, c eujos ex<:lusivos uso e :go~o eunstHuh·ern'
a entrada do socio,. .
.
.. · ·
·
Sala .·da> sessõe~. :!9 ue setembro de 1917. · -João Luiz

Alves.

.

.

.

-

.

O si. João Luiz Alves - Sr. Pt•esidente, antes· de prole·
guir nas considerações, que sou forçado a: fazer, sobre o p~
jecto em debate, peço licença para, dando· um testemunho da
minhu boa fé, I! pot· lealdade, rectificar um. ponto da minha.
orac;ão de' hOnte.'l, quando me referi a SOO ou 400 ax·tigos do
Codigo, modificaí1os por emendas do Senado· e da Co.m~ra.
·
· Devo confessar. a V. E.-,: •. e ao ·Senado que nAo tiVe. w
Liio, a paciencia de -coutar .o número de artigos que-' et·a.m
-moc;liflcados; deanle da quantidade de emendas, e do volume
deli as. nz um cal!!ulo. approximado,
,
· ·
·
•·
Posso,, porém,. hoje, aí'firmar que as emendas que alteram
e modificam o. texto do Oodigo são em numero de 227. sendo
~g · da Camnra, com a~ sub-emendas da Commissão e 178 da
r.ommissão drJ Justica do Seriado. Dellas, Sr. Presidente,. sio .
emendas dispensavei:;, em, um projecto de lei, porque tratam:
do corrigir simples·mente erros de revisão typographica, ,qué
nAo: deveril ser corrigidÓ's por uma lei, ·pqrque· se~111o .fic!lremoa·
obrigados n, por lei, corrigir .outros érros de revisAo typogra~
pbica, qt1e, nn edição que sahir, :forem commettidos, sAo emendas de erros de l'P.visão typographica, no projecto da Camara
as ·que se rcfet·em aos 1\rts. 183, n. XIII, 233, n; III, 336, 346,
526, IJ46, 1.780, 1.71l5 e 762, n. I--(nove emendas); !lo emendas de erl'os de revisão typographica, mandados corrigir pela ·
Commissão de Justiéà do Senado, aliás erros de mialo ~
,,I
. .,: .
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S'l;ap't)ica. veeonhecidos corilo taes por:· essa Oommi~são, os dos
t~l'ls. 227, 228, paragr·apho unico, 235, 349, 394, paragraphO
UUjCO;

560, 577, 635; 784, I :014. 1 U53, 1,283, i. 765' e 1, 797 (H

emendas) . São emendas úe doutrina, isto. e, são emendas que
alteram a thooria juridicn do Ccidigo; no pPojooto da Camara, ·
segundo .o 1-}Úe eu hpntenuli~~e, a~. que se:referem. aos artigos
287, paragrnpho umco, H-i' e' :1:.123 (tres emendas); são emen·.
das de doutrina, da Cornmrssão de Justiça do Senaco, pelo gue ·
. terei de ·dizer, . as. que se· 'refer•erll aos arts. 20, paragrapho
unico, ~2. 35, ·i'JO, 139, tiS, § 9•, 4'83;.'paragrapho unico,.
. <. 1\89, § 2•. 8.2·1 (i" r, 823 e '827, n. IV (11 emendas). São emen·
· ' '· ·,nas de redacção, r;ú11 virtude· d'as" qua(js se 'propõe ao Senado
· ndoptaJ', nu a redacção do.:projecto .primitivo, de· Clovis Bevi- ·
Ja.qua, ou a redacção do projecto da Camara, ou uma nova re· ·
daoção, moditlcando:" i·e,ieitj:lndo a redacção que o Senado· ao··
cciton, prnposta· pelo Sr. ,l{uy ·Barbosa,· isto é, modificando ·a;·
redacção que, dei ibel'ada ~. propositalmente, o Senado· acceitou
· e. a CamaJ>a approvou, depois ·de 1'2 annos de longo dcbabo ·
parlamentar e ex:tra-parlamenta1· sobre tal redacção, as ·rela·
, t.iv:as aos .arts. 559, 5" da- rntrod., 21, n. nr, 41, 43, n. I,
et.c. (85 emendas) .
·· ·
:. .1'emos, portanto, QUe das 227 emendas otferecidas pelo
projecto 'dà Camara ·e' pela Commissllo do Senado, 23 são de,
rovisfic\ typographica, 14 ·de, ~oiitriua e 85. qu'e tendem a mo·
di ficar a redaccwo · pro1iosta pelo' Sr. Ruy Bnrboaa ·e acceita
pelo Senado. ·
· · - · ..
. 0-Sà.. EPl'I'.~ClO PESS(IA..:.. ACamara nomeou uma Commia-,
são 'Especial de Redacção; Essa Commiss!io foi quem fez · a
redacção do Codigo, ·na sua ultima phase.
·
· O SR.· JoJ.o Vurz ALvEs .:._ Co.nstam do parecer da Com. missão do Sennélêr as -emendas -por alie offerecidas e submetti-;
das á.· consideraÇão da, Camara. Dellas, bem poucas foram de
. doútrina; a maioria ·foi. de rec:!aooão, e o Relator da·Commiss.ão
.Jr ·Geral da .Camará sobre nil emendas do Senado· fói o Sr. Adol· 1
. p.ho Gordo, que poderá .dizer si .estou ou não affirmando a.
verdade. · . I . · ·... · ·. ' .. ' · '•
·
, . O· SR. Ánor.PHO GoR~o .....: Foi. nomeada uma .nova Com~is·
· ~lío, -urnn Cnminis~ão ·'Miitá, composta: de· Senadores ·e E>epu·' ·
fados, para n redacção: définitiva. · ·. · · · : · ··
· · .:
. o s~..Jo.-io Lurz~AtVEs~Não.Joi, perdoem-me,; vv. ~x.: .
esUio ·eqUivocados. Não foi nomeada uma Comm1ssão MIJ:ta;:
' nem consta c! os, «Annaesn do Senarlo que a Camara a .e.l'lo se
dirigisse, pedindo a.nomeaoãó."de uma. Comniiss!io Mlttn para.
a redacoãcr do Codigo Civil. Houve, sin1plesml)ntc, uma re-- ~
união nmistosn o cnmnrnria de membros das dUiis Commissõellõ
dn $cn'ndo r• c!n Camnrnw qu(1· funccionaram, sem caracter offioinl .. :nn r~d.accll~ ,fi!lal..-~ue·: nem ·ao menos: incumbia ao· .se-.
nado, mas á Comm1ssSo •dn (.]amara; que mnnteve os artigos
.
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redigidos peJ,o Senndo, de accOrdo com a redacçlio .,J'OfmQIIÃ
pelo Sr; Jluy Da1·bosa .,
.
·
.. ·
· · .
0 Sll. l~PIT.\CIO PESSOA·- Não todos. Apontarej a .V.• Es:.
innumcl'OS m·tigos de ••cdaccão do Sr. lluy llarbosa, modiüoados pcl~ C.:nmara·.
O Sn. Jo..\o Lu1z AL'·r:s. -_'Julgo quo poderá ter)lavido
- ou outro...
. .
.
~'0 Sn. EPITACIO :PESSOA - 1\[0Stf.rarci a V, ·:Ex;:,~ ·
.m que :foi restabelecida a redacção do pt•ojecto. ···
·. .
· · .o·sn:· JoÃo LUiz Ar.vts - .••• mas iorca ó conffl&sar. que, _
..umiu•e..: ·appr!!yadas pela C~mÍlra as emendas quo lhe. enviou ' i!J'
·o 1:3enado; 'com· uma delermmada redac~:ão, cm vi1·tude de dt~
elaração·'Let·min'ante de· que essa· reduc~ão expi;imin o pensamento· d() sc·nado, a Commissão de Redacção n~o ·devia mcr
dillcar .. ; · ·
·
·· ·
' .
'
.. '
. O .SR. EI'ITACto PESSOA - Nilo apoiado: .a Commisslio da
.ultima ·cnma•·a é que se manifesta em. u'ltimo ·Jogar, tendo
~nteil·a liberdade de 'redigir o projecto como 'Cillender, deadt
~Q nlio altct·e o· seu pensamento.
·
·
O Sn. JoÃo J.urz Atv.Es ...:., Aliás, Sr. :Presidente, esl&.
iltJ08lio nã0 tem a :importancin que parec!J · trallSi>al'ICilr
'

.
'
\ O Sn. EriTACIO
PEsso..:· - Apoiado.
O Sft. Jol,o.Lmz AÍ.vres- ... apartes-do honrado Seadr.
Q que cu qUiz salientar. foi que n Commissiio de JusLica dO
llenado pr·opõe 85 emendas, mudando n redacção do Codiso,
· .feita pelo Sr. Ruy DariJosa e appróvada pelo Senado;.
· O SR. EPITACJo Pr.ESOA - Mostrarei a V. Ex.'· que slo
55. No calculo de' V. Ex. ha 30 .emendas a mais.· ·
.
o· SR~ JOÃo ~urz ALvE.s (lendo)·. ~·· cAs modincaoões .r..
ferem•so iHJS arts. s•, da Intrd., 10, 21, n. lll, 41, 4:1, n. I,.-~.
55. !P,6. 131; paragrapho unicn.. 155,, 159, 178. § a•, .n. ti,
J95, 22·~, 228, .Paragrapho umco, 2a5; .320, 337, .s.ss, 500,
521, 559, 570, 575; em parte, li!l2, pnragrapho, unaco; 649,
· 202, 711, · par·agrapbo unico, 7211 \duns),·. 762, n; 4,' '.76,,
']72,. 831, 883, ~11, SUO, 891, SIH, .896, paJ•agrnpho unieft,
tiOo-!150. pnrngrnpho unico, 901; I.Oi.I,,.L 102,. t.l·l:l, t. HH,
;t~l78, ! . .226; 1.229! 1.266,. 1.268, -L2i.-i, 1.289, § 2•,
· t~29i. parar;mptJo tmJco, 1.304, L3U .. (duas), 1.333, 1.338,
W,agrapho unico, 1. 380~ 1. 432, 1. 447; paragrapho uniev,l~"4'52',, !.47.2, f,5f0, f,531, 1,538, J;:"548, 1.562; 1.566, I
J:,579;d.580, 1.581, §. t•, 1.632, III, 1.638, 1.651, 1..652,
JI,· 1.668, 1.671, 1.691,.1.703, 1.7Hi, 1.777. 1.787·e 1.801•,
tta. .. tudo, 85 •
/
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. O SR. EPITACIO PESSOA - Eu tambem .tenho aqui a· listA,

-e rtJmprometto-me"a
mostrar que. V.. '~.
.
.

a~Q\l·&'

liata,

'
' M8SÁO ·!H: 291>~ i111'!MJIM
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n!o de 30, mas de 32. A Jista foi feita por quem, euidada!G~ .
znellte, estudou as emendas para apresentar o seu parecer.
O Sn. JoÃo Lt!JZ AL,'ES - Eu tumbem estudei cuidadoa~V
.mente, mas o meu cuidado não era ••.
· O Sa. EPJTACIO · PEsSOA :..... Istó 'afinal ·é uma questlio de
~lana caprinll.); eu tambem tinha o direito de propor alt.e&açóes.
· .
.
·
'
' a
O Sn. .To.:{o LUiz Ar.VEs - Sem duvida
alguma, Mas,
prova de que não é .uma questão de ~ela na caprinan, é que eu
pa~~i d~ ponto de visia da inconveniencia e da inopportll·
llidàde .de qualquer lei modificando o. Codigo Civil.
•.
· O·Jmo, nara minha arsurnenta(;ão, é essa uma questão de
.clana caprina,, quando demonstro que 'estas· modificações alio
de uma redacção que foi acceita de1iberadamente, depois de
discussão parlamentar e... extrn·parlnmeiitar, ·discussao ens
que f,omarnm. parte Jexicograrhos e jurisconsuttcs; como
o .Sr. Ruy Barbosa, como V. Ex., como o Sr. Clovis BP.vilaqua. como o Sr. Anisio de Abreu e o Sr. Ernesto Cnrneiro7
, Não.·~ uma questão de «lana caprina,, é uma questão sub•&ancJal.
, · ·.· b ·sn. ÉPiTAcio PEssoA - Peço licença ao ·nobre Senador
para: ponderar que nã~ me fiz compr~hend~r •. Quiz dizer que,
· questão de clana caprma». é que seJam 01tenta, cem ou ·k'&.antas emendas•
. ·0 ·sR. Jo.\o LUIZ Ar.vr:s ..;.... Descplpe·me, si nãn apprehendt
bem· ó seu ·anterior aparte-. Para mim é tnmbem indiff&rente que se.iam oitenta e cinco, cincoenta ou trinta as emN\.das quo modificam, com· o. intuito de mélhoral-a, á redaé(;IG
- qup o Senndo nr.r.eitou. quando o Senndo a accAitou, conheeendo o debate; naturajmente porque tambem meditou sobre
·eiJa, cnnscicnt.emenfe, a adoptnn; tanto· mais quanto, repito,
estas nmllndas fot·am suhmett.idas, durante i O annos, a um
·lOngo t-liludo: parlamentar o extra-parlnmentar.
·
O que eu· quero <fi:rer é que, modificar ho.ie esta redbc~ão, que o· Senado noceitou,' consciente e dei iberadamente.
aão representa, pE>Io menos, um neto de necessidade, um aelcl
ele opportuna moilificacão .do Codigo,
·
·
· O. SR •... EPITACio PFqso:l. - Isto, o Senado apreciará .
. o Sn. ,To:\o r.ur:t. "I·YES'- E é para Cl.lle o Senndo. aprecie, ·qnn nós. discutimos. cada um de~envoJyendo a sua 81rslJmentar.fio; nem outro •.· é o meu intuito.
·
O SR. EPJT.~eto PEssoA - Parece .que o verdadeiro seria.
mostra..•. que a. rr.dnrc~o
está correcta.
.
.
.
-• · O Sn. Jo.lo Lmz. 1\ r.vEs -·O verdndoiro:seria mostrar (fUe
ella e~tfl ~orr()(!tn 1 ll1z V, ·Ex.;' mas confesso a V. Ex. ·que,
'~!-'&~ vejo. ®ui homens da alta oempeteJI.~ia ju.ridiea · Q
'
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phi!ologica do· ilOnra'rlo Senador pela .Parabyba e do honrado
BenndrJ~· iJela Bahia. p1ropondo úm uma redaccão e outro sus~
trml.nnd•.. que ellá está errada não· serei eu, obscurissimo
cultor rill língua portuguezn, quem vá me decidir entre os
dous, r,.,,ra dizer qual está certo e qual ·está err'ádo.· «Grnm~
matici 1:ru·tant». O ~enado, porém. já achou. que estava certa
& red~e1;ãr que adoptou. Era isto .que eu queria dizer.·
Mas, t,anto eu. no meu vonto de vista individual consj-·
dez:o, em gr·and·e parte, n~ emendas dlo honrado·. Senador pela
Parnhyba mais claraR e mais precisas, ~ue não as impugnei
sob esse aspecto e, desde hontem.··declarel que sobre as emen<;las a que nãCJ m·e referisse, est.ava impli cito o meu accOrdo
· com 8. Ex. .A questão, porÇm. não é de estar de--acc6rdo com
'S. Ex. A questão é de saber si é opportuno, si· é conveniente
.modifit:<~r a redacção do Codigo · Civ1I. ._que. está em e:z:ecuc!lo
·ha, apcv.ru:, oito mezes;
.
.
Fe~haclc este p:trentbesis, que só sé' referiu á. necessaria
co.11recoão de um equivoco, que •. hantem; commettera quanto
ao numll• o "-de nrtigi)S modifi.càdos pelo projecto' da .. Camarra
c pelas emendas· do Senado, observarei· ainda. a· respeito do
art. 'l. 123, que permittl:' ao vendedor, e ao. comprador ,dei~
xarem ao arbitro de térceiro «Ou ter~eir;os) a.1ixa()ão do 'preco
da cOn$<1 vendid~, que nãc só o. Cod1go .A~striaco; .a, que. hon- .
.tem · mo referi m'is tambem o Cod1go ·Argentmo, -no seu .
art. l . :-150 refere:..se a cpessoa" ou <<pessoas" 'designadas para
fiiar, o pr~ço, o 9'JP. equivale ao «terceiro, ,ou cterceiros.. , do
nosso Cod1go:.
. .
. .
·
z Feol.uldo ma i~
este. pareil,thesis, oontinúo na série de
considf:rncões que vinha. fazendo. . ·
•
·
,- .
· Hontem; Sr. Presidente, ,disse porque · n!lo acceitava,
.cin toturn». ·algumas das emendas da Camnra e offoreoi emen~
das . suppressivas;. porque só acceit.ava, com, alterac!Ses, al~
mas d~lla.s e . offereci emenda.s modificntivns;· porque· illl:a
acceitava algumas das emendas da hOnrada t:ommissllo de
'Justiça do Senado, rieixnndo. de Offerecer emendas suppl'esSimls, ·porque o Regimento nlio o ·exige·..· · · . ·. ·
· .'
. Passo hoje. ás duas 1,\Itimas:.partes da tarefa, bem pe~.
nosa, quo me impuz isto é', ás que se referem a.emendas da
h~nrada Commis~ão' de Justiça e Legislaclio, cnxe modifico, .
'P, a emendns que por minha véz suggerir~i· ú sua alta sa-_
bedoril t; criterio. · · · '
·
..
,
MOdifiro, em primeiro loga.r. Sr. Presidente. a . emenda
!'elativ!t ~o art,. 20, parap-rapho uni c();· .da Introduccll.o. Esta,
Sr. PresJdPnte, é, pat'a m1m, uma..questlio grave, uma questão'
de relevuncia no nosso regímen jurídico,· tal qual foi ideado
pelo t'JfJdigo Civil. ·
· · ·
'
· .
·
· Este .paragrapho tem por ·fim determinár que as pessoas .iuJ'tdieas de •lireito privado, regidas pelo Cod!go Civil,
quando estran~eiras. só possam fllncoionar no· Brasil - me
di!lntl! prévia approvaQio, pelo ()OVerno ," g~s seus acto.a oon!.
llhtut1vos.
· . ... . · .' ·
'
.. . . .. ' . . 'i , .· ..
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: Â., l'numda .mod·i fica,. radical e essencialmente; a doutrina
• do Codigo. Com effeito, podem adquirir personalidade Juri·
dica. is.to é, podem ser J;lCssoas juridicns de direito -prtvado
~namonnes ou est.rangeJras:. ·
'
i• - As sociedades civis, rellgit'sas, pias, inoracs, scfcn·
titil:as ·ou litterarins. as associnclies ~de utllidade publica. e U'
• !uudaçlies.
.
·.
·
.
.,
· 2' - As sociedades mercantis (nrt. 16, ns. I e U) .
· Só as primeiras estilo subordinadas aos preceitos do eo:.
'digo·Civil (art. · 1.6, ~ t•) regendo-se as segundas. pelas leis
oommereiaes (art. ·til. § '2•).
· . Assim, quando ; queiram adquirir ou tenham personall·
dade ,iuridica. dependerão de approvacão pelo nosso Governo,.
dos re~'Peetivos estatutos ou· compromissos, para gue possam
tuneeionar no Brasil. as sociedades civis, as religiosas, pias,·
moraes,. scientifleas 'ou Jilterarias, as assoeiaçlics de utilidade publica e a~ fundações. quando estrangeiras (art. tiJ,.

•.

/

·r'..,. .·

·
· 'I
.
.
·E' o ·que· resulta dos dous textos do art. 20 paragrapho
. unico da !ntr. e 1.6, n. I e.§· t• da ·Parte Geral.
·
· · · Foi :opor .isso que sustentamos .no nosso co!llmentario ao.
Codig() Civil que elle cestendeu a todas as pessoas jurldieas
estran:;oiras,- .qualquér que seja ·a ma tcSrma de organizoçlio»
- a necessidade -de autorização. . .
:
.
Certo é que o texto do art. 20. parn~~:raphó unico.. nllo
faJiaê·em' ccontractos•, parecendô querer dispensar de nppro. vacllo do Governo. as pessoas ,iuridicas. que nllo tenham es-:
tatutos ou compromisso~. A sómente se constituam cpor con. tract('J ,·; · : ·
:
· ·
· ·
··
: O pro,jecto Clovis n!io ·exigia a prévia ~eautorfznel!o,,
. ~alvf:!. quando t.ambem necessaria para as pessoas . jurldfcas
. cnao1onaes" (art.... 2~),. ,O projecto revisto (art. 2f) f!1anti-.
· nba o mesmo prmcJpJo. O parecer Azevedo ~arqu~s nllo .o,
alterou. · O projecto da Cama'ra modificou o principiO, esta··
belecendo o preceito do texto. Fel-o. em vlrtudé de emenda.·
de Andrade, Figueira. ~as, na . redact;ll() parcial do ~projecto,
d_a Camara, art. f 7. ·na rédacollo · geral para discussllo, . ai,"-,
tllfo t 7, foi mantido. o preoefto do projecto Clovis. · · ·· .
Por ·occasillo de votar~se, diss!l Andrade Figueira:
"
.... -· . .
...
'
/'
cAs pessoas ,jurídicas são creaçl5es da lei, nllo si•
. pessoas ·-de creaclio natural; portanto, como crcacllo
da lei. só t.eem. existencia legal aqucllas· quo silo auto·
·;:_ rizadas · pelo poder publico, Fóra· do paiz, nllo · tcem
e:dsflencia legal sem o plaoet do poder publico., · . '
I.>ahi ·a. sun emenda, que era assim concebida: ··
·
· .. c:n·ecem de approva!)ão prévia · do Governo . .Fe-•
·· rlernl os cst.ntutos1 comoromi~sos. ou instituicllo •tlns •cso..
eiedades, . e cdemals pessoas ,JurJdlcas estrangeiras,;~
pana que· possam. . funocionar. .. no., Bra~IL .por.... ; li, .... pa
'

''

'

'

'

'

.

.

'

'

..

..

.-

I
J\.NNAEB· DO SENAIIO

que

auocursal, agencia ·ou estabelectmento
as ropresente, sujeitando-se ás leis e aos tribunaes
·do . paiz ...... • '
'
Esta emenda foi approvada pela Commissão dos 21, que,
na redacção do projecto offerecido á Camnra (art. 18) supprimiu a palavra •<instituição,, sem constar o motivo.
·E', porém, incontestavel .que o pe!lsamenlo foi Sl,lbOrdí•
nar .á approvação do Governo cas sociedades ~ demats pes..
soiS· jurifli'cas est.rangeirus" de direito privado, 'regidas, pelo.
Codiga \::ivil, isto é, não só as sociedades civis (de qualquer
natureza), como as associações e fundações, ·que são cas d&-.
mais p~,;/'loas juridi~as» do texto. .
.
·
·
Assim. se manteve o pensamento· no. texto do Codigo, sup•
primindo·se a palavra csociedades" por estar compr~ben·
dida na expressão "pessoa jurídica "·
De;I.•J texto se deduz, pelo meüos, que. todb pessoa ju-.
ridica estrangeira, regulada .pelo Codigo. Civil e ·regida por
cestatuto,, ou «Compromisso,, quer seja sociedade, quer as·
socíacão, quer fundação, precisa de prévia approvação do
· GovP.rno, para funccionar no Brasil.
.
·
Apenas. so podel'ia dizer que ··as ~egidas · «por .contracto:..
11ã1> estão sujeitas a. essa regra, excepção que, já então. sr
tia 'nbsurda.
-.. . Para o Codigo, repito, são pessoas jurídicas:
1•; as sociedades dé fins economicos;
2•, as sociedades de fins • não economicos (aa8ocilca.t
pias. religiosas, etc);
· ·a•, as fundações.
.
Desde que o art. 2.0. paragrapbo unico, refere-se.a. cpea- .
' soas jurídicas», sem limitar (salvo a discussão quanto á
fórma da •)on.stituiaão), comprehendeu - a· sociedade de
fins não economicos «e as fundações». que, aliás, se regem por ·
,ces't:atutos ou corn:r>rornissos,, 'Tenho :por irrefutavel esta
J)roposicão. I.ogo, qualquer emenda que restrinja a .. necesaídade. de approvacão, isto é, que subtrnia á approvação pr~
l'ia uma peBsoa jurídica a e lia submettida, será. uma emenda
&!e cdoutrina, e não de credaccão,, Ora, a emenda prDp<>sta,
limita a necP.ssídade de · approvação . - «ás sociedades ee&rangeiras por 'acções e de intuitos nã<>· econornico.S$_i Jogo ·
;restringe o· pr.nsa111ento .do Codig0 e, si .todos estão ue accõrdo cm que elle não se altere, não deve ser aceeita a .
emenda.
·
·
Além diaso:
' t.• A emenda . falia de. ~<sociedadi!St, . quando· o. que ee
exige não é a .uutot•izuciiu pnra U!l «~Ocicdadl!s~. em genero.
• mns pn:·it . «as . SOI.licdadcs que tonhnm p.et•sonalldade jurl-

,•

clieat.

,

·

.·

• As sociedades cslrnngeiros, que . nGo. tenham · pc.wrsonnll·

,
'

I

dade .iUI·idica. não estilo sujcilns !\ prévia appt•ovação. Aql.li a
~ada .ampliou a dDu&riaa· "o· <lcH.Iilo.

.,, '
.,
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• · 2.• · :A: emenda se refere ás csoeiedndes por nedés~; eomprehende ns «socrelladcs cm curnmnnllila PUL' nccõt!l!• ou só as
anonymns?. Aqur se JiDJila n uuutl'inu do Codign, :'
· a.···· A emenda exclue, · .usHim, . as durimis sociedadca.
Por q1w? As sociedades crn nome col,lcrlívo, dispondo de ror~
mlllnveill r.apilncs, uilo csl.tH·ão nn5 mesmas ccru.li~ões?
Os inlcr·css!!s nucionncs, que lc\'llnJ 11 exigi!• a aptn•uv~lo
para urnas, nã.:~ pOllt!m exigi l-n quunto ·us ouLJ~a~\'
.
· Dnstu perguntai' si uão · ó mui~ rwcussar·ia · a npprovaclo
do uma sociedade· ~>slrangeira. cnr nome colluctivo, com 10.000
eonlo~s· de cnpitul, que síl pr•oponha, por· exemplo, a cultivar
tcl'rns ·n" J•ur·mu\, 1!.> que n de uma socil•l.lauo pot• acçw~. cQm
. ~00 contos de· capital c co1w .:> mcllmO objccti\'o•
. 4.• A emenda, embora seja ambígua a sua fgJ•ma, só czi«e
• epprovncno:
D) para ns sor.iNindes por nccõca:
6) pul'n ns .. sOI!iut.laucs tlc Jlns. nã.:>· economicoa. ·
Assim, exclue da prévia upprovacão:
. '.a) . D3 sodcdndcs cm nome collcetivo, ·cm commandita t1
O\Jlras, que nüo tenham o, capital «JlOl' acções•, cxclu~i!.o. quo,
d•~acmos, não nos pa l'I;CO pr·occdenl e;
. .
. .
b) ns l'undncüos. Jlor quo? Nüo eslll.:> ollu ·na .mesma
ailuncüo. das "sucíedndos de fins não- cconomicos?, :Ait.os
fntcr·e~sos. uci.macs não JlOdcm exigi!• que c Governo recuse
appr·ova~;riO, pnJ•a funccionnr· no JJa•nsil, a uma fundação e&traugcil·u, coruo pódc recusal-:l,',scgunilo. a pt·Opt•ln .emenda,
ü· soeiedail!!s ·que, como as 1'undneões, cuiio pt•omovem .Wll
· , 11m .ecouom.ico 'l•
·
. . '
..
'l'udo is~,,,.. pois, aconselha a rcjclcllo da cmend:~. O
art. 2•). ~·ur·ugr.aph:J unico - não· conlrurin· o cspir•ilo liberal
'
· do Codigo, q~1~ flcnriR cnnlrnri:ulo . lgualmenLo, sinllo maia,
pela emenda, sa n nr·gu i!lãO proeedl'sso.
·
Cumpre snlionlm• que. o preceito do nrt. 20, pn!"'lgrapho
unico - dc,~e srit• cnlondido do. accõi'do com o do· § ·2• do
art •. tti da Parte GcJ'al, ficando ns cpassons ,iuridicas com.;
mernines• sn.iciluR ós prcscr•ipeõci! da lei commarcia!' e, pc.r~,
tanto, o .COdigo Civil ni'io púc cnlt•a\·cs ós s.:>clcdadC'a . coJIIoo.
. merciacs. sendo applicavel «Sómcnte .:is civis,.
Si, porém, · D· .C.:>mmiss!io entende' .ncccssnrio .·emendar •.e
ar!.. 21) para~r·apho unico, com a dovida vcnin, cu suggiro
a unicn' emenda truc não nlh·rn o systomn e apcftas o. esclarece· e· ó ucca•esct.mlnr n pnlnVI'II coconh·nctos,, . · . ·
Assim. o puragrnpho. unico do nr·t. 20 ficará redigido:
•Dependem do appr·ovacão do Govcr·no. Federal· os cstntuto&
·compromissos uou conlr•nctOs) das pessoas juridicns de direito
privado coslt•nngeir·ns; etc.:~>
...
, . 1\[odiricaroi, lambem,. Sr. Prcsldt>ntr; n eml!nda relallYI
ao nrt. tiO. E~se ·artigo dispõe Que· ~o credor chirugrnphario
que rieober d~ dovedor i!laolveuLa o pagamento· ·de, divida

d

•

...

. . .·

••

•

.aind~

nio vencida, fica obrigad<) a .repór á ma1sa o que: recebeu,,;
·
v ·
·
· A ~xpressio' cmàBl!P nAo 8 presentaria aqui ~ meimo 1a~ ·
conveniente que, com o· seu emprego, se nota, por exemplu,
no art. 821 , a que terei de referir-me.
.
·
Tttlavia, porque, na no~sa teobnica. juridioa, em .reli'&,
a. expressão cmaasa, se. emprega em relaoão á falleu.cia; ·pareciJ que póde, aqui, .aer substituida por cacervo,. • ·
·
; Penso, por~m. que o resto-da emenda, quando se refere'.
a acervo csobre que se tenha de eftectuar o· concurso de creddreo, deve ,ser suppr,mido e, nesse sentido, offereço emenda . .
O·que se tem em vista á preacrevor que volte ao activo do de.·
·vedor, cinsolvente ou fallidlb, aquillo que. já 'neste eetado,
pagar por divida ainda nAo vencida. .
.
·• · ESsa· reverslio tem die operar-is à, independentemente . do.
C'COncurso de credoreD. em bene:Noi 0 · do . credor que, para·
ol>tel-a, tenha proposto a acçllo pauliana. cÇimo reve~ 6
massa fallida, por pedido doa syndicos. ,. · . .
·1
:Na verdade. a pauliana póde ser proposta. ainda antee .
rle vencida A. divida do eredor cdefraudado, (arte. i!t a t23
P. art. 178, ~ 9•, n. V; li, do Oodigd), iA~ t\; antes de qual· ·
quer concur8ó de eredore11.
Demais, na insolvenela civil, oomd direi n propositc :·do
nrt. "113. a naulfana ~ promovida «individualmente• peJos ere_rlóre~ l1re.!ildlcados; os seus effeitt~s são Jndivlc:tuaes, ella ápN-.
v~ita 3<lS credores que .silo detrawdadcls (credores anteriores).
e n§o ·a todos oR eredoreti em ..concurso;, Dahl a minha i'menda
"obstitutiva, Am 'virtude ifa qual O art.. HO fieartl. assim l'P.- ,'
. ~ll!'lilo: «< credor ehii'dgraphario QUe receber do devedor .in- ·
' ,qtllvent.P 0 pagnmento de divida ainda nllo vencida. tfear4 obrl;
~ádo n rep"r a.n respeeUvo acervo aaulllu que ri!Cebeu,,;
' Sobre o art, ffS,-a minha emenda substft.utlva á da ('A)m-· ·
mi~~llo obed11oe. SI" .. PrelddentE\. ~ meHmo orientMII().
- · · .·
Como (o •nhidn, n pro.!Pcf.o ClnviR c~eijJl n. in~t.if.uf.o rtn'...
inso!venClin riv!J, .P.quirmrnrln no. ri~ fnllencfn. rio rlirelf.o "com-.
mereial, Entllo. eomprebendE>r-se-Ht, embnr~ sem o rigor dn:
tn~ira ,iurirlirn: qne· n ••mnssií dn inso1Vfmte.~> revArtessp n vnn- ~
tn~f'lm ·rllsnlfnnfP dn nrfn nnnul!ndn. carnn r~vertP. em bPne- .
fillfn dn «ma~sn do fnllfdn,.
·
· .
lllm f.al casn, como tu'lm ftb~er.vn Msler.lni - (lê1 : cdecln- · ·
rRdn 11 rnnent~fa. "" r.rf'dOrP~ rormnm um ~~"~· oorno. rApre~,.n
t.ado rielo11 s~'TlrffMR. .Des(!,.· Anf.llo; todM As ae~~eA silo prom()..; ·
vldns nn fnf.PrPs~c gl!ral dn ma~~~~ r> nenhum, do~ credorP~"
· n6d.e nretnnder o' I!'O~n rins vantnl!'fln~ rMt11f,nnt.M dn n:rercleiÇ):
de' um dlreif.o ntl dA uma accllo. ·11om ex-nlus§o rlns outros. l4flslm, obtida-a rllvogn"!io nu nnnnllnolfn do .a~t.n frnudulent.o,· a··
t.odos os nredorpq, «sem df~f.incc!lo dr dat.a~. aproveita a van~·
tnr:em rlP.lla ·r~~ultanf.f". :P:. nn 1111so em que a nnnullaQI!o tenh&·''
sido slngularmenf.e promovldfi por um dns. credores, ~uppl!e-He
que procedeu ellP. .como «negotlorum ge1~r:. · no iilteresse · d~·'
ma'•·fanfd~•,· ., .....
· ..... .... ·..... ;. · ; .•....., ·.:.;.·
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Em ·caso de· fallencia, ·pois, comprehende-se a reverllo ,.,
·massa. .
·
. •
,.
.
,?Ias,
no
de
iiÍsolv·encia
civil,
rejeitado
o
instituto
proposto
'' .
.Pelo projecto Clovis - c· cada credor, observa ainda ·Maierinf,
a respeito do direito italiano, ·igual ao nosso nesta mataria,
cada credor .provê individual e livremente á defesa de seus
d_ireitos e procede sempre em beneficio do .seu .interesse par~
ticular ... Si um dos credores intenta a patiliana, os outros, que
não .Puderam ou não quizeram fazer a mesma cousa, nflo.;fie
podelll .considerar como representados pelo credor que ·pro. moveu a Iiullidade e não podem ter o direito de -exi.gir a .re.,
partição das vantagens resultantes . da revogaçllo do acto !rau~
dulento , . '\
·
. ·. ·
.
. ·
"'
· .. Essa .é à tJheória de todos os codlgos que. nllo estabele- .
ceram: o ·instituto da insolvencia civil, como o italiano, o
franoez,
etc.
··
··
..
-·.
. . Repito: o projecto Clovis •considerava .o. instituto da. iO:solvenoia, como o da fallencia, attribuindo-lhe os mesmos efo.
reitos desta. Era, pois, logioo - _prescrevendo a reversllo c A
massa:.. (do ins.olvente ou. do falüdo) das vantagens resultantes
da revogacllo do. acto fraudulento. . . . ·
·· ·
·: ·
O Codigo não acceitou o instituto. da insólvenofa civil' e,
prescrevendo a reversão á c :massa, do insolveJlte; Incorreu
em contradicção. Reconhece-o a Commissllo em· sua emenda..
Esta,· porém, não satisfaz e incorre na mesma censura de direito, 'POis apenas substitue a expressão c massa :t pela ,phrase
«acervo sobrfl que· ~e tP.n hn de' effectunr o· concurso dP credores,,
.
Incorre na .mesma censura de direito, porque ·dá aos crr"
doreR, que não 'promoveram a· pauliana. direitos que só o in~.
stituto da fallenoin Justifica · que. se lhes dê, 'pelo que de,i. xamos dito, citando Mai~ini. · .
.
·
:
,
Basta uma consideracllo, aliás feita pelo referido ·autor,.
. e .por .Oforgio, quando o anno.ta, ·.e á que; .pelo. noss~ Codi'go,
art. 100, pnr11.grnpho. un!co, só os credores canterwres~ no
neto fraudulento- podorr• prop·or a pauliana, isto 1!, os credores
~<postorioJ·es' no nrto· não o podAm annullar, e · nllo c! pódem;..
,.porque. um dos fundamentos · da paulfana - o ceventus
damni:. .::.. n1io oxiste no caso. ·
.•
· O credor não p6de dizer que o acto do devedOr for pr~;
ticado para. prtl.iudical·o: quando nllo era' credor, ao tempo·. em
qu11 o acto teve ·lo!l'nr. · Mas si no credor cposterior» não cahe
a onulinna,, como fn1.ér rev~rter em seii"'· beneficio a resultndç. _
deli o~ Jl)' •. ent.I•ef.ari'to. o quP. faz n emenda; pois ·n:.andn revrJ!.flr
ao acorvo sobre que so i·nstaure·o r.oncurso a vantagem ohtldapela pnuJJana, quando é certo que, no ooncui'IIO, entr'llm credorfls '«anteriores) e cj1)steriores, ao acto, fraudulento. · · .~
·· Ha.' pois, contradicçllo e incoherencia; cujos effeito~ o
'
citado aut.or snlionl.a. quando di!-. que. fazendo reverter o pro._ .
veito do· neto annullndo ao acervo, para sdbre elle tambem se.
·proceder -a concul'so·, «aContecerá muitas vezes. quchoa .. Br-(1;·

'

.

'

dorQS

...

.

de'fraudados ··(anteriores) deverão eonf.alla.r-se ..C0Df \lmt

.. plli'Íe insisnificnl)líssimn, porque os credores postcrio.rea: o»

euperam em numer·o ou na importancin' •dos creditas, E, 11
ll~ de_r o caso du }er.em rn·ivílegiados alguns. cl'edores; cp'ósterrores~. estes serao :mltlgr·almeute pagos, cum -' exclusão :doa
protmos ct·edores daft•audados», que se deram ao trabalho de
pronwvol' n paolinnnl N-ão; só no ('aso de fallencia {ou no ,
.caso do instílulo da ins,tl\'encia), SCl'á admissivel o texto. dO
CIMiiSO.
.
.
.
.
. l<'óra disso, a incohcrcneia e as consequencias Injustas
lievem fazer repellir a equiparação· dos credores,. posterior·es
e !l'nlet•iores, -no direito ás vantagens r·esultantes da. revosacio
do. acto fraudulento. 'fal é a doutrina occeil.a. Tal .não· póde
deixar de ser.a do ·Codigó uma .yez que rejeite á do {lrdjecto
'Clovis. A sua contrndiccão vciu. de não ncceitar.o instltutru1a
insolvcnr,ía e manter as ·conscquencias dello. Deve sel' .climidada l'\ão o faz a emenda, como vimos. Dahi a sub-emenda.
A eqitipnraciío se'dá no caso do fallencia, pelas ra?.ões exposta-s
r.or- Maiorini, manLido assim o nosso direito antllrior. como, tie
· . tacto. t> :man(C\'e o Codie-o. Ainda, mpntido, como foi o antigo
. dfre_ito. ilUIIIIt~ á. insolvencia, ·mantido deve ser 'eli e, quail~· aos
afflll~os da pau huna. .
. ·
.:
.
, Assim,· no, caso do fallencin, revertem os bens :í. rr.assa
fallida, .. representada pelos syndicos.
·
·
•
.
· Nos outros casos, scguerNlO os principí,os geraes · de direito, contidos na· regra: a pauliana niio aproveita sinão · aoa
crc(!o~·rs · cfraudnrlos:., etc. ·
.
.
Modifico· aindn, Sr. Presidente; a emendo da Commisslo;
Nlatívil no·art. 130.
·
·
. ·
.·
. Esse artigo dispõe: «Os traslados e certidões. ca ·qne ai,
ludem os dou's artigos· antecedentes,; . considernr-se-lio' in~
tru~e~tos ·publicas. se os originaes, se houverem produzido
.. om JUizo. como prova de algum neto.~> ,
.
·
.· .
. Jlrop,;o a Comm·i~sAn que, depois· da palavra ctraslados», IDtercale-se «ainda· que nãó conr.crtlidos.., para evitar contra• .
dição com os artigos 137 e 138. Não satisfaz· o emenda. No
..Codigo Civil 'Annolndo:o eu ponder11i: .
· . .. ·
.cE' obscuro o pensamento oonLido na porte final .do ar'! ·
tigo t50 do pro,iecto Clovis, pois .que r.ogita de .ctrnslndos de.
que tratam os nrtígos nnteccden tes~>;. iSto t!. ctrnslndo~ de auios, e · «lt'nslndos rio · instrumrnloR ou documenloll lnncndCM
em· nota~» pelo official. e, diffioilmentc. · se·· comprebenderta
·que ,qualquer dos originaes; «autos, )documentos e. instrumén:tos,,. tenha sido 'feito para outro fim que ,.não se;ia a 11prOY1l
.~ algüm ·acto:o;
.
·
Ai sim, os traslados. dispensariam sempre o concer~ e
~nleriam por insf.t'umento publico. O Codígo, se!:l'uindo o
projecto da Camnrn, que; por sun vez,. reproduzia o projecw
n.visto (art. 160), cujn modificacão ao projecto Clovis .niO
. contém justificação nas . actas dn Commissão · respectiva. e&tlb~u. q\le "'• &ru•doa e eertidõlli• ··a· Q\l& .... r<tle~
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as dOu:l · artigos' antecedentes, · eonsideram~se inst.rumentoe
Publicos. «SC os originaes tiveL·em sido produzidos em juizo.~>
'l'iio obscuro como o dó' projecto Clovis, ficou o dispositivo do Codigo. · Porventura. os t.raslad'Os o certidões a que·
ae. referem os artigos t37 e 138 ·e que fazem «a mesma prova'
· qU:e os originaes, (àrl., 137), ou ccteem a mesma forca probante, que elles (art. 138), já ·não são instrumentos. publi- ·
cos; · l!Bniio quandc; os originaes (instrumentos. publicos; . são·
pz·oduzidos em juizo?· Seria a .subversão de toâo 0 systema. •
probatorio pelo~ instrumentos publicas .e unia contradição en.
tre os tres at't1gos.
·
.
úm confronto entre QS textos demonstrará que o Codigo,
em virtude de ·emenda do SHnndo; em niá hora appl'Ovada.
to1~noil incomprehensivP.l ou· desnecessa1·io 0 art. :1.3!1.
···
. Com. e!'~eito. pelcr systema do proJecto Clovis, com a modificação do projecto revist.o, acccita pelo projecto da: Ca.inà.ra, .os·-tra'slados · e certidões .fazem a mesma prova. dos au.:.
t.'Qs;, do protocollo de audie-ncias, do livro de .notas do tabel. lião., isto· é, fazem a mesma prova dos instrumentos publicas
originaes: a) ou qunnd.o conferidos .e concertados (arts. :1.42
a· 143 do projecto Clov1s); b) ou quando, apezar da falta de
oonferenci:i o concerto. os origirlaes jâ tenham sido api·esentndos . em juizo, para prova de algum acto (art. U4 do ·pro~
ject0 Cl'iVISI.
.
.
. · . .
Comprehende:.se bem o system'a - ou a conferencia .e
eoncerto,
apresentação do· original em juizo; sem. isso,
•. o ·tras!adoououa ccrti.dão
não faz. a mesma prova do origina~.
O Cod1go porém, d1spensou a conferencia e o concerto (arhI!'Os :1.37 e 138) , salvo .para o traslado. de nu tos. Para elle,
pois, o preceito do art. 139, com a fórma do projecto da •Gamara
oe a Tazão deste, e1•a inutil; sem. essa fórma e sem essa razão,
é uma confusão inconveniente para o interprete. ·.
· .
Não ha 'como deixar de .<:onsiderar com a me.&ma força
%1robante dos originaes e, ·independentemente de ;:.oncerto, em- l'
~ora os originaes ·.não tenham sido apresentados em juizo, ,.~
as certidões extrahidas de; autos- ou peQas judiciae.s, protoeollo de audiencias; . livros ·a cal'I!O do escrivão, ou: livros de
.• . notas .de official .publico, pois que assim o prescrevem os ar~igos

13?

~t.

139.

e 13~,.

.

.

'

.

.Assim .po1s, Sr. Presidente, desde .que se trata. de mo~
élificar o texto do Codi.go, era conveniente modificar o deste.

'•

'

.

. · 'Procurou ·a Commissão faze.J-o.
. .. .
Acredito que o melhor seria a suppressão do artigo, pOl'
, lnutil, ·'deante do. systema probntorio dos instrumentos, adoptado pelo Codigo; .
·
.·. A suppressã~. porém, nlt.erarin ·a numeração dos artigos
I! a isso, com razão, se oppõe a •Commissiio ~ Restava emendai-o,
Sàtis'fàz a emenda da Commissão? Nüo me parece. . . ·
· Por ·e lia, .ficaria o artigo assim redigido.: c Os. traslados,
· 111iDda. que não concert.ados ,,. e as certidões •a quo a.ll~
"

••

I

.

.
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'os dois artiJgos antecedentés, considerar-se-ão instrumento~ pu-

blicos, si os· origin'aes tivrem sido produzidos em juizo, como
prova de al.gum acto , .
. ·.· Ma.s, a .que traslados '~e referem os artigos antecedentes :1> ?'
No art. :137, só se falia em «traslados de autos:~>, decla- · rando-se expressamente que esses « dependem de concerto,..No art. 138, trata-se de traslados extrahidos por official publico <!e-instrumentos ou documentos, lançados em suas notas:·
. · Estes traslados, porém, por .forca do mesmo artigo, « indepen,..
dem de concert.o :t> e teem a mesma forca probante que os originaes, ainda que estes não tenham ,sido .apresentados em
Juizo; Isso, aliás, é logiéo ..e. pacifico em doutrina:
.
. · Fóra desses, não h a ou !·r os t.raslados, a que se possa ap- .
plicar, com referencia aos arts. ·137 e 138, o preceito modificado do art. :139. ,
.
· Como este ·ficará redigido, segundo propõe a Commissãq,
poderá parecer. que os traslados, 'a que se refere o art. 138 ·e
que já enumerei, só terão í'oroa probante - ou quando con-·,
certados ou .quando o original tiver sido apresentado em juízo.
Assim, o traslado de uma cscripLura de venda só teria ·valor
probatorio, si fosse concertado ou si o livro de notas já ti~
vesse sido apresentado em juizo. '
·
.
·Não .foi, não podia ter sido esse o pensamento·da Commissão e, isso que venho de dizer dos traslados, applica-se., ~ mutatis mutandis·:., ás certidões.·
· ·
.
.. •• IA emenda, como o arU.so/não satisfaz. Apenas para mantel-o;. propo01ho uma emenda substitutiva. Por ella, o texto
· ficará ass~m concebido:. « Tpx·ão a mesma foroa probante dos.
originaes, os traslados. embora não concertados ,e ·a,a certidões
extrahidas de quaesquer• instrumentos produzidos em juizo para
prova de ,algum acto,.
·
' •
. Dest.'ar'te, J'icará ciaro o sy:Jt.ema probat.orio implicito nos
· textos do Codigo .
,
. ·
·
.
.,
Assim: t~. as certidões de . peca judicial, protocollo de
'· audiencias ou livro a cargo do escrivão e os traslados de autos.
:reger-ae-lio pelo· art. 187; 2•, as certidões ou . traslados· de·
·instrumentos ou documentos lançados em notas, reger:.se-lio ,
pelo art. :138; s•, as certidões e traslados de outros: instru-'
mantos apresentados em juizo reger-se:..ão pelo art. t39,
. . . :Acredito que· a . Commissão, deante destas consideracões,
'preferirá a minha emenda ijUbstitutiva.
· ..
Modifico, tambem, Sr. Presidente; a emenda ao art. 220;
m.Odifieo.olio de simples redacção, em que a minha phrase nllo.
se~~. a ntlo. ~. evidentemente, tão classica, mas, si me .nllo en• ·
.gano, .será mais claro, para os que, conhecendo pouco a grammatica, desejam conhecer o direito. . · ·
·
,·
,.
.. Diz ·a·. emenda: ~·~ annullaçlio do casamento, no caso .do·
artigo antecedente; só a. poderá demandar o conjuge enganado,,;
. E.stá.muito be.m.red]gido, .é· classica .a redacção,.mas eu .
P.t9J!r;t~o .,qqe .:.se dlsa,: ;·c No .coso do artigo ·antecede.ut.e; · a .
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só' poderá ·ser pedida pelo conjuga enra.ilado.llt I' a
.

.

.

'

· JXI,esma cousa, salvo a •!órma.
.
...
· Quanto ao art. 227, a emenda da 'honrada Commisllio '
· de oorrec!)'ão de um erro typographico, em relaçlo á palavra
«appliJcaveis li. Mas ficaria assim redigido o artigo: c Inc(!rre
na multa de· cem a quinhentos mil réis, além da respollPbilidade penal « llf,l.Plioavelll ao caso, o pí'!icial do resgistro:
- que não declarar os impedimentos, uuja opposicão se lhe
fizer. ou cu,ia. existencia, sendo « app!ioaveis li de officio ... ,
, E' a repetioão llliUito pro:x:ima da mesma ·palavra. Pro:
ponhp que. se diga c cuja existencia, devendo ser oppostoa d"
o!!ic1o.·. ,,
•
.,.
Apresento tam.bem emenda modificativa á da Commisslo
- ao art. 337, para manter mais de perto a redacção do Co-.
digo: c São legitimas os 1'il'ho~ concebidos na constanoia do
casamento, ainda que animllado, (art. 217) ou, quando nullo1
si.f6r.contrahido de boa fé ·(art. 221) ,, ·
·
Nlo me demoro na jústificaçto desta emenda por ae tratar de uma questão de redacçllo.
O art. 458 diz: «a aütoridade do curador eatender:..se-6
· ·aos filhos e bens do curatelado, nascido, ou nascituro , .
·Havia, evidentemenf.e, um erro de grtunrrtlltica, um erro
.que ae póde chamar de t•evisiio,. porque c nascido ou n•ituro,. se refere «aos fi.lhos do curatelado,..
.
·
. . Neste ponto, a Comniissão emendá ·o erro, mas manda
eupprimir as palavras c e bens ,. do curatel~do, sob o funda;;
mente de que, a out·atela ,iá é o cuidar! o com os bens, segundo
pondera t:lovi, Bevilaqua.
.
.
No systema do proJecto Bwilaqua a curatela era, exclu8ivamente, o ~idado dos bens; no systema do Codigo, é o cuidado da pessoa e bens. Clovis enteDdia que a c tutela. devia .
ser, não só para os menores, como no nosso direito anterior;
mas taml>em. para os interdictos, denominando os antigos oura~ ...,
dores destes de « tutores li, reservando-se a expressão c curador,
apenas para os casos em que houvesse neoessid~tde de uma
pessoa enoarragada de zelar sómente ·certos bens,· iem direito.
·ou ~m deveres para com a pessoa proprietarfa desses beJIB,
,
· Este systema nlio foi adoptado pelo nosso Codigo. Quer
a tutela, que a curatela, silo .o iJUidado quanto 4 ·pessoa e aoa
be.ns de meDI'Jres ou de interdiotos. rNestas condiçlles, acho ~n
veniente manter-se a cx;pressllo - aos !ilhoa c é bens, do
~ratelado, para que não pereca que a· autoridade do éurador
fica restr!Jcta « á pessou dos filhos do ouratelado. A minha
proposta é qu~ se manten.ha o .texto e qlle. apenas se eorrija o
el'ro .grammatloal, de rev1são · typographico.
.
· · Ao art. 762, n: 4, apresentou emenda a Commlssllo.
, Aooeito o pensamrnto da emenda.. Cumpre, porém,. notAr.
que o Codigo estabelece que a divida, oom gàr:mtia real, 116.
vence .antecipadamente:. t•. quando a cousa se deteriora;. 2",
quando a· cousa perece .. Ha, portanto; duas =tbe~ea: o..,,,)
,_imato da ooua e o deterforaolo ou deprec
da _, • ,
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Ora, a deterioraQão, como o perecimento, pó de ser objeete. de
J!agarriento do preço do seguro ou da ind·emnização. O texto .
da emenda é restricto ao caso de perecimento, quando a mesma
razão· ·de direito deve determinar a subrollai;ão do preço do
!le'guro; ou da i·mportancia da indemnização, no cas·o da deterioração, que diminue o valor da cousa e da garantia, dando
Jogar ao antecipado ve'ncimento da divida.
. .
· iDahi, a .minha emenda substitutiva, ll!ue porá, aliás,. c
texto em harmonia com o principio do art. 1. 558, n. I, no
qu~l~ extJressamente se declara qu~ o _credor· hypotbe,cario ou
prJv!leglado , conserva o seu privllegJO, tambem no caso de
c~eterioração :., . sobre a importancia da indemnização,, havendo
resposaveJ por ella.
·
· . ,
·
··· Não posso tambem concordar, Sr. Presidente, com a emenda..
ao art. 8·2•1, como está redigida. . .
·
. Na legislação anterior ao Codi~:;o Civil, já observámos, nrto
havia o insti.tuto da insolvencia, equivalente ao da fallencia. ·
Segundo aquella legislação, a massa « fali ida , . tinha o di~
rei to de remissão da hypotheca ·porque ella, pelos syndicos,
:representava . a pessoa do fallido.. A massa « do insolvente •
civil não tin.!Ja esse direito. · '
. ··
. O projecto Clovis creava. o instituto da insolvencia; o Co·
digo. o rejeitou, mas manteve o preceito· deste artigo, que. o
presuppunba.
1
· .
.. Eis o que, a respeito, disse no meu « Codigo Civ.il Anno..
tado:
·
.
·
.
~
«Quanto ao. fali ido, . comprellende:.se qu·e a massa, que
adquire representação (decreto n, 2.024, de 1908, art. 631),
fique subrogada e poesd exercer, pelos syndicos, o direito do
remissão, que ao fallido competir, « ad instar, do que acontcco
eom o penhor (decreto n. 2.024; citado,·art. 65, ri. IX) •.
.. • · Quanto, porém, ao insolvente, quem poderd exercer o~o
"direito ?
.
· ,
Quem representa a ·massa ? Como se consti'tue ella
. Todas ..estas perguntas tinham resposta · no systema do.
!lrojecto revisto !l do proJecto Clovis, cu,io titulo X do livro m,
regulava, na secção m; a declaração Judicial da insolvencia,
eom effeitos analogos aos de declaração de fallcncia. Assim,
exerceria o direito de remissão o representante· da massa, qu&
era. o administrador eleito pelos . credores (projecto Clovis,.
art. ,1. 7-03), ·pura arrecadar e liquidar. todos os bens do de-.
;Yedor, que constituíam a massa (arts. 1.683 c 1. 70.5), afim
de, com o seu producto, set• .pago o passivo do insolvente. ,
O Codi,~o. porém, acompanhando o projecto da Gamara, supprimiu .este instituto, deixando, entretanto, subsistir, em outros
artigos, preceitos que o presuppunham c que, só em ,vista
delle, podiam ser estaluidos. ·
·
·
·
- E'. o que· acontece
neste artigo.
· '
.
. Não· ha «massa insolvente», no mesmo sentido em. que ba
•IIMaa'fallida·•;
·aquella
.não.·tem
quem a. reP,reaaD,t~
. .,
·. ....
.
. ~ .ju~c-
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po!s que não a represent.am os credores isoladamente. Não ha,
pois, como exercer a massa do insolvente o direito de remissão,
que a elle competiria. lO texto fica rcstricto á massa fallida :~>.
~ emenda da Commissão. quiz obviar o defeito apontado,
inas, com toda vcnia, penso que não alcançou o seu objootivo.
Coni effeit.o, diz ella que, no caso de insolvencJia· < exerlierão o direito de remissão os. credores em concurso,.
· .
Como ? todos Juntos ? ·
:Para isso' seria necessnrio um acoOrdo unanime, creada
~$f!hn, pela emenda, uma representação especial da massa do
tnsolvente •. · ·
· · -.
·
·
··: Si um ou mais creifores, dos .que entram em concurso,
!Mo concordarem com o exercício do direito de remissão, quem
o exercerá ? ·
.
.
· Poderão os outros exe~el-o ? Em proveito í:le quem? E
1110 caso .em que os bens 'hypothecados vão á praça antes de
haver o concurso dos credores ?
Eis ·ahi uma série de questões, que a faculdade· íic «remissão :pelos credores em. concurso» suggere ~ que ficarão
sem solução.
-·
.
O direito precedente ao Codigo era logico·:· .só a c massa
éfo :f'allido ~ succedia ao fallido nos direitos patrimoniaes que
.este tivesse; só a «massa do fallido.~ podia· exercer o direito
'de remissão da hypotheca; Para elle, não havia <massa. do
'insolvente,; logo não podia' esta exercer o· direito de remissão.
.·
.
O Codigo não conhece "massa do insolvente.,, com a sisnificação que lhe dava o proJecto Clovis: o Codigo manteve o
direito anterior, quanto á insolvencia civil. L01g-o o'Codigo deve
manter esse direito quanto á faculdade de remissão.
· Admittamos. mesmo, que a emenda. só tenha por fim
permittir a· remissão, quando haja " accôrdo de todos os cre..:.
dore9 em concurso,, Admittamos que esse aocôrdo se faça.
Qual a quota de cada -credor no pagamento do preco da re. mssib ? !Como esiabelecel,.a, se o concurso não está decidido
~ p6de acontecer. que credores. que nellé figuram. sejam e:roluidos afinal ?
.. .
. ·
Como jf)ermittir, <i na insolven<lia civil,, a remissão <to
lmínovel hyJ)othecado, pelos 4: credores em concurso,,. si o pro.:prio credor hypothecario entra nesse concurso, pela differenca
entre o seu credito .e o valor do immpvel hypothecado ? ·
·Seria.· permittir ao <lredor "hypothecario », em tal caso.
tomo credor em cçmcurso, .remir o proprio credito hypotheeario.: •. ·
.
. .
.
lo\: emenda, pois, não tem razão ae sêr. Na ma teria, ou
i!le considera a «massa do insolvente, como a considerou o
projecto Clovis e, cnt.ão, se lhr. poderia dar o direito. de remissão. como se d.á. á « masRa do fallidn ». ou então não se
póde .dar aos credores do inRolvente Qivil, como não .lhe deu
o direito anterior. a faculdade de .remissão. Obedece a esta
Jogica :J minha sub-ema.nda •
. ' 1.--:Vti.·
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0 SR. EPITAOIO .PEsSOA _;, 'Combatendq •a :emenda, V, Ex.,
e.stà mo.strando a necessidade 'de emendar o Codigo..
·
· :: Oi..SR., JoÃo LUIZ .ALVES - ,Y. iE:x:. não queria alterar a
doutri~ai:·e" entretanto, está alterando. · ·
·· · O sii :. EP!i'AIJ!o: PEsSOA :r::Jsso não é emenda ~e doutrina~:
,, .
.
'
O •Sa. João LUJz ALvEs -.;:!i V. Ex. quet· tlmendar, não
di::' aos credores· em !COncurso aquillo que o Codigo Dão lhes
deu·. Estou :mostrando que dizer isso •é o me9l® que nada dizer,
por.que os credores em·· concurso não podem, salvo accõrdo
11-naniUJ.!l,
de' remissão. '
·'
. ,· •• 4........ .. 6Jercer
'. ' , • o dire~to
..
:
· · .··O .·SR-·: 'EPITACIO· PESSÓ<\- O Codi.go veferiu-se a esse prinCipio e .o manteve. V. Ex. para ser caherente e .Iogico deve
reconhecei<':que lla· necessidade de pôr o Codilgo de accOrdo
coDl8igo mesmo, segundo a ~hrase feliz de V. Ex.
.
..... O,:Sa.: João LuiZ lo\LVES - Está v. Ex. querendo tirar
co~lusões da· ll)inha attitude. No meu modestíssimo commentario ao ·codigo Civil, ·salientando estas ·e outras, muitas outras
.Ánl()lmgruencias e fal,has do Codigo, que não foram tomadas em
' considerãção pela honrai:! a: Commis~ão, ·fiz vêr que ao inter- .
jJl•ete,' ao advogiado e ao juiz,' cabia perfeitamente a funcciio de
•.1-osfaze~-as ou preel}chel:.as, e. no caso, .com a minha nul-la
-autorida.de de' interprete (não ,apoiados) 1 disse que, pelo aodigo, não havendo representantes .para a massa do insolvente,
o· direito de remissão,· con'fel'ido á massa; só exiate para a do
Ia! lido .. 'Mas; para comprehendel-o, não é preciso modificar
o, Codilgo.
J
. O .SR. EPI~I'ACIO PEssóA- V. Ei. póde prever oa abusos e
r!ricon.v~nien,tes que haveria na necessidade de interpretação em
uma le1 ·errada. • .
·
·. . O SI\. JoÃo I~uiz AI.vEs - Todas as leis são susceptíveis
de abusos e inconveni'entes nà · sua interpvetacão, por mais
eértas 1 que s~iam e, ás vezes, as mais certas, as mais claras
,;ão aquellns que se interpretam mais abusivamente e para prova
"'
.
.
ahi está. oestatuto ·:lundamcof.al da Republica.
· · · Na.·· minha súhemenda, aciCrescento ao · pártieipio c ava:..
I il1ao ~~ · o adverbio « ,iudicialmente », porque, é sabido, póde '
. '
'
haver uma avaliâção « contractuall> (ar.t. 8t8) •
:· · '· ·NAo :póde a massa fallida ficar subordinada, no exercício
'do direito de remissão, á avaliaóiLo contractual, como nlo póde
o. di!'esit.Q. (!o credor ·~y.poiJbeeario exequente ficar preso· a essa.
avahaoão, . pelas t•azoes que· e:xpuz no meu commentario ao
art·. 818 do .Codigo Civil, com· os- quaes me. parece de accôrdo
o Sr. Clorris iBevilaqua .
.
·Em relacão ao a!'l.. 82:3, tambem subst.itue a emenda da
Commissão. · PJ•evalecem, aqui, às •l!onsidei•aoões que venho de
fazer· sobre a divergencda entre o projeeto Clovil ·e o Gedigo
- qaanto á inMolvenoia oivil. _
·
•
'
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INia verdade, no .s:Codlgo Civil •iAilnof.ado ~ eu•.dis~e: ·
~O a~t,igo .r,eferri~s{~ (:dêéfaraéÍ'iÕ :lega(:líé- insolvenbÍ'a:),
que não foi instjt.uii:Ià pelo ,:Codi!gQ;· ;como.. mostramo.~ no.·commentario
.ao. ilrf..,821,
r . to"C!
. .· . ~niíí,l,
.·. tendO,Aido.
. " ''; . . mantido
. .. . " o '·art.:
. . . 1... 703
·. . do
'
.P .O,Jeo ·. OVIS •• _, .•• ,. ~ , .......·. , .. ~··.,, .·~ . . • • ., .
. Quanto ás· :bypothec'as contrahidas pelo· devêdor civil, só
pod·erilo"·ficat· 1sem 'effeito, niio pela~ simples data em. que/foram
···contrahidas.- porqu-e •não· ha· «período de deolaracfio. ·legal de
· insolvenc!"a'»: :mas 'pela· exist.encia de fra~de. contra. cre'dores
(·art.; 111) .,NeM.e.caso. rorém. nfí.o.,ha.nulhdade.absolut.a, mas
,.J:elat.tva:» ,, ,,... .. . ... , .
. . . :
: ..
.
Assim é, com :.effi!ito: ,No càso de ,fallencia, ha um acto
Judicial (a seritenca·que. a declara)., .para fixar o inicio do prazo
: de~t.rci.do_quala,hypotheca,·para.garantia de" divida c anterior:.,
. se.1a ,oons.tderada :c nu lia:. ,. . . . ... . • .. , . ,
No -caso .de insolvi.lncia,. não. ' · · .
.
·
. · O ,concÚrRO· de:,cr(\dores 'póoe levar mais ·ou menos temPQ ·
· a inst.auraT:-se; niío. ~se -póde ·diíet: 'que h a unia data «precisa,~
·de que .se rconte o-prazo de·~ dias.
. · . .
.
No ..systema do pro,iecto ·Clovis. essa data existia, pois os
. arts. 1.~03 e 1. 70q presuppunham umá uerit.enoa de declaração de iri'solvenchu,. deante --da ·qual o pi'OOeit.o relativo á
fallenoia era pcrfeit.amentll àpplicavel.
' · : .. .
.·
.No systema do Codigo. essa applica()ão é uma. cont.radlcçll.o,
que a emenda. rln. ·Com-missão reconhece e ;,Cine procura remover.
Mas· não pa.rBce quP. o consiga, "deixando de pé grandaq ltif:t'iculdades prat.icas.
· · .
: · :· · . . :·
Não lha meio de .conciliar sat.isfactoriam.ente donllrinas divers·as.
.. . .
·
Admittida a t.henriã da equiparação da insolvencia á falJencia, regulando-a como eRt.a. as regras podem .ser i~gUaes e .
póde estender-se, oomo fa2in o pro.iecto Clovis, a decretação
de nullidade. da .hypotheca. a.o naso da insolyenoia. Rejeitada·
a theor•.ia da equiparaçlio. como fez o .Codigo, querer· applicar ·
· princípios •que a presuppõem, é crear dif!iculdades. commetter .
incoherencia, cahh· em 'cont.radicoão. ·r-orno .i:i ponderamos, ao
tratar da emenda ao art. H3. ·
·
·
· O que lha 11 fazer é applicar á fallencia .o priMipio ,iá
accei-to. no Direito anterior, mantido pelo ICodigo, e, á · insolvencia, ·o.s · preceito~ do mesmo direito. desde que, quanto·
· a esta, o :Codigo nlio o modificou. Assim, no caso de fallencia,
tém-se a oonsiderar :
· t•; As hypot.heca~ por divirJas « anteriores, á sua oonstit,uiçilo. ·
'
· .
Estas·:
a) · ou são consLituidas dentro 'de 4·0 dias precedentes '
declaraollo · d.é fallencia e nesse caso silo . «nu lias ,, . havendo
. uma presúmfl<)íio «.Juris et r! e Jure, - de fraude, nos tel'!llq~
do art, ~3;
.,

•

1\NNA.l!S V0 i!llNÁDO

b)' ou .são eonstituidas fóra daquelle prazo e '9/lci c an•
nullaveis ), havendo uma presumpção «juris) de fraude, que
aàmitte prova em contrario, nos termos do art. 1H •.
2.• "\s hypothe.cas constituídas no mesmo acto cm quê ll r
dívida·. 'Neste caso serão, como accessorios, annullaveis, st
o forem as dividas que cllns G:arantem, nos termos do art •. t07 .,
No caso de insolvencia;. põrém, não ha que, cogitar do
prazo de 40 dias, « porque não ha declaracão judicial de in
solvencia:P, do. qual elle se posso. contar. Os princípios serão~
l. • Nas hypothecas por dividas « anteriol'Bn á sua con...
stituicão, insolvente o devedor. ha presumpr;ão "juriu da
fraude, nós termos do art. 111. São annullaveis.
,;
.. 2.• Nas hypothecas por dividas concomitantes com a sua
constituioão, a annullação será possível quando o fôr a da·
· obrigação garantida, no~ termos do art. 107 •. Assim, no sys- .
t.ema do Codigo a mncção de « nullidade ~ (e não de annul!acão)'
• só existe no caso de fallencia, a .que elle não equiparou a
· insolvcncia. Só ha, pois, um meio do evitàr a cohtradicoão :'
é o da .sub-emenda, ·que põe o texto dô accDrdo com a theorla
do Codigo, dizendo:· « São nullas, em beneficio da massa, as
hypothccas, celebradas em ,garantia de debitas anteriores, no·s .
~O dias precedentes :i dcclaracão da fallenciu.
.
· ·
Sr. Presidente, não posso tambem concordar, c in ·~otu~ :J,
com a emenda relativa ao art. 1. 296, paragrapho .llUICO,. 1sta
~. proponho-lhe úma. modificação.
·
·
Diz o texto:·
«A ra tifical}ão 11 a de ·ser uX:Pressa, ou resultar dli
acto inequívoco; mas. sendo valida, r'otroage á <lata 4o
acto.» · . . .
.. Proponho, desdiJ que se está :fazendo 'redacção, que .sd
.~upprima o «sendo valida).
· .
"\ ratificação· « ba de set• expressa ou resultar de aoto
inequívoco: e retroage á data do acto»., Evidentemente, si ella
fôr nu lia, l)ão produz cffeito.
·
A emenda se justifica com a mesma .razão com que, tratando das servidões; a Gommissão .propoz que se supprimisse
·.
. ·
a segunda parto do art. 696, por inutil. ,
Quanto no art. 1. 390, estou de nccOr.do com todos os fun ..
<lamentos da emenda sobro o alcance restricto da expressão'
«rendimento», quando o pensamento era outro,· mas creio que
o final da emenda. ~e presta a um equivoco para o interprete
menos· prevenido. Em vez de dizer « cu.io uso c soso e::\lclusl.'
vamento ·constituírem a entrada do soei o), eu preferiria que
se dissesse: «cujos cxolusivos uso e soso constituírem a en.
trada do socio , .
. ·
Sr. Presidente. c·oúl estas ·emendas de modificação ás
emendas da .honrada Com missão de Legislaol'io e Justiça do
Senado, está finda a so•.;unda e penultima parte das conslc:le·
raQões qu!l tenho a. fazer sobre o projecto em dell•te.1 •· •.•• ·
4
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· Em muitos casos, como tive occasião de observar, as :mo...
difi.cacões propostas já tinham encontrado - a 1relembro-o
apenas por uma excúsavel vaidade de escriptor - a critica
<lo meu. 4: Codigo Civil Annotado », e tanto é assim, que, por
mais de, ,uma vez, no seu luminoso parecer, o honrado ,Senaàol;
peJa; Parahyba faz referencias ao meu modesto trabalho.
·Como .i,(L observei, não posso considerar de simples redaccão grande numero das emendas apresentadas ao Codigo. ·
Pergunto, de passagem, á honrada Commissão, como suggestão que :fatiO, si não convém eliminar .o numero- II do
art. 391 do Codigo, que trata do usu-fructo do JlatJ sobre os
bens dos l'ilhos rnenort:s, declarando que são excluídos desse
'Usu-fructo ·os ·bens por estes adquiridos no exercício de funcções publicas, carreira militar; etc. Fac.o esta pergunta; porque, cm ''irtucle do art. 9•, paragr·apho unico, ns. III e 'V, os
menores de 21 annos, que exerçam funccões publicas ou profissões militares, estão, « ipso facto~. emancipados, parecendo,
portanto, desneccssaria a declaração. do reforido n. 2 do ar~
tlgo 391.
.
.
_·
. Tenho d~ .passar agora, Sr. Presidente, á ultima parte..
do meu discurso, isto é, :í. da minha collaboracão directa, não •
por emendas modificativas, mas por emendas -de minha iniciativa,· em pont.os que não foram examinados pela honrad~~o
Commissão de. Justiça. e Legislação do Senado, nem pela Camara dos Srs. Deputados, no seu pro.i ecto.
A primeira emenda que .tenho . de apresentar é ao artigo 3". § 2'', da Introducr;ão, onde, rcferindo~se o Codi.go ti. cousa
jul1;ada, foi. supprimida, por um. lnpso, por um_ erro de impressão ou de cópia, a palavra «ardina rio), em seguida. a
«recurso ~. Como .se pó de verificm· ele todas as votacões do
Codigo, em seguida (t palavra « recur~o :!>, vinha aquolla palavra.,
. No projecto. primitivo, isto é, no projecto Bevilaqua, figurava.. a: .palavra «ordinario »;no pro,íeeto da Camara, na rc~
· dacGão do Sr. nuy Barbosa, na emenda approvacla pelo · S~
nado e qu~ a Gamara approvou, encontrava-se « recm'so ordJnario :~~. Era este o texto: «Chama-se cousa julgada a sen~ença de <rue já não ~aibl! recurso ordil!ario :o.
_
· _ •
A palavra .« prdmariO ~. Sr. Presidente, fo1 suppr1m1da.
· ·Proponho a sua restauração, porque, em virtude da suppressão, j:í .vi sustentado que, emquanto cabe o recm'so ex:traordinario, a sentença nfio terá o effeito de cousa julgada.
quando é certo que .·o· .recurso ext.raordinario não impede a ·
execução da .sentença definitiva, que o direito resultante della
é um direito desde Jogo adquirido.
.
. ·
',
. Por isso, no meu livro, eu disse: «A cousa julgada resulta
de sentença definitiva, isto é. ele que não cabo recurso ordi~
nario .. Assim, nem a possibilidaüe da rescisorin, neni ·a do
recurso extraorclinario (Const., art. 59, III, § 1") tira â senwnça definiJ.iva o seu caracter de ~cousa . julgada, contra a
qual não inf1ue a lei nova, porque da sentença t•esulLa 4~.lto
ad.quirido. P,ara um e. ou '•pqra ambas as P,arLeu,.. . ..- . '· ., : .I l
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. IA,ssim é; com effeito; o recurso extraordinario, por is110·

que não .~uspende os. effeitos da sent.enoa definitiva, ·n!io !lH1
f.iJ•a o caracter de cousa julgada.
.
:
0 direito ·que della resulta é nm direito adqilirfdo, em·
·
·
. hora su,ieito á resoluc!io.
E' um direito resoluvel « e:o:: nunc », segundo os prinoi. pio.s que resultam do art. 6-18. •Convém. pois, Já que ge modifica. o Codigo, re.~taurar !lQUil!o que foi, de fact.o, votado e
approvado pelo Congresso.
·
·
. Ao art. · 178, § 6•, .rproponho uma emenda .additiva da
mesma naturer.·a das que propor. a honrada Commi~são de .Tust.iça. Tr11.ta-se de prescripg!o de acc!i.o. L<\. honrada Commissãn
propoz dois paragrap'hos novos, sobre a prescrlpcã.o das acoõr>'
do adoptado e rJo reconhecido,· para impuiS11ar a .adopolto 011
reconheolment.o, visto oomo eqsa prescripQão nlio' havia sido
. t a.
preVls
.
.
· ' -..
·
Proponho tltillbem que se preve,la a prescripçllo da acc!io
. do orph!lo ou do interd!cto, para annullar a allenao!lo dos seus
benA, iliP.gnlmente feit.a pelo tut. or nu curador, « ad instar·,. rio
··que fer. o Codigo. <flHl estabelr.ce a prescrip()lio de nm anno.
contado da maioridade do filho, para a acc!io destinada a an~
nullar a alienacl!o dos seus bens, illegalmente feita pelo pne,
·
E' uma questlio de tornar claro o pensamento do 'Codi~o
. e seguir· o mesmo methodo da ~onrada Commiss!io.
Entro a tratar de uma quest.ão, que me parece de alta rP.~
levancia. que ,iá está :provocando serio debate. quer sob . n
ponto de ·vista do direit.o -eivil. que!' sob o ponto de vista rln
dir·eif.o ·Constitullional: Para R_lla nnAo chamar n at.tençlio rto
· honrado -Relator.
.
·
E' a que se refm·e ao nlinea 2. do m·l .. !iOri.
·
Sob o ponto de vista do diraito civil. Aabe l'\. E~. muito
bem qtlP. OA reinicolas e ns ,inriRcnnsnUm: ·i! I) no.qAo paiz nunca
. se puzeram de acctlrdo. divergindo lli>bas de r.afayett.e, La' fayett.e de Tlli~llira dr iFrAita~. etc .. como' salient..ni nos meu~
·commentarios, a rP.Apeito da inf,elligencla do Aq~ento de lf3
· ·rle feverllirn rlr l7R.fl. ·roprorlm:ido no lll. 2 do nrt.. 50l5.. ondl"
.~e di?, que nã.n se ··deve· ,luTgar a. posse em favor dn.quelle :'1
quem. evid~ntemente não Pflrtr.ncer o r!ominio.
Tendo n ilhTAt.rnrln ,íuri~ta Ast.olp'ho Rflzende il~monstrarlo
. - e ~ uma verdade - fll.lP. o nlinea em questão ror ~npprlmirld
· pnr voto no Senado. ~em qne ·n emenda euppressivn fosse 'enviada P. suhmf\f.tida ~ apprnya~.lio da Camara. st1rgh1 a. que~t.iín
oonsUt.neionaJ dn faher · si o nl. do art. 505· podia MTlSillPrnr~se obri•g·ntnrin. drsdA que. qnant.o a Alle.1 nfto foi observado
o proceA~il onnAt.itur.inmtl.rJn vot,ao!io das leis.
· IA~;tolpho RP.7.1'1TidP F~U>~t.lmton que tal :preéeit. o nito existe.
como loi. O Deput.nrlo .Tn~t.inhtno de Serpa, .outro .lnrist.a aeai.arJo, impugnou Assa these.
·
..
Na e~cellent.e «llevista ·Forense.:.; de Bello•Hori:t.onte, di.
. rlglda· por Mendes Piment.el e Estevllo. Plnfo, um outro .lu. ri.~t..a, em 1111bstnncioso Rrf.igo,
combate a oplnilo de
.
. J'ulti-
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niano de S~rpa, pará concluir I'JUe (lendo) c reconhecido quo,
por omissão. a parte final dor art. · 505 do Cod. Civ. não
foi approvada por ambas as Casas do Congresso mas, aó con·trario, · foi unanimemente repudiada pelo .Senado, sem ·que a
Q~ara. dos Deputados reiterasse a sua adheslio a esse dispositiVo, n!lo existe le.galmente a « excepUo: proprietati.s » no
.nosso direif.q ·PO~itivo, como bem áfflrmou o Dr. L>\stolpho d1~
Rflzende :t.
· ·
Sem ent.Joar nesse dehat.e, o simples :racl.o de sua existencia, dada a opporf.unidade de recorda.l-o, aconselhará a suppressiio do ai. 2 do art.. 505, tanto mais quan.to ella já foi
approvada pelo· Senado. ao votar o pro,iecto do Codigo Civil.
L-\Mm .dis~o. oenso que se deve separar por completo o
posse~eorio do petitorio. O· t.ur.ba,do ou esbulhado deve ser
. !Dan tido .ou reinteJgrado na· ·sua posse contra· quem niio prove
. melhor posse (art. ~~DO), não sendo possível impedil' a mnnut.enção on reintegral)ão ..,.. pela elllcepção de. do'minio.
Recorl'l\ ·o dono, vencido na possessorin, á acçlio de reivindicação.
.
.
. Si a posse é a exteriorização da propriedade e. como tal.
protegida pelo direito; si, nas acções possesso:rias, é esse simples «•facto ~ de e:d,eriorizaçli.o que se discut.r., si ~ essa exte. - riorizacão que o rlireito .garante, QOmo garante aquelle que tem
n séu favor a f.J•anscripcão do titulo da propriedade immovel,
n.t.é que por meios regulares si prove n nullidade da t.ranscri..:
peão, e seja 11sta cancellada, não ha aomo, regular e Jogi~nmentc·,
·.admitt.ir a « exceptio propriet.at.is:..
·
.Si, · porém a . Commiss!io entender de mantel-a. ao menos .que a restrinja ao unico caso ·em que, havendo enf.re n~
partes disoussão. sobre quem seja o melhor possuidor, uma
· dellàs tenha a seu favor o f.itulo de propriedade.
São nesse .~ent.ido as minhas emenrlas.
Proponho, ainda, Sr. Presidente, uma emenda explica·
· tiva ao art. 8f8, que disp'IJe, na segunda parte: cAs remis·
. sões ·não serão 1 perinittid~s antes de realizada a prirneirn
praça. ne.m deP.o1s da ~ss1gn atura d.o auto .de a.rrem~taoio."
•Tá VI susmf.ar duvidas, n respeito da· mtelhganCia desso
texto. · · . . .
·. · ,
.
Pareceni·me improcedentes, mas não ha mal em desrazel-'1!. ·.
·
As duvidas proveem do :tacto de adm'ittir o Codigo tt•es
especies de remlssio da hypotheca: ·i•, a remisaflo pelo ad·
quil•flnl.e do immov~l; 2', a remissil'o pelo dm~Pdor rxAcutndo:
3', a remissão da primeira hypotheca pelo credor dn segunda.
Esta ultima não é. na verdadeira technica ,iuridica, uma í'emissão, porque no caso cnlio ae extingue a hypotheca:., apena~
o credor da segunda subroga-se nos direitos ·do dn primeira.
Como ·quer que seja, na linguagem do Codigo, ha trea espe·
cies de remisslo.
'
A qual dellas se r!'.feriu o ai. 2· do a·rt.. 818?
No «COdigo Civil Antnot.ada», eu disse: «As !'ümíssõtl~ 11
que se ·refere r.ste artigo sí'io as que · 8e fuoulf.nm. ao
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devedor ou u ~uus paruntes.. «nO periodo da oJrecuçáOl>
· (9ucrct.o .n.. 160 A, t:'itado, al'L. 14, §. 3") o nã•) as que
6<10 permJtttdas no ct'edor ·por segunda hypothcca (arttgo
Si4) ou ao adquirente do immovel hypothccado (nrt. 816) -·
A t•emissão da primeira hypotheca ·pódo ser requerida cm
qualquet· tempo, desde que esteja olla vencida; a remissão
pelo adquirente do imrnovel pódc ser requerida, áinda mesmo
que ·a hypotheca não estc,in Y·encida.:o
.
.
E' incon.teslnvel essa. interpretação; npezar disso, n du·
vída surgiu· na. pral.ica. Si entendem. que 1 é oppol'tuno mOIdificar o Codigo, esclar·ecamos este. urt.igo, declarando que as ·
!'emissões. a quo •JJJo s,; refe•re síio as facultndns .ao devedor, '
no p11riodo da cxccur,ão. Dahi a minha emenda.
'·
Continuando, noio que, no art. 822, iha um, vicio de. redacção, qur torna o texto inintcl!ilgivel, para um interprete
desprevenido.
.
.
· · ·
· · :..
Diz elle: « Póde ó credor 11ypoLlÚwario, no caso de 'insolvencia ou fallcncin do devndor, para pagamento de sua (li..
vida, requerer• ad.iudicação do immovcl hypoVhecado,.
E' só em caso. 'de fallencia ou insolvencia que o ·credor
póde requerer a adjudicação. que se regula, aliás, pelas ·teis
processuacs? Níio, nem foi isso o que quiz dizer o tex~o.
·.
O que elle quiz dizer, mas não o disse de modo claro, comprehensivel 6. primeira leitura, é que, insolvente ou fallido
· o devedor, o credor que, pela adjudicação do immovel hypothccado, avaliado em quantia inferia~ i1. divida, der desta Ql:li· ,
tação plena, Póde exercer aque!Ie d1rmto. [sso é o que esti
claro no, .proJecto Clovis, arL. 927; e~se é .o pensamanto do
texto, como demonstrei nos meus commentar10s.
10 intuito do legislador foi favorecer a massa do insolvente ou fali ido, excluindo do concurso. de credores, como chirographat•io pelo excesso da divida sobre o valor: do immovel
hypoLhccado, o credor hypothccario que. de lia ,der .plena qui-i
tacão, pela adjudicacão do irnmovel de menor valor.
, ·
. A minha emenda torna· explicito esse intuito, dizendo:·
~No caso de fallcncia ou. insolvencia,. o. credor hypoth.ecario
· :P6de requerer a adJudicação do imrnovel avaliado em quantia i'nferior (L divida, 'dc.~de que dê quitat.)ão pela totalidade
desta .•. ~.
,·
O art. !!47, § 2•, concede ao cnr::oon opcíio, no caso errt
•que o pagamento 6 estipulado em moedas determinadas, para
receber o pagamento na es}íccie estipulaçla ·ou om .moeda .corrente, no cambio do dia.
.
•
··
·
AJs·uns codigos, como o nllcmiio, art ..- 244, ·<Jspanhol,
art. 1.170, pc:rrtusuez, nrt. 724, assim como o nosso antigo
direito - não faliam em opcüo· do credor; prescrevem que, na
imposRibilidade de fazer·se o i)agam~nto na moeda estipulaW,I,
8eja feita na moeda eorrenLr.. no r.nmbio d'o dia..
Outros codigas, como o federai' suisso. dns Obrisncões;
,nrt. 97, o nrA"cntino, ort. G19, conferem u opção ao «devcdou,,:
.Nenhum codlgO, ao que eu saiba, dá n opção ao «cTedi3D. D9 ta•

do, não ó poosível .attribuir a opção ao oredo1· ,. liinl nota aO
art. {l.i7, observei no cCodigo Civil Annotado~>: · ~Essa apeio
devo cab~r ao. devedor. De facto, ao credor só <:abe exigir o
que lhe e devido. Ao devedor é que póde occorrel' a impllsi-·
bilidade oú . dif1'iculdade de obter a especie de moeda constante
~ tit'ul~, 1pern~itLindo-se-llle, então, pagar na moeda legal,
ao cambio> do d1a, com o que não perde o credOr$.
· . .
Assim parece· .que tambem opinou,-salientando eese. Japl!(}
do Codigq,,si não me falha a, memoria, ·em um notavel pare. cer que !lve opportunidade de ler, o Q.onrado Sr. Senador Ru1
Barbosa, n. proposíto justament.e do direito que assistia ali'
devedor de pagar na moeda legal do .paiz, .ao eambio do dia;.
por não poàer obter outra •
.F,:studl) - fi.. 5
·
·
1
' Penso que se deve dizer, desde que o Codigc; estabeleoo
a opção: ~o devedor», e· não "0 credo!', e nesso sentido offereeo .
emenda.
.
·
·
Pr·oponllo lambem que o .art. 1. 566 se.ia modificadl) na
~ua redacç5.o, isto é, .que s~ lhe accrescent.e um numero, para
consignar o pl'ivilegio que ao trabalhador' ar;ricol:l. assegura
(I art.. 759, paragrapho unico, como ,iá obseryei nos meu~
commentnrios.
·
··
E'. uma' questão de metbodo, como de methodii . ri a emenda
do· projecto da Camnra ao art. 81.0 ~ da Commiasão do St~
nndo ao nrt. 391. A omissão daquellc privilegio, no artlgoo
1:566, se explica. Foi o Semido que o introduziu no Codlgo .
(art. 759, pnragrapho unico), não o contendo os prctjeélo8.:
Dahl o lapso .que commr.tteu, nã<• completando o· seu pen·
eament(). , .
No art. t2, n .. 3; ha. tnmbem um evidente lapso; a que
já se re·rer·íu· o. ·sr. Clovis Bcvilacqua. Quando o Codigo esta·
belece o resistrCJ das interdiccões, manda registrar a inter-·
diccão dos loucos .e dos prodigos, mas, não se refere á Jnterdi·
r.cão dos surdos-mudos. E' ·um lapso. O petlsamento do Jegl&lador. era fazer o registro de todas as interdiccões. Evidentemente ó interprete teria ·de e:tigir esse registro, mas desde
quo ·se está rilOdlficnndo, vamos incluir os surdos-mudos entre
aquel!es oil1ia interdiccão se manda registrar.
·
E', portanto, outra emenda que offereço.
No nrf..· :!83. n. H; ha uma remissão crrudn. Faz~ll(j
ra.missão ao art. 211, quando a remissão deve ser- ao art. 212.
Aimoto; sem· discutir e justificar, deb:andL) ao hOnrado Rela·
tor que verifique a proeedencia ·da minha observaoão e da
nilnha emenda.
···O art. 221, ,merecin da honrada Commissão de Legislaçfí(l
· a .Tustiça a mesma. emendn que ella fe.z quandll tra,tou do

:.n-t. 337.
.
. Neste, a· re'dnccão prest.av!l-se. re'almente; n primeira
visfn, '·a um equivoco. Si· me n!lo falha a memoria, o texto
d!da·~ cembOra ahnulle.vel ou nullo •. ~i c'-'ntrahido de bca' U..~
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o •~nsnmrmto assegura a legitimidade dos filhOs. Poderia parecer que a restriccllo · csi oontrabido ·de· bOn fé.-, t.~1bem · s~
referia ao casamento annull:ido, · n que não seria admissivel.
Si isf.o, nnquelle texto, quo a· Cl)mmissfío mondo~1 ome·ndnl'.
podia SP.. dar,· apezar da precisliô'"teohnicá dâ construccão ria
pbrase, muif.o mais ·wave será o equivoco que resulta do
t,e:rto do art. 221. Aqui' se diz: «embora nullo ou annullavel,
QU!Indo contrahido de boa. ré .. ,., ;
Si a Commissão •Julgou obscuro () art. 337, aqui não hn
obsouridade, ma:~ .vicio· de -linguagem .evidente. O oasaínent.o
annullavel produz todos os seus effe.itos ,iuridi,cos .. quanto aos
filhos, sem se cogitar da boa ·ou má· fé dos contrahentes, qúo
não vem ao caso (art. 217): o casamento nullo não produz
offeito, em t.empo algum, snlvo si contrahido de boa fé, e o
effeito dessa boa fé 6 asses-urar a legitimidade dos filbos havidos ou concebidos at.P. á sentença declaratoria da nullidade.
', A minha emenda •5.' a seguinte': «Quando annullavel ou,
quando, nmhorn nullo. ;i'r cont.rnhiu r! c boa fé, etc. »•.
Proponho t.nmbem no art, 2!,7. paragrapho unico. a suppressão riR remi~~ão aos !ll'h. 23!í. 2611 A 271~'. por nito ter raz!!n
de ser.
,
,
·. ·
O arf.. 235 trata de ar;tos que o marido não pó de pra.t.icar sem consent.imento da mulher, e o .art. 247. paragrapho
unico, de effdtos de actos da mulher. sem o snppriment.o ,indiciai tia autorizaoão dõ marido.
-.
O·art. 269 não é o unlco que ennmera· benR proprios do
marido sobre que não póde recahir a responsabilidade por
actos da mulher. e o arl.. 275 cogita de responsahilirlade por
dividas da mulher. autori1.adas pelo marido.
·
Nos art.s. 73 e 261 .. onde se falla. de c inseripi)!! o :o>, proponho que se diga «<.ranscriPOão ,,
· · ··
O Corligo re~ervou a expressão ( .insr:riP,c.ilo ». exclusiva c.
mente para as lwpot.hecas; para .todos os out.r6;; documentaR
usa da expressão 4:tranAcripoiío»; «Tran~creve-sb nma e~criptur.a e -« inscreve-se » uma hypof1heoa. ''
· ··
·
· Tambem, Sr. Presidente, por .uma qúe:~tilo dr,· methodo,
pr·oponho que ~e nl;cr·Ascent.r llO art. :?63, c()nio' sn nt'•crescr.n~
f:ou, no r· rrnrnrln 1ln CommiA~iio, ao nrt.igtl que' ;;·P rrfr1·e no usofrucw dOs bens dos filh~ menores (art. '39i) _..;; a excluslio
dnqurllr~ n qur ~~ 1•t'\fere o nrl,, '1 .61l2, 11:'cxnhisfio rln. ecin:,munhíi.o, noA Mn~· rln hr.rnnon nP.CeR,q:irin n qun ~rjn · irnpnsl n ~st.n
olaueula, nos !.ermos do art. t.72S;· ... · · ·
·
·
· Descrevendo os bens ~e; ·no· regimen 'de communblo .
geral, s!io excluidos da communhAo, ·nfto enumera .o Codl~o
aquelles cuja incommunicabilldade proveiu dn emenda do
Senado, que constitue o art ... 1.723. :nli.:l existenf e no proJe·eto
primitivo. e no projecto da Camara. ,
·
Dahi, a minha emenda.
O nrt.. 283 commet.te um· erro· de r~daoolo: cO dl>tado iem
direito aos ttruotos. do dote desde .a. celebraolo ·do eneome•t.o,
si nlo se ••tipulou pruo..

· Niío · ha "dotado», lia' «dotada,, porque .não se póde
·crdotai'» o tnnr1do. Pot• eonsequencia, ~"o dotado, é erro
de expressão. Para fugir a esaa expreulo e nlo podtiUIO
dizer ca dotadP, porque não é ella, ma.; o marido que l'e'cebe

v dote e oa seus fruo tos, proponbo que se dip: ..as

fr~tos do dote são devjdoa desde a oelebraçio du oalament.o, sf outra cousa não se estipular.. .
No art. 340, proponbo que ee supprima a remiuão ao

.
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antiO!'lOJ',
JSt''
f·, ao
O art. 33fl, JI. i, diz
easa;r~. tinha scienr:ia da
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o seguinte: cSi o marido cantes de
gravidez da mulbern. O art. 840
diz as;im: ·.uA legitimidade do filho conr.ebido na ccoutanoia
d0 casamento, ou p.r·esumido tal, etc,., •
VA··se, pois, que a remissão Jláo tem razão de ser. Demais il art. 339 estabelece uma presumpeão f,juris et de jure»
Ja legitimidade ílo J'ilho c' o tn·t. 340 regula Oti caso,; em qu11
o marido pr.\de er>ntestar a pr·esurnpção c:juris~t da legitimidade
do !ilhe
I
No ttl'l. 7ü::l, proponho que se supprimam as palavra~ cpa •.
r·agraoJ,o upico». Diz o artigo: cO antecipado vencimento da
dividá, nas by,potheses do artigo uterior, parârraPbo unico,
Rã.o impnL·ta o dos juros correspondentes ao pruo convencia·
na! po1· decorrer».
/
Oru., o paragrapbo uaie0 do artigo anterior diz assim:
~Nos ;Jasos dos ns. 4' e 5, só se vence~á a hypotbeea ante~ dtl
prazo esripulado si o' sinistro, etc.»
Não. ha, pois, ,·azão para a refereacia rutricta uao ·.,..,..
l'::tgra.ohr> unico do artig0 antecedeate», como tu o art. 783.:
Dahi a emenda, que obed!ece ás coll8ideraç6es aue fiz no
«Codi,p Civil AnlloLaâou e qile me ei:euac) de reproduzir.·
s~·. Jll'esidente, si V. Ex., para que eu nlo continue 1
l'aLigar evidenLenwnte a aLLetwão do Senado (•não apoiados),
pe1•mil.t.ir que me reserve para concluir na ~ee~io sesulate,
si níilo infriR,jo o Regimento, muito grato ficarei a V. El:.,
(0 Sr·. P11·esidente coacordou. ficando o orador com a palavra · para 11 ses~!i.o seguinte, sendo muito ·cumprimeat&do
pelos ~tmadores presentes . )
.
.
O Sr. Presid·eute - AtLen d'endo ao adoantado da !Íora,
adio a discussão, Jli:cando o ot·adot· c01rn1 a palávra para continuar na proxima $essão o ·seu di•S;curso, que é, mconte.stavel~
mente, de gTand:e in l.et•esse pal'a o S~nado.
Nada mR.is ha.vendo a tt·al.at·, vou levantar a sessão .

.Desigó~ para ordem do dia .da seguinte:
Vot.ação, êim discussão· unica, do equerimento n. 13, de
1017, pedindo informações ao Governo :.sobre os motivos por
que ·a directoria do' Lloyd Bl'asileiro, ISupprimiu .a linha de·
.. navegação no rio S. Francisco; na. Cidade de Penedo, Estado
de ,A,Ia!J(Ia• (Go Sr. Ra:rm-.mdo de Miranda);
·
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, Continuaç.ão ·da 2', discussão da proposiçllo da. Cam.ara
dos. Deputados n. ~. de 19•17, que lm,anda tirar uma edlição
de.. 1S. 000 exemplares nuriwrados, do Coclis-o Civil Brasileiro.
com as correcções que enumera (com emendas da .Commis5ão de JusLic.a e Legislação o ;pat•ecer favoraYel da de ~'i-

:ancasl.
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